Wat het betekent een goed leven te leiden
Vox Nostra zingt Veri Floris Sub Figura.
'Onder het uiterlijk van een bloem, ligt een pure stam; let niet op de slechte gewoontes van
anderen? bouw jouw stam uit om vorm te geven aan jouw goddelijkheid'
In het begin van de voorbije week hoorden we Jezus tegen ons zeggen: ?vraag de Heer van de
oogst om werkers te sturen voor zijn oogst?. In de daaropvolgende dagen hoorden we hoe Hij
een groep van zijn vrienden samen riep, hen richtlijnen gaf en hen voor Hem uitzond om
diegenen te gaan voorbereiden die Hij later zou gaan ontmoeten. Jij bent zelf een van die
vrienden die vandaag wordt uitgezonden om mensen te gaan ontmoeten die Jezus beter wil
leren kennen. Maar waar trek je een grens? Moet je iedereen de liefde laten zien die God voor
hen koestert?
Jezus stelt deze vraag in de lezing van vandaag, die is genomen uit het Evangelie volgens
Lucas, hoofdstuk 10, vanaf vers 25
Jezus geeft geen direct antwoord op de eerste vraag van de wetgeleerde, maar speelt deze op
hem terug, Wat denkt Hijzelf over wat het betekent een goed leven te lijden? Hoe is jouw
antwoord op deze vraag?
Voor de Joden uit Jezus? tijd zou een Samaritaan wel de laatste persoon zijn van wie je
verwacht dat hij op deze manier medelijden zou hebben met een ander. Samaritanen waren
de typische buitenstaanders, verraders van het Joodse geloof en vijanden van alles waar de
Joden voor stonden. Wie zijn de ?Samaritanen ? van vandaag? Bij wat voor soort mensen heb
jij het moeilijk om iets goeds bij te ontdekken?
De zin ? Hij liep met een boog om hem heen? is een uitdrukking geworden in onze taal. Dat
suggereert een manier van handelen die heel herkenbaar is. Kun je je de keren herinneren dat
je aan iemand bent voorbijgegaan in moeilijkheden? Wat doet het je als je deze ervaringen nu
in je geheugen terug oproept?
Als je dit stukje tekst opnieuw beluistert ? in het bijzonder de uitnodiging aan het einde : ?doet
u dan voortaan net zo?, probeer dan te horen wat dat ?net zo doen? werkelijk betekent in je
leven nu.
Neem een ogenblik de tijd om allen voor God te brengen waarvan deze gebedstijd je heeft
doen inzien dat je hen zou kunnen helpen. En vraag op jouw beurt aan God de hulp die jij nodig
hebt om een betere naaste te kunnen zijn in antwoord op Jezus? oproep.
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