Bezinning 729: Op de Rots
Lucas 6,43-49 = weekdagen 23° week zaterdag

Het Woord
Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort en evenmin brengt een slechte boom goede
vruchten voort. Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en
van doornstruiken geen druiven. Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het
goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar
het hart vol van is daar loopt de mond van over. Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen Mij,
maar doen jullie niet wat Ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij Me komt, naar
Mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een
diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het
water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar Mijn
woorden luistert maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder
fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval
overbleef.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Heel dit fragment, het einde van de vlakterede in het Lucasevangelie, gaat over het menselijk
handelen. Jezus verbindt ons handelen met het hart, met de diepe innerlijkheid. Als daar liefde en
goedheid wonen, moet dat op een authentieke manier uitvloeien in de daden. En de daden tonen
aan wat in het menselijk hart leeft.
Ja, het gebed is zeker belangrijk in ons geloof. Maar alleen bidden, zonder het handelen, is
waardeloos. ‘Heer, Heer,’ roepen is vals als de mens niet doet wat de Heer vraagt.
Wie Gods Woord hoort en doet, bouwt zijn leven op een rots. De rots staat in de Schrift op vele
plaatsen symbool voor God zelf.1 Op God bouwen geeft sterkte aan het huis van het menselijke
leven. Het staat onwankelbaar. Maar wie niet doet wat hij God hoort zeggen, bouwt op de aarde.2
En dat leidt verzekerd tot een puinhoop. Het is duidelijk: Gods Woord is een sterke rots zoals God
zelf de sterke Rots is.
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Enkele voorbeelden: Deuteronomium 32,4.15.18.31, Job 19,24, psalm 18,3.32.47.
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Het Woord in mijn leven
Ervaar ik het Woord van God als een sterke rots om heel mijn leven op te funderen? Leeft het
Woord van God zo in mij, dat het mijn hele identiteit bepaalt? Vloeit die diepe levensingesteldheid
uit in congruent handelen?

Bidden met het Woord
Goede God,
U bent de Rots,
waarop wij ons leven
heel veilig kunnen bouwen.
Uw Woord is betrouwbaar,
vol wijsheid en goedheid.
Maak ons steeds meer gelijk
aan Uw Zoon, Jezus Christus.
Vervul ons hart met Uw liefde.
Zend ons Uw Heilige Geest
om die liefde te laten uitvloeien
in talloze daden van goedheid.
En als de stormen komen,
de beukende rivieren,
houd ons dan stevig vast. Amen.
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