Waar je ook bent, waar je ook met ons bidt en zingt, het is de evangelist Matheus die ons
vandaag doet nadenken en hij brengt ons daarvoor bij de profeet Ezechiël. Hij brengt ons
vandaag tot bij het hart van het evangelie.
Te midden van een ontmoedigd joodse volk dat weggevoerd is in ballingschap herinnert hij
ons aan de eeuwenoude trouw van Jahwe.
Waar het joodse volk zich ook bevindt , Hij zal als een herder voor hen zorg dragen of zoals
de antwoordpsalm het ons voorbidt: Hij zal hen opnieuw laten weiden op groene weiden,
Hij zal hen moed geven en hun leven zegenen. Dit wordt ook de boodschap van Jezus over
God, zijn ‘Vader’.
Hij, zijn Vader is een op mensen bedachte God die geneest wie gewond is, die thuis brengt
wie verdwaald is, die vergeeft aan hem die gezondigd heeft.
Hierin is Hij de eerste, de grootste en daarom is Hij voor de joodse mens de koning bij uitstek
van wie alle heil afkomstig is.
Jezus zelf heeft deze grenzeloze liefde tastbaar gemaakt.
In Hem, Jezus, heeft God zich vereenzelvigd met de mens en vooral met de meest armen en
verdrukten. Hij is zijn Woord van trouw, hoorbaar uitgesproken en concreet beleefd in
zovele contacten met allerlei mensen.
Wie deze God wil ontmoeten, zegt ons het evangelie, kan Hem vinden bij de meest
berooiden onder ons. Daar woont Hij bij voorkeur, daar is Hij herkenbaar aanwezig.
Hoe sta jij, hoe staan wij tegenover dit beeld van God.
Is het voor jou een bron van hoop dat Hij zo radicaal voor de gekwetste mens
kiest?
Of voel jij je
wat onwennig omdat je niet goed weet wat het geloof in een dergelijke God aan
consequenties met zich meebrengt?
Misschien leven beide wel in jou en heb jij, zoals velen onder ons, nog wat tijd nodig om
God, die wij gewoon waren om in een hoge hemel te plaatsen, te verwachten in de
grouwheid van onze hedendaagse wereld.
De bewustwording van de ellende van miljoenen armen, de gelovige ervaring van hen die
met en onder hen leven en het besef van onze eigen menselijke begrensdheid heeft ons de
laatste jaren gevoeliger gemaakt voor Gods voorkeurliefde voor de armen.
Het doet ons nu beter begrijpen dat Hij gekomen is om “te zoeken en te redden wat
verloren is.
De bevrijdende kracht van het evangelie wordt ons thans duidelijk aangerijkt door mensen
die te midden van hun ellende durven hopen, geloven en liefhebben.
Wellicht is er nog een hele ommekeer nodig alvorens wij deze God in de wereld van vandaag op het
spoor komen. Maar, wees gerust, het kan!

