
14e Zondag door het jaar 8/9 juli 2017 

Lezingen: Zacharia 9, 9-10 en Matteus 11, 25-30 

Om God goed te leren kennen, hoef je geen groot theoloog te zijn, je hoeft niet 
veel boeken over God te lezen. Met al ons verstand en al onze wijsheid kunnen 
we God niet leren kennen: het mysterie van God gaat al onze menselijke 
vermogens te boven. We hoorden het met Jezus’ woorden: Ik prijs U, Vader, Heer 
van hemel en aarde, dat Gij deze dingen verborgen hebt gehouden voor 
verstandigen en wijzen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. 

Als we God willen leren kennen, moeten we luisteren en kijken naar Jezus 
Christus. We kunnen God leren kennen zoals Jezus God heeft leren kennen, door 
als Zoon met zijn Vader om te gaan. Die band ligt er in God zelf: Vader,Zoon en 
heilige Geest zijn in liefde met elkaar verbonden en hebben voor elkaar geen 
geheimen. Maar ook als mens heeft Jezus God leren kennen als zijn hemelse 
Vader. Op 12-jarige leeftijd noemt Hij God al zijn Vader en Hij spreekt God bij 
voorkeur aan als Abba, Vader. 

En Jezus nodigt ons uit om God langs dezelfde weg te leren kennen, door als 
kinderen met God om te aan en God ook Onze Vader te noemen. En dan moeten 
we niet alleen op Jezus’ woorden letten, maar ook op zijn daden, op zijn manier 
van leven. Hij lijkt sprekend op zijn Vader. Ja, Hij zegt zelfs tegen Filippus, een 
van zijn leerlingen: Wie Mij ziet, ziet de Vader. Wil je God leren kennen, dan 
moeten we steeds beter Jezus Christus leren kennen en Hem volgen. 

In het evangelie van vandaag houdt Jezus ons voor: leert van Mij, Ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart. Jezus is zo, dus ook de Vader is zo: 
zachtmoedig en nederig van hart. De profeet Zacharia droomde daar al van: de 
profeet nodigt Jeruzalem uit tot vreugde, want uw koning komt tot u 
rechtvaardig en zegevierend. Hij is deemoedig en zit op een ezel. God komt niet 
met overmacht van paarden en ruiters om alle tegenstanders te verslaan. Neen, 
Hij brengt vrede en vreugde door deemoedig te zijn, zachtmoedig en nederig. Zo 
zal Jezus als koning gezeten op een ezel Jeruzalem binnenkomen. 

Als we ons echt als kinderen van God beschouwen, dan leren wij God kennen niet 
als een almachtig potentaat, maar als een barmhartige Vader, zachtmoedig, d.w.z. 
trouw en moedig kiezend voor de zachte kracht van liefde en barmhartigheid. 
Een God die altijd liefdevol nabij is. Zo openbaarde God zich ook aan Mozes: Ik 
zal altijd in liefde bij u en het volk Israel zijn. 

Zo nodigt Jezus ook ons uit: Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten 
gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken. Hij belooft ons dus niet dat Hij al 
onze problemen en ellende in een handomdraai zal wegnemen. Maar Hij geeft 
ons het vertrouwen, dat Hij ons in liefde nabij is, juist ook als we het moeilijk 
hebben. Wat ons ook overkomt aan narigheid, we mogen vertrouwen dat we 
onze ellende niet alleen hoeven te dragen, maar dat God met ons meelijdt: het 
gaat Hem als een Vader aan het hart. Bidden we voor elkaar dat we in dit gelovig 
Godsvertrouwen rust en verlichting mogen vinden en dat we God steeds meer 
leren kennen als een zachtmoedige en barmhartige Vader. 


