21e zondag, jr. C, Xaveriuskerk, Jes. 66, 18-21; Ps. 117, 1-2; Hebr. 12, 5-7. 11-13; Lc.
13, 22-30
Pater Ward Biemans SJ
Broeders en zusters, een centraal begrip in het Evangelie van vandaag is het begrip
rechtvaardigheid. Degenen die ongerechtigheid bedrijven, krijgen van de Heer zelf
te horen: ‘Gaat weg van mij, ik weet niet waar u vandaan komt.’ Het is dus goed om
na te denken over wat rechtvaardigheid vandaag de dag inhoudt. Een voorbeeld van
streven naar rechtvaardigheid dat ik zou willen geven is de hulpverlening aan
vluchtelingen uit Oekraïne. Het is duidelijk dat de mensen uit Oekraïne door de
Russische invasie werden gedwongen om uit hun land te vluchten. Het is de grootste
humanitaire crisis in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. De Oekraïners worden
in vele landen in Europa en daarbuiten opgevangen en veel hulporganisaties bieden
hun diensten aan. Eén van die organisaties is de vluchtelingendienst van de jezuïeten,
de JRS. De JRS en zijn partners hebben in de frontlinie gestaan van de humanitaire
hulpverlening sinds het begin van het conflict, in Lviv in Oekraïne zelf, in Roemenië,
Hongarije, Polen, Slowakije, Moldavië en in landen in Zuid-Europa. Het gaat dan
om verstrekking van onderdak, voedsel, basisgoederen, onderwijs, kinderopvang,
begeleiding, juridische en psychologische bijstand. Wanneer we aan rechtvaardigheid
denken, kunnen we ook dichter bij huis kijken, naar hoe we omgaan met de zieken
in ons midden, met de noodlijdenden, de mensen die eenzaam zijn. In hoeverre zijn
wij een steun voor hen?
Een onderliggende vraag die ons kan bezighouden is waar toch al dit lijden voor
nodig is, die oorlog of andere vormen van onrecht met zich meebrengen. Daar is
geen pasklaar antwoord op. We moeten wel erkennen dat de Heer ons allemaal
geschapen heeft, ongeacht waar we vandaan komen of hoe we er aan toe zijn. We
zijn allemaal kinderen van God en daarmee aan elkaar gelijkwaardig, ook al heeft de
één meer hulp nodig dan de ander. In de Hebreeënbrief, waaruit we hoorden in de
tweede lezing, wordt wel een reden aangegeven waarom het lijden ons kan
overkomen, want we krijgen er allemaal onze portie van mee.
Er staat: het lijden dient om u te verbeteren en u op te voeden. Voor wie zich door
haar lieten vormen levert ze de heilzame vrucht op van een heilig leven. Door te
kijken naar het kruis, naar Jezus, worden we geconfronteerd met onze eigen
sterfelijkheid en kunnen we nagaan hoe we Hem beter kunnen volgen en dienen, tot
in zijn heerlijkheid.
In de eerste lezing kondigt de profeet Jesaja al een boodschap aan van heil: de glorie
van de Heer is niet alleen bestemd voor een bepaalde groep mensen of bepaalde

soorten mensen, maar God gaat allerlei mensen uit alle volkeren en talen
bijeenroepen om zijn glorie te aanschouwen. En in het Evangelie spreekt Jezus over
hen die zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden en
zij zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.
De aanleiding voor dit hoopvolle antwoord van Jezus was de prangende vraag van
zomaar een voorbijganger: ‘Heer, zijn het er weinig die gered worden?’ Een vraag die
ieder van ons wel eens zal bezighouden. Maar de Heer noemt geen aantal die gered
zullen worden. Hij geeft wel een direct antwoord aan degene die Hem de vraag stelt:
‘Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen.’ De nauwe deur
die toegang geeft tot het eeuwig geluk. Zo’n antwoord is veel concreter dan of het er
veel of weinig zijn die worden gered. En er zijn gelukkig vele mensen die zich
inspannen, die bijdragen aan wat meer gerechtigheid in deze wereld, door eenvoudig
te werken aan de basisvoorzieningen die oorlogsvluchtelingen nodig hebben, of die
omzien naar zieken, naar kinderen, naar ouderen. Op al deze manieren kan het Rijk
van God ook voor hen dichterbij komen.
Het is in de eucharistie dat wij die hier samen zijn het Rijk van God dichterbij kunnen
zien komen. We mogen Jezus in ons midden weten, Hij die zelfs zijn leven heeft
gegeven om aan ons het heil aan te reiken, alle generaties door. Amen.

