Don Bosco

Bezinning 104: Jezus’ moeder, broers en zussen
Marcus 3, 20-35 = 10° zondag B-jaar

Het Woord
Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen
om te gaan eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om Hem, desnoods onder
dwang, mee te nemen, want volgens hen had Hij zijn verstand verloren.
Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: ‘Hij is bezeten door Beëlzebul’,
en: ‘Dankzij de vorst der demonen kan Hij demonen uitdrijven’. Toen Hij hen bij zich geroepen
had, sprak Hij tot hen in gelijkenissen: ‘Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk
innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; als een gemeenschap innerlijk verdeeld
is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is
gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien
kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet
eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u: alle wandaden en
godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, maar wie lastertaal spreekt
tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een
onuitwisbaar vergrijp’. Dit omdat ze gezegd hadden: ‘Hij is bezeten door een onreine geest.’
Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om Hem te
halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om Hem heen, en die zeiden
tegen Hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken U’. Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn
moeder en mijn broers?’ Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei: ‘Jullie
zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster
en moeder.’

Een woord bij het Woord
Het gaat Jezus erg tegen de wind: er zijn zoveel mensen dat Hij niet kan eten; zijn verwanten willen
Hem grijpen; ze beschuldigen Hem ervan zijn verstand verloren te hebben; godsdienstige leiders uit
Jeruzalem beweren dat Jezus demonen uitdrijft omdat Satan zelf in Hem woont en werkt. Jezus
houdt tegen die laatste beschuldiging een lange redevoering. Een rijk, een huis en Satan kunnen niet
standhouden, als ze innerlijk verdeeld zijn. Dus kan de Satan niet in Jezus werken!
Wat betekent: ‘Wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest’? Vanaf het begin zegt Marcus dat de
heilige Geest in Jezus aanwezig is. Bij Jezus’ doop in de Jordaan vervult de heilige Geest Hem en
leidt Hem (Marcus 1, 10-12). Daar al is de Satan in de buurt (1,13). En in het kader van zijn
zelfverdediging zegt Jezus nu met alle kracht, dat niet de Satan Hem leidt, maar de heilige Geest.
Wie dat ontkent, of nog erger: wie zegt dat Hij door de kracht van Satan demonen uitdrijft, kan niet
vergeven worden, want Hij lastert de heilige Geest.
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De inleiding en het einde van dit stukje bij Marcus gaan over Jezus’ familie. Het is klaar: wie Hem
volgen en de wil van zijn Vader doen zijn zijn echte familie, die véél belangrijker is dan zijn
bloedverwanten. Voor Marcus is dat de Kerk, de groep christenen, Jezus’ familie die Gods wil doet.

Het Woord in mijn leven
Hoe verklaar ik dat Jezus het kwade bindt? Op welke punten doe ik de wil van God? Op welk punt
niet? Zie ik mezelf als broer of zus van Jezus?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij zijt vervuld van de heilige Geest.
Hij leidt Jou en geeft Jou zijn kracht.
Door Hem verdrijft Gij het kwaad,
in welke vorm dan ook.
Dank dat Je mij als zus / broer ziet,
jouw dichtste familie.
Geef dat ik de wil doe van uw Vader,
meer en meer. Amen.
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