Bezinning 110: Jezus: niet een van ons 1
14° zondag B-jaar: Marcus 6:1-6

Het Woord
Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de sabbat was
aangebroken, gaf Hij onderricht in de synagoge en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden:
‘Waar haalt Hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven is? En dan die
wonderen die zijn handen tot stand brengen! Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de
broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’ En ze namen
aanstoot aan Hem. Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad,
onder zijn verwanten en huisgenoten.’ Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een
paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof. Hij trok rond
langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Sinds zijn doop in de Jordaan is Jezus niet meer in Nazaret geweest. Sindsdien heeft Hij wijze
woorden gesproken en grote wonderen verricht. Zijn stadsgenoten, bijeen in de synagoge, erkennen
dat. Toch krijgen ze zijn naam niet over de lippen, ofschoon Jezus in hun midden kind, tiener en
jongvolwassene is geweest. Ze blijven Hem zien als een van hen, net zoals al zijn verwanten.
Jezus reageert daarop: ze geloven zelfs niet dat Hij een profeet is. Belangrijk is wat de tekst niet zegt:
hoe zouden ze dan kunnen geloven dat Hij de Messias, ja, de Zoon van God is?
Opmerkelijk: omdat ze niet geloven, kan Hij daar geen wonderen verrichten. Hij dringt dus het Rijk
Gods niet op. Het geloof van de ontvangers is wezenlijk. En al even opvallend: zieken geloven wel in
Hem, waardoor Hij hen kan genezen. Hoeveel maal zegt Hij niet: ‘Uw geloof heeft u gered’?

Het Woord in mijn leven
Zie ik in Jezus enkel een mens, zij het een bijzondere mens? Of is Hij voor mij profeet, Messias, Zoon
van God? Wat betekent dat?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus,
hoe moeilijk is het voor ons, mensen,
om in te zien wie U werkelijk bent:
Zoon van God.
Altijd biedt U een woord van wijsheid,
altijd doet U wonderen van liefde.
Dat is een zekerheid.
Geef ons het geloof
dat U ons God zelf brengt,
dat U God bent.
Wees de zieken nabij
en allen die lijden. Amen.
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