Don Bosco

Bezinning 6: Gij zijt arm
Lucas 6, 17.20-26 = C-jaar 6° zondag door het jaar

Het Woord
Toen Jezus met hen de berg was afgedaald, bleef Hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar
had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea
en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei:
‘Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger
hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn
jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen
en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want
jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op
dezelfde wijze hebben behandeld. Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee
jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en
huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want hun voorouders hebben de
valse profeten op dezelfde wijze behandeld.

Een woord bij het Woord
‘Gelukkig jullie die arm zijn’ zegt Jezus. Tot wie zegt Hij dat? Tot zijn leerlingen. Het zijn dus
mensen die Hem volgen. Ze maakten reeds een keuze, voor Hem. En Jezus stelt het vast: ze zijn
arm. Ze moeten het dus niet worden. En het is zelfs omdat ze arm zijn, dat ze het koninkrijk van
God ontvangen. Wie vol is van zichzelf, dus zelfgenoegzaam, kan immers niets ontvangen,
verlangt naar niets hogers.
Het is goed in onze armoede te gaan staan. Onze armoede te zien, ze te doorleven. Want dat maakt
ons open om iets te ontvangen, iets dat van buiten komt, van elders. En als dat andere het Rijk van
God is, dan kan niets dat overtreffen. Wie zich in armoede open stelt voor wat Jezus geeft, die vindt
de ware vreugde, die zal lachen!

Het Woord in mijn leven
Wat is mijn armoede, waarin Jezus kan komen? Kan ik Hem vragen bij mij te komen? Verlang ik
naar Hem en het Rijk van God? Naar wat in het bijzonder?
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Bidden met het Woord
Jezus,
als Gij naar mij kijkt,
mijn leven overziet,
dan ziet Gij ook mijn armoede.
Ik duw ze zo graag weg.
Maar Jij kijkt er met liefde naar.
Je aanvaardt ze en bemint ze zelfs.
Maar je doet meer:
je laat het Rijk van uw Vader binnen stromen,
diep in mij, diep in ons, als een klare bron.
Dank, Heer, dank,
want dat geeft ons de ware vreugde.
Dat doet ons van binnen uit lachen.
Amen.
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