Bezinning 125: Dienaar van allen 1
29° zondag B-jaar: Marcus 10:35-45 2

Het Woord
Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij Hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat U
voor ons doet wat we U vragen.’ Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat Ik voor je doe?’ Ze zeiden:
‘Wanneer U heerst in Uw glorie, laat een van ons dan rechts van U zitten en de ander links.’ Maar
Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik moet drinken
of de doop ondergaan die Ik moet ondergaan?’ ‘Ja, dat kunnen wij’, antwoordden ze. Toen zei Jezus
tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die Ik zal drinken en de doop ondergaan die Ik zal
ondergaan, maar wie er rechts of links van Mij zal zitten, kan Ik niet bepalen, die plaatsen behoren
toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’
Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes. Jezus riep
hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers
en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de
belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders
dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te
dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Het is de derde keer dat de leerlingen van Jezus totaal verkeerd reageren op de voorspelling van zijn
lijden, dood en verrijzenis. Jakobus en Johannes, de Donderzonen (Marcus 3:17), streven naar eer en
macht. En de andere tien zijn verontwaardigd. Omdat ze het grof vinden dat Jakobus en Johannes zo
reageren op Jezus’ voorspelling van lijden, dood en verrijzenis? Omdat ze jaloers zijn? Om nog een
andere reden?
Hoe dan ook, Jezus neemt de gelegenheid aan om nog een vierde keer te verwijzen naar zijn lijden en
dood: de beker van het lijden drinken en gedoopt worden in de dood op het kruis, om er – net als in
de onderdompeling tijdens de doop – uit te verrijzen.
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En als Hij ziet hoe de leerlingen zich onder elkaar gedragen, voert Hij een zwart-witbeeld ten tonele.
Machthebbers overheersen mensen en oefenen macht uit. Maar bij zijn volgelingen mag dat niet zo
zijn. Die moeten ernaar streven de dienaar van allen te zijn, ja, de slaaf. Zo ziet Jezus zichzelf. En
meer: Hij geeft zijn leven als losgeld voor alle mensen.

Het Woord in mijn leven
In welke omstandigheden laat ik mij leiden door mijn zucht naar macht en eer? Hoe bekeer ik mij
telkens opnieuw tot dienstbaarheid? Geef ik mijn leven uit liefde voor God en de mensen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
Gij hebt Uw leven voor ons gegeven
en Gij geeft het altijd weer opnieuw.
Daar danken we U voor.
Gij kent ons diepe streven
naar eer en macht.
Het is sterker dan onszelf.
Doordring ons elke keer weer
van Uw optie:
mensen dienen,
ons leven geven voor anderen. Amen.
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