Bezinning 155: De Gezalfde gezalfd 2 1
Lucas 1,1-4;4,14-21 = 3° zondag C-jaar

Het Woord
Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de
gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die ons zijn overgeleverd door
degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord zijn geworden,
leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen
in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de
betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent.
…
Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich in
de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in
Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge.
Toen Hij opstond om voor te lezen, werd Hem de boekrol van de profeest Jesaja overhandigd, en
Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven was: ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij
heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan
gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om
onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ Hij rolde de
boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de
synagoge waren op Hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in
vervulling horen gaan.’

Een woord bij het Woord
Eerst lezen we de proloog van het Lucasevangelie. Volgens Lucas hebben zijn voorgangers (Marcus
en schrijvers van een aantal bronnen) een paar fouten gemaakt. Ze hebben de feiten in het leven
van Jezus en het leven van de eerste Kerk te weinig onderzocht. Hij heeft dat wel gedaan. Daarom
is zijn getuigenis onwankelbaar betrouwbaar.
Maar hij vindt ook te weinig orde in zijn bronnen. Inderdaad, het Lucasevangelie kent een
prachtige grote structuur en ook elk verhaal is bijzonder mooi gestructureerd. Deze schrijver heeft
literaire gaven, dat is duidelijk.
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Hij wil de feiten beschrijven die gebeurd zijn ‘vanaf het begin.’ Daarmee bedoelt hij vanaf het
begin van Jezus’ openbaar optreden.
En dan het tweede gedeelte. In het Eerste Testament wordt dé Messias beloofd. ‘Messias’
betekent ‘Gezalfde’, in het Grieks ‘Christus’. In deze tekst uit Lucas zegt Jezus dat Hij die Gezalfde
is. Jezus zegt immers dat de woorden ‘Hij [de Geest van de Heer] heeft mij gezalfd’ in vervulling
zijn gegaan, ‘vandaag’. Maar wanneer werd Jezus gezalfd? Hij is wel door Johannes met water
gedoopt, maar dat is nog geen zalving.
De heilige Geest zelf zalft Jezus! En zelfs vanaf zijn allerprilste begin. Maria ontvangt Jezus immers
in haar schoot door de kracht van de heilige Geest (Lucas 1,35). En zijn openbare zending begint
met de nederdaling van de Heilige Geest, nadat Jezus in de Jordaan gedoopt is (Lucas 3,22). Dan
wordt Jezus gezalfd en gesterkt voor zijn publieke zending.
In de lijn van dé Gezalfde is elke christen een gezalfde. Men wordt gezalfd in het sacrament van
het doopsel, in het sacrament van het vormsel, in de diaken-, priester- en bisschopswijding en
verder in het sacrament van de zieken. De heilige Geest woont dan op een bijzondere wijze in de
mens.

Het Woord in mijn leven
Geloof ik dat de historische figuur Jezus van Nazaret dé Gezalfde van God is, de Messias, de
Christus? Wat betekent dat voor mij? Ben ik mij bewust van mijn eigen zalvingen (doopsel,
vormsel, diaken-, priester-, bisschopswijding, sacrament van de zieken)? Hoe wordt de
aanwezigheid van de heilige Geest concreet in mijn leven?

Bidden met het Woord
Heilige Geest,
Gij hebt Jezus gezalfd
vanaf zijn prilste begin,
in de schoot van Maria.
Na zijn doopsel
hebt Gij Jezus opnieuw gezalfd.
Daarna zien we Hem rondgaan
en het Rijk van God verkondigen
in daden en woorden van genade.
Maak ook mij duidelijk
wat mijn roeping en zending is,
mijn levensbestemming,
mij door de Heer gegeven. Amen.
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