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WOORD VAN LEVEN

Matteüs 18:4

“Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind,
die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.”
Wie is de grootste, de machtigste, de winnaar?
Een vraag die ieder van ons wel eens bezig kan
houden.
In het evangelie van Matteüs spreekt Jezus over
het koninkrijk van de hemel. Zijn leerlingen zijn
benieuwd hoe zij, als ze eenmaal daar zijn
aangekomen, de belangrijkste posities kunnen
innemen. Ze vragen Hem: “Wie is de grootste?”
Jezus geeft hen een onverwachts antwoord:
Hij plaatst een kind in hun midden.
Een kind is in alle opzichten afhankelijk en
vertrouwt op de hulp van anderen.
Jezus vraagt van ons dat we onszelf klein maken,
niet haantje de voorste willen zijn, dat we
dienstbaar zijn en ons inzetten voor de ander.

Chiara Lubich omschrijft de kenmerken van het
kind uit het Evangelie als volgt:
“Een kind vertrouwt helemaal op zijn vader en
moeder, het gelooft in hun liefde. Ook een christen
gelooft als een kind in de liefde van God,
hij stelt een grenzeloos vertrouwen in Hem.
Kinderen zijn in alles afhankelijk van hun ouders.
Ook wij, ‘kinderen van het Evangelie’, zijn in alles
afhankelijk van de Vader. Hij weet wat we nodig
hebben nog voordat we het Hem vragen en Hij
geeft het ons. En dat Rijk van God hoeven we
niet te veroveren, we ontvangen het als een
geschenk uit de handen van de Vader.

Een ‘kind van het Evangelie’ vertrouwt op de
barmhartigheid van God en begint iedere dag een
nieuw leven, vergeet het verleden en staat open voor
de ingevingen van de Geest, die altijd creatief is.
Een kind kan niet in zijn eentje leren spreken.
Het heeft mensen nodig die hem dat bijbrengen.
Een leerling van Jezus leert alles van het Woord van
God, ook het spreken en leven volgens het Evangelie.
Een kind doet na wat zijn vader doet. Zo ook het
‘kind van het Evangelie’. Het heeft liefde voor
iedereen, zoals ook de hemelse Vader de zon laat
schijnen over goede en slechte mensen,
en het laat regenen over rechtvaardigen en
onrechtvaardigen.
ONZE ERVARINGEN
Mijn naam is Vincent. Onlangs moesten wij als
gezin in quarantaine gaan vanwege corona.
Mijn vrouw en twee kinderen waren in die periode
druk met het leren voor examens.
De jongste kon maar niet wennen aan het onderwijs
op afstand. Niemand in huis had tijd om hem extra
aandacht te geven. We waren allen in beslag
genomen door onze bezigheden en het begon een
chaos te worden.
Dit was een gelegenheid om het Woord concreet te
gaan leven. Ik ben begonnen de keuken op te
ruimen en te koken al ben ik niet zo’n goede kok.
Ook de anderen van ons gezin begonnen na hun
examens te helpen in huis.
Samen hebben we gezien dat de woorden van het
Evangelie waar zijn en dat de liefde ons ertoe kan
brengen om creatief te zijn en te kijken hoe we
alles in orde kunnen maken.

