Bezinning 358: Verdediger van Gods Woord
Marcus 7,1-13 = weekdagen 5° week dinsdag

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.’ En Hij vervolgde: ‘Mooi
is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! Heeft
Mozes niet gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en uw moeder,” en ook: “Wie zijn vader of
moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden”? Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of
moeder mag zeggen: “Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, is korban”’ (wat
‘offergave’ betekent), ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen,
en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer
van dit soort dingen.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus is geheel en al geconcentreerd op het Woord van God. Wat God zegt, is heilig. Dat vindt
Jezus in de Schrift. Hij kent de Schrift tot in detail. Maar Hij heeft vooral inzicht in de essentie van
de Schrift. En wat nog belangrijker is: Hij kent de geest van de Schrift. Juist vanuit dat inzicht en die
kennis doorziet Hij mensen, situaties en gebeurtenissen.
Daar haalt Hij zijn gezag en durft Hij mensen desnoods hard antwoorden, zonder blad voor de
mond. Als het wezenlijke van de Schrift bedreigd wordt, gaat Hij streng in de aanval. Elk gedrag en
elke uitspraak die ingaat tegen het Woord van God, bestrijdt Hij. Jezus is de grote verdediger van
Gods Woord.
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Uiteindelijk focust Jezus op een zeer belangrijk Woord van God: vader en moeder eren. Het eren
van vader en moeder betekent ook hen helpen. Het is zwaar als iemand zijn ouders in hun nood
niet helpt. Het is nog erger als hij daarvoor het geloof als excuus gebruikt. We zien hier eens te
meer dat voor Jezus de dienst aan God moet samengaan met de dienst aan mensen. Als men al
zijn vader en moeder niet helpt, hoe zal men dan op authentieke wijze andere mensen
ondersteunen?

Het Woord in mijn leven
Hoe goed ken ik Gods Woord? Zuiver ik mijn menselijke redeneringen en gedragingen uit vanuit
Gods Woord? Durf ik in gesprekken en discussies het Woord van God gebruiken om
mistoestanden aan te klagen? Welk menselijk gedrag van mij staat in de weg om Gods Woord te
beleven?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U kent het Woord van Uw Vader.
Zelfs nog meer:
U bent het Woord van God.
En daarom bevrijdt U ons
van de belastende ballast,
die we met ons meesleuren.
U wilt dat we vader en moeder eren,
dat we hen daadwerkelijk helpen,
zeker als ze in nood verkeren.
Geef ons de wijsheid en kracht
om ons geloof in U en de Vader
te verbinden met dienst aan mensen.
Want velen verkeren in nood.
Dat raakt U in Uw hart.
Laat ook ons hart gevoelig zijn
voor de ellende van anderen.
Dan zullen we U kunnen aanbidden
met heel ons hart,
met een zuiver, bevrijd hart. Amen.
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