Bezinning 78: Heer van de sabbat
9° zondag B-jaar: Marcus 2:23-3:6 1

Het Woord
Eens liep Hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en
begonnen aren te plukken. ‘Kijk eens!’ zeiden de farizeeën tegen Hem. ‘Waarom doen ze iets dat op
sabbat niet mag?’ Maar Hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn
metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen – Abjatar was toen
hogepriester – en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook
aan zijn mannen te eten.’ En Hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens en niet de mens
voor de sabbat; en dus is de Mensenzoon ook Heer en Meester van de sabbat.’
Weer ging Hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op Hem
om te zien of Hij die op sabbat zou genezen, zodat ze Hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de
man met de verschrompelde hand: ‘Kom in het midden staan.’ Aan de anderen vroeg Hij: ‘Wat mag
men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. Hij keek
hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid en toen zei Hij tegen de man die in
het midden stond: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De farizeeën
verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze Hem uit de weg
zouden kunnen ruimen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Deze twee verhalen draaien allebei rond wat wel of niet toegelaten is op de sabbat. In het eerste
verhaal zijn er slechts woorden, maar in het tweede wordt een daad gesteld. Het kader is een
controverse tussen Jezus en de farizeeën. De kern is een ongehoorde uitspraak van Jezus: ‘De
Mensenzoon is Heer van de sabbat.’ Maar enkel God is Heer van de sabbat. Dus stelt Jezus zichzelf
gelijk aan God.
God is de God van bevrijding en juist voor die bevrijding heeft Hij de sabbat aan de mens gegeven. De
mens is niet geschapen om gebukt te gaan onder de dwingelandij van de (slaven)arbeid, maar om
vrij, bevrijd en volop te leven. Juist die bevrijding wordt gerealiseerd aan die man met de
verschrompelde hand. Een gehandicapte mag opstaan – dat is verrijzen! – en in het centrum komen,
hij die zich altijd klein aan de zijkant hield. Nu telt hij mee. Nu wordt hij genezen!
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De farizeeën zwijgen als Jezus hun de vraag stelt of men goed of kwaad moet doen op de sabbat, een
leven redden of het vernietigen. Ofschoon het antwoord duidelijk was. Maar ook als de man genezen
is, zwijgen ze. Ze zijn niet gelukkig en blij wanneer die man van zijn handicap bevrijd is. Ze loven en
danken Jezus niet en evenmin God. Integendeel, ze smeden plannen om Hem uit de weg te ruimen.
Dus om het kwade te doen en een leven te vernietigen. Ze antwoorden niet rechtstreeks met
woorden, maar achter de rug met snode plannen.

Het Woord in mijn leven
Ben ik diep gelukkig dat Jezus Christus de mens bevrijdt, doet opstaan, geneest en leven geeft? Dank
ik God voor elke genezing, voor alles wat mensen menselijker maakt? Tegen wie smeed ik een
negatief plan? Wie smeedt tegen mij een negatief plan?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Heer van de sabbat,
Heer van het goede en het leven,
Heer van bevrijding en menselijkheid,
vandaag dank ik U intens
voor elke genezing van mensen,
voor elke bevrijding van mensen,
voor al het goede dat aan mensen gebeurt
in Uw naam.
Of niet in Uw naam.
Als mensen maar vrij en volop leven,
want zo heeft Uw en onze Vader het bedoeld. Amen.
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