Focus bijstellen
De monniken uit het klooster van Chevetogne zingen Psalm 103. ?De Heer doet wat
rechtvaardig is, hij verschaft recht aan onderdrukten. Hij maakte aan Mozes zijn wegen
bekend.
?Ik vraag om de genade om te geloven in wat ik zou zijn, in wat ik zou kunnen
als ik zou toelaten dat God, mijn liefhebbende Schepper, mij voortdurend blijft scheppen,
leiden en kneden.'
De lezingen die we deze week hebben gehoord, richtten zich op de verschillende manieren
waarop we reageren op de boodschap van Christus. Soms reageren we positief, soms
negatief. We hoorden in het evangelie volgens Lucas hoe onsympathiek het publiek reageerde
op Jezus in de synagoge. Ze waren doelbewust op zoek naar iets dat ze tegen hem konden
gebruiken. Jezus maakt dingen niet makkelijk. Hij daagt de mensen nog verder uit wanneer hij
zegt: ?Hebt uw vijanden lief.? Sommige mensen zijn verbaasd door zijn leer. De boodschap
van Christus is er zeker een die ons raakt in het diepst van ons hart. Erop te reageren en om
het in praktijk te brengen, vereist de discipline en vasthoudendheid van een atleet - een beeld
dat Paulus gebruikt in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Om de race te winnen moet de atleet
volledig gefocust zijn. Paulus zegt ons in zijn brief aan de Romeinen, dat wij degenen zijn die
God ?lang geleden speciaal uitkoos en bedoelde om beeld te worden van zijn Zoon.? Soms
verliezen we onze focus op God en staan we toe ??dat andere beelden de plaats innemen van
de God in wiens beeld we zijn geschapen.??In de lezing van vandaag uit het boek Exodus
horen we wat er gebeurt met het volk Israël. Uit Exodus horen we hoofdstuk 32, vanaf vers 7.
"Ze zijn nu al afgeweken van de weg die Ik hun had voorgeschreven: ze hebben een stierkalf
gemaakt, ze buigen zich daarvoor neer, ze dragen er offers voor op.? Wanneer je kijkt naar je
eigen leven, herinner je je dan een tijd dat je afweek van het gebod van de Heer? Welk beeld
creëerde je toen voor jezelf?
De grote boosheid van God keert zich tegen de mensen omdat ze zich van hem hebben
afgekeerd. Hoe voel je je hierbij?
Als je opnieuw luistert naar de lezing, merk dan op dat, ondanks zijn woede, de Heer ?een
groot volk van je wil maken?. Hij verandert van gedachten over de ramp die hij van plan was
over zijn volk te brengen. Stel je voor dat deze woorden tot jou gericht worden.
God is met je, hier en nu ? spreek met hem over de manier waarop je je leven wilt leven ?
volledig gefocust op en in dienst van God alleen.

1/1

