Bezinning 661: Hemels 5 1
Matteus 6,25-34 = 8° zondag A-jaar; weekdagen 11° week zaterdag

Het Woord
Jezus zei: ‘Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij
zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de
mammon. Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken,
noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het
lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en
vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard
dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur
toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien
in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet
gekleed als een van hen. Als God het koren dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de
oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden,
kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?”
of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie
hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen
zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft
genoeg aan zijn eigen last.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Enerzijds komen drie woorden aan bod die veel met elkaar te maken hebben: hemels, God de
Vader en het Koninkrijk. Anderzijds horen we ook het woord ‘niet’ vijfmaal: niet zaaien, niet
maaien, niet in schuren verzamelen, niet zwoegen en niet spinnen. Kortom: niet arbeiden. Dit kan
alleen maar in de hemel. Want op aarde is de menselijke arbeid onmisbaar. Deze tekst richt ons
dus op ons uiteindelijk doel. Dat is de hemel, het leven met God, het genieten in de eeuwigheid.
Het is een hele kunst om dit al op aarde te beleven. De Kerk nodigt ons daartoe met aandrang uit,
namelijk met de zondagsrust. Het is de dag bij uitstek om het hemelse nu al te beleven. We mogen
het bovendien als diepe onderstroom continu aanwezig laten zijn in ons leven van elke dag, ook
tijdens de weekdagen.
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Natuurlijk valt ook de uitdrukking ‘zich zorgen maken’ op. We horen het zesmaal. Er is een groot
verschil in zich zorgen maken en zorgend in het leven staan. Want Jezus roept ons hier ook op
eerst en vooral het Koninkrijk en zijn gerechtigheid te zoeken. Dat zal er maar zijn als elke mens
voldoende voedsel en drinken heeft, goed gekleed is, menswaardig gehuisvest, de juiste medische
zorgen geniet … We zullen bovendien maar het hemels Koninkrijk binnen kunnen gaan als we Hem
dienen in wie honger en dorst heeft, naakt, ziek is of gevangen …2
Ten diepste nodigen deze woorden van Jezus ons uit God te vertrouwen. Het vraagt durf zijn leven
in zijn handen te leggen. Maar Jezus verzekert ons dat de Vader voor ons zal zorgen. Nu en
morgen, dat is in de toekomst.

Het Woord in mijn leven
Waarom leef ik, wat motiveert mij ten diepste: vertrouwen in God? Leef ik al voldoende in de
hemelse realiteit? Ben ik zorgzaam voor mensen (in nood) zonder onnodig zorgen te maken? Durf
ik mezelf volkomen aan Gods goede zorgen toevertrouwen?

Bidden met het Woord
Heer onze God,
U hebt ons Jezus gegeven,
Uw enige Zoon.
Hij richt ons op U
en op alles wat U geeft.
U zorgt voor ons,
meer dan voor vogels,
lelies en gras
in al hun pracht.
U weet wat we nodig hebben
en schenkt het ons altijd weer.
Uw Zoon Jezus vraagt ons
te zoeken naar Uw Koninkrijk
en zijn gerechtigheid.
Daarom bidden we
voor hen die honger en dorst lijden,
naakt zijn, ziek of gevangen.
We vragen U vol vertrouwen:
laat ons als mensheid zo leven
dat niemand gebrek lijdt. Amen.
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Zie Matteus 25,31-46.
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