Bezinning 686: Diepe keuzes
Matteus 10,34-11,1 = weekdagen 15° week maandag

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om
vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader,
tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de
vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! Wie meer van zijn vader of moeder houdt
dan van Mij, is Mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet
waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven probeert te
behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.
Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft. Wie
een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een
rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden.
En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft, alleen omdat het een
leerling van Mij is, Ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’
Toen Jezus uitgesproken was en de twaalf leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok Hij weer
verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Wie Jezus’ leerling wil zijn, moet keuzes maken. Die keuzes zijn soms erg lastig. Ze kunnen zelfs
hartverscheurend zijn. Zich uiten als Jezus’ leerling kan betekenen dat het tot een breuk komt in
de meest affectieve relaties zoals met zijn ouders of schoonouders. Voor hen kan het immers een
reden zijn om je te verstoten. Het zwaard is daar het symbool van. Het is het teken van
verdeeldheid. Inderdaad, niet iedereen kiest ervoor als christen te leven.
Als men al vader, moeder of de eigen kinderen minder mag beminnen dan de Heer, dan moeten
alle relaties ondergeschikt worden aan zijn liefde voor Christus. Het tegendeel zou betekenen dat
men de Heer niet naar waarde schat. Men is Hem dan niet waardig. Daarom vinden we een
tweede symbool: het kruis. Het is voldoende duidelijk.
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De Heer is zo belangrijk dat men zelfs zijn eigen leven aan Hem behoort te verliezen. Zelf alle
touwtjes in handen houden verhindert die totale en onvoorwaardelijke overgave. Maar wie het
wel doet, krijgt daarvoor het Leven terug, het ware, authentieke en goddelijke leven.
Jezus bemoedigt zijn volgelingen nog meer, en hoe! Wie mij verwelkomt als leerling van de Heer,
verwelkomt Hemzelf en zijn Vader. Ik breng dus Christus en de Vader bij de mensen in alles wat ik
doe in naam van Christus. Het is het toppunt van de eenheid met Hem. Het is ontroerend maar het
is ook de grootste verantwoordelijkheid. Want de diepste bedoeling is niet dat mensen mij
verwelkomen, maar Christus en de Vader.
Het woord ‘rechtvaardige’ kan misleiden. Het gaat over christelijke schrijvers of schriftgeleerden.
Over hen die de evangelische gerechtigheid verkondigen.
Als iemand een beker koel water aan iemand geeft omdat deze een leerling van Jezus is, ontvangt
hij daarvoor van de Heer een grote beloning. Het is duidelijk: de Heer verbindt zich van zijn kant
met hen die zich totaal met Hem verbinden en van Hem getuigen.

Het Woord in mijn leven
Welke van mijn relaties staat in mijn leven boven mijn relatie met Christus? Hoe kan ik dat
corrigeren? Slaag ik erin die mensen te blijven beminnen die mij om mijn christelijk geloof
verstoten? Is het mijn hoogste bedoeling Christus en de Vader bij mensen te brengen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U vraagt een diepe relatie,
totale verbondenheid met U
zonder enige reserve.
Alle mensen moeten worden
ondergeschikt aan U.
U bent inderdaad onze Heer,
onze God die het Leven schenkt.
Dank dat ik, kleine mens,
U en de Vader
bij anderen mag brengen.
Geef mij kracht en moed
om van U te blijven getuigen,
ook als er tegenwind zit,
als mensen mij de rug toekeren,
als ze mij verstoten.
Ik wil U blijven volgen,
ook als het kruis
dat heel moeilijk maakt. Amen.
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