Bezinning 688: Begrijpen
Matteus 13,10-17 = weekdagen 16° week donderdag

Het Woord
De leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt U in gelijkenissen tot hen?’ Hij
antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet
gegeven. Want wie heeft, zal nog meer krijgen en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft, zal
zelfs het laatste worden ontnomen. Dit is de reden waarom Ik in gelijkenissen tot hen spreek:
omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze profetie van
Jesaja tot vervulling: “Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen en jullie zullen goed kijken
maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun
ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun
hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou Ik hen genezen.” Gelukkig
jullie ogen omdat ze zien en jullie oren omdat ze horen! Want Ik verzeker jullie: vele profeten en
rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien en
te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus maakt een duidelijk onderscheid tussen de menigte mensen en de leerlingen. De leerlingen
zijn geïnitieerd in de geheimen van het Koninkrijk der hemelen, want ze doen wat God wil
(Matteus 12,50). Maar de meeste mensen kennen die geheimen van het Rijk niet. Ze doen Gods
wil niet en engageren zich niet. Ze volgen Jezus niet, ook al verzamelen ze zich massaal rond Hem
(Matteus 13,2).
Maar er zit nog meer diepgang in Jezus’ woorden: God geeft die bijzondere kennis aan de
leerlingen en juist niet aan de massa. Hij kan die kennis niet geven, omdat de meeste mensen zich
in vrijheid sluiten. En God respecteert de menselijke vrijheid.
Jezus ontkent dat Hij duistere taal gebruikt door in zinnebeelden, parabels of gelijkenissen te
spreken. Wie wil begrijpen, kan ze begrijpen. Het werkwoord ‘begrijpen’ komt driemaal voor.
Begrijpen vereist dat men open staat, ontvankelijk is als goede, vruchtbare aarde voor
graankorrels. Maar ook dat men beschikbaar is om zich te engageren en te doen wat Jezus’ Woord
vraagt.
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De leerlingen worden zalig genoemd. Zij zien Jezus en het Rijk der hemelen. Vele profeten en
rechtvaardigen hebben dat verlangd, maar voor hen was dat onmogelijk. Men kan dus de waarde
van Jezus’ Woord en de komst van zijn Rijk niet hoog genoeg inschatten.
Voor Matteus loopt de lijn tussen ‘leerlingen’ en ‘menigte’ niet tussen joden en heidenen. Neen,
die lijn loopt doorheen de joden en doorheen allen die tot de Kerk behoren. Het vraagt heel wat
zorg om vruchtbare aarde te zijn en te blijven, en de harde grond van de weg, de rotsgrond en de
doornen uit ons leven te verwijderen.

Het Woord in mijn leven
Ben ik voldoende beschikbaar voor het Woord van Jezus om het te doen? Draagt het veel vrucht in
mijn leven? Schat ik Jezus’ Woord en zijn Rijk voldoende hoog in? Stemt mij dat tot dankbaarheid?

Bidden met het Woord
Heer,
U bracht het Rijk,
het grote Rijk der hemelen.
Met daden en woorden
strooide U het kwistig uit.
Uw leerlingen begrepen het.
Velen begrepen het echter niet.
Open onze oren
opdat we echt horen
en Uw Woord verstaan
door onze beschikbaarheid.
Open onze ogen
opdat we echt zien,
inzien wat U zegt en vraagt.
Laat ons Uw Woord uitvoeren,
zodat we veel vruchten dragen.
En dank voor die grote gunst
U te mogen kennen
en de mysteries van Uw Rijk
te mogen verstaan. Amen.
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