Verborgen
Singer-songwriter Derek Clegg zingt Change your mind. ‘Nog 1 dag moet Ik mezelf door het
donker slepen. Hou niet op, want het nieuwe leven vangt snel aan.’
De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 21, vanaf vers 29.
Jezus maakt gebruik van de werkelijkheid rondom Hem in een poging om uit te drukken wat
Hij wil zeggen. Soms doet Hij dat door middel van gelijkenissen. Maar soms doet Hij het door
gewoon te kijken naar de dingen rondom Hem en ze te zien als een illustratie van hoe de
wereld in elkaar zit. Denk aan de wereld rondom jou. Kun je er ook op die manier naar kijken?
Helpt de werkelijkheid rondom je om de wereld en de de mensheid te begrijpen zoals ze echt
in elkaar zitten?
Jezus beschrijft het Koninkrijk Gods als iets dat zeer nabij is. ‘Het Koninkrijk Gods’ betekent
‘mensen die leven zoals God het zich droomt’, door te vergeven, te beminnen, te helpen en te
dienen. Dat Koninkrijk bestaat al rondom ons. Maar vaak is het verborgen. Wat zijn dingen die
Gods Koninkrijk voor je ogen verborgen houden?
Terwijl we deze bijbeltekst opnieuw lezen, nodigen we je uit om je voor te stellen dat Jezus
deze woorden op dit moment tot jou richt, en niet alleen tot zijn volgelingen van toen.
Aan het einde komt die wondermooie voorspelling dat hemel en aarde voorbij zullen gaan,
maar “mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.” Nu, eenentwintig eeuwen later, zijn Jezus’
woorden nog even springlevend als toen. Vraag Hem dat Hij jouw leidsman in je dagelijkse
leven zou zijn.
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