Bezinning 707: Twijfelen en vergoddelijken 7 1
Matteus 28,16-20 = O.-H.-Hemelvaart A-jaar, H. Drie-eenheid B-jaar 2

Het Woord
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze Hem
zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle
macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik
ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In het Matteusevangelie is dit het enige verhaal na Jezus’ verrijzenis dat de leerlingen optreden.
Eerst gaf een engel en daarna de verrezen Heer de opdracht aan Maria Magdalena en een andere
Maria aan de leerlingen te zeggen dat ze naar Galilea moeten gaan (Matteus 28,7.10). En nu zijn ze
in Galilea op de berg, de plaats van de ontmoeting met God. Het is al de vijfde maal dat een berg
voorkomt bij Matteus.3 Galilea staat voor het gewone leven, de berg voor het uitzonderlijke, het
verhevene, een bijzondere godservaring.
De elf brengen hulde aan Jezus. Letterlijk: ze ‘bewijzen’ Hem hulde. Dat is te zien. Maar innerlijk is
er twijfel bij sommigen. Twijfel is zo normaal in alles wat met geloven te maken heeft. De
evangelist vermeldt de twijfel gewoon zonder goed- of afkeuring. Het is een troost voor iedere
christen die twijfelt, soms ten gronde.
Jezus geeft de elf leerlingen een zeer grote opdracht. Ze moeten alle volkeren tot zijn leerlingen
maken. Wat een taak! Maar geen nood, want Jezus zelf zal als verrezen Heer alle dagen bij hen
zijn. Alle dagen, tot de voleinding van de wereld. Jezus zet dus een proces in gang, die doorheen
de vele eeuwen zal blijven verdergaan, tot op het einde. En die voleinding van de wereld zal er
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komen. Het is de voltooiing. Dan zal de hele werkelijkheid volkomen door God bepaald worden.
Geen dood meer, geen lijden, geen kwaad.
Het is opvallend dat de leerlingen geen woord zeggen, ook niet na de opdracht die ze van Jezus
krijgen. Die opdracht moeten ze uitvoeren, doen. Dat is het enig juiste antwoord op de roeping en
zending van de Heer.

Het Woord in mijn leven
Hoeveel twijfel is er in mijn geloof? Waarover twijfel ik? Waarom? Wat doe ik met mijn twijfel?
Wat zou ik willen doen met mijn twijfel? Welke opdracht geeft de Heer aan mij? Samen met wie?

Bidden met het Woord
Heer,
U bent de verrezen Heer.
U zendt ons de wereld in,
de hele, wijde wereld,
naar alle mensen.
We mogen hen vergoddelijken
en binnenleiden in de gemeenschap
van U, de Vader en de heilige Geest.
Want U wil allen vergoddelijken,
gelijk maken aan U.
U wil alleen opnemen
in de goddelijke gemeenschap
van de Drie-eenheid.
U belooft ook met kracht
altijd bij ons te zijn,
elke dag, tot het einde toe.
Breng ons eenmaal thuis
in Uw eeuwigheid,
als totaal vergoddelijkte mensen,
genietend van de eeuwige liefde. Amen.
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