Bezinning 344: Demonen ontwijden ons 2 1
Marcus 7,1-8; 14-15; 21-23 = 22° zondag B-jaar

Het Woord
Ook de farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich
in zijn nabijheid op. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat
wil zeggen, met ongewassen handen (de farizeeën en alle andere joden eten namelijk pas als ze
hun handen gewassen hebben omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden en als ze
van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben en er zijn nog allerlei
andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en
ketels), toen vroegen de farizeeën en de schriftgeleerden Hem: ‘Waarom houden Uw leerlingen
zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’ Maar
Hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat
immers geschreven: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij; tevergeefs
vereren ze Mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.” De geboden van
God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’
…
Nadat Hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei Hij: ‘Luister allemaal naar Mij en kom tot
inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit
de mens naar buiten komen die hem onrein maken.
…
Want van binnen uit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal,
moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed,
dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnen uit, en die maken de mens onrein.’

Stilte bij het Woord
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Een woord bij het Woord
Een groep ernstige heren verlaat zijn vertrouwde hoofdstad Jeruzalem in Judea en begeeft zich
naar het noorden, naar Galilea, de streek waar vele volkeren zich met elkaar vermengd hebben.
Een voetreis van een kleine week. Blijkbaar is Jezus belangrijk genoeg om zoveel inspanning op te
brengen. En wat ze verwacht hadden buiten het zuivere Judea, stellen deze gewichtige heren ook
vast: de mensen rond Jezus houden zich niet aan de overgeleverde wetten. Je moet je reinigen na
elk contact met een vreemdeling, want ‘wij moeten zuiver blijven’. De markt is natuurlijk dé plaats
bij uitstek waar allen elkaar ontmoeten, zeker in het toenmalige Palestina, de strook langs de
Middellandse Zee waar handelskaravanen, vreemde legereenheden, bedevaarders … constant
doorheen trekken. Wassen! Zo hebben de oudsten het geleerd.
Maar Jezus heeft het niet zo begrepen op al die uiterlijke zaken – al zijn ze op zich niet slecht –
zonder dat ze een uitdrukking zijn van de juiste goddelijke innerlijkheid en spiritualiteit. Altijd weer
kijkt Hij naar het gelovige hart. En nog verder: Hij blijft gefocust op God en alles wat God in en
door mensen tot stand wil brengen. Hij stelt echter vast dat het optreden van die hooggeplaatste
heren zich exclusief op menselijke uiterlijkheden richt. Dat wassen is een stevige hinderpaal: ze
zijn God en zijn werking helemaal uit het oog verloren.
Tot een grote groep mensen zegt Jezus dan dat niet bepaald voedsel zoals varkensvlees (lees maar
eens Leviticus 11,1-30 voor meer onrein voedsel!) de mens onrein maakt of ontwijdt. De
onreinheid schuilt in het menselijk hart. Jezus noemt een hele rij ‘demonen’. Dat kwaad komt naar
buiten en vergalt het samenleven met mensen. Dat maakt ons onrein en ontwijdt onze
menselijkheid. Zo zijn we niet waartoe we geroepen zijn: beeld van God zijn en dus liefde. Een
oproep om ons hart altijd verder door God te laten zuiveren van het kwade en te laten vullen met
zijn goddelijke gaven.

Het Woord in mijn leven
Ik toets mijn hart aan de volgende negatieve criteria: kwade bedoelingen, omgang met hoeren of
zichzelf tot hoererij lenen, diefstal, moord, overspel, hebzucht, boosheid, fraude, bandeloosheid,
kwade blik, roddel, zelfverheffing, onbezonnenheid. Van welke van deze kwade dingen moet mijn
hart het meest gezuiverd worden? Welke goddelijke ingesteldheid moet in de plaats komen?
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Bidden met het Woord 1
Heer,
U was helemaal vrij
van onze egotripperij,
ons wij-zij-denken,
onze lage demonen.
U toonde God
als een liefdevolle Vader
van alle mensen,
onze broers en zussen.
Zuiver ons hart.
Maak ons vrij
om iedereen als Uw kind
en onze zus en broer
van harte te beminnen. Amen.

Bidden met het Woord 2
Heer God,
dank voor dit stukje evangelie.
Het heeft me doen inzien
dat ook ik soms op mijn strepen sta,
dat er in mij negatieve motivaties zitten
en dat ook ik me soms beter waan.
Help me, Heer, iedereen te zien
zoals Jij hen ziet.
Dank, Heer. Amen.
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