Bezinning 370: Een gemeenschap van dienaren
Marcus 10,32-45 = weekdagen 8° week woensdag

Het Woord
Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en
ook de mensen die hen volgend, waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat
Hem zou overkomen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden
uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen en
Hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met Hem drijven en Hem bespuwen en
Hem geselen en doden, maar na drie dagen zal Hij opstaan.’
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 maal dat Jezus zijn lijden, dood en verrijzenis aankondigt. Met dubbel zoveel
woorden als de eerste en tweede lijdensvoorspelling. Hij tracht aan de twaalf te laten zien welk
het grote Hem wacht en waar Hij blijkbaar doelbewust op af gaan. Een drama dat evenwel in de
grote vreugde van de verrijzenis zal opengaan. Jezus zal totaal kopje onder gaan in de dood, ja, Hij
zal gedoopt in de dood gedoopt worden. Maar God zal Hem er uithalen en laten leven. En wel
voorgoed: in eeuwigheid.
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En net als de twee vorige keren, reageren de leerlingen totaal fout. De eerste keer protesteert
Petrus in naam van de groep: Jezus mag niet lijden en sterven. Hij moet juist een ongenaakbare
superheld zijn. De reactie van Jezus is ongemeen hard, want het gaat over de essentie van zijn
roeping en zending: Hij erkent de satan in Petrus’ protest.
Na de tweede lijdensvoorspelling begrijpen de leerlingen er niets van, maar ze zijn te laf om Jezus
om uitleg te vragen. En nu, na deze langste en meest brute aankondiging van Jezus’ lijden en dood
… zijn de leerlingen uit op eer en macht. Er ontstaat zelfs agressie in de groep. Hoe diep zit de
streving om te heersen toch in ons, mensen?
Jezus geeft het voorbeeld. Hij definieert zichzelf als dienaar en stelt dan ook de slavenvraag: ‘Wat
wil je dat Ik voor je doe?’ En Hij drukt zijn leerlingen op het hart, dat ze zelf ook dienaren moeten
zijn van elkaar en de vele mensen tot wie ze gezonden worden. Ze zullen verantwoordelijkheden
dragen, maar ze moeten die opnemen als dienaars van allen.
Er zit nog een mooi detail in deze tekst. Jezus wil dat de twaalf dichter bij Hem komen, om hun
dan op het hart te drukken dat ze dienstbaar moeten zijn. Het is een goede norm om de kwaliteit
van ons persoonlijk christelijk geloof te evalueren: we moeten steeds tot Jezus naderen en op Hem
gaan gelijken en zo zullen we ook steeds meer de anderen dienen, zoals Jezus dat doet.

Het Woord in mijn leven
Hoe sterk is het machtstreven in mijn leven? In hoever staat dit in de weg om dichter tot Jezus te
naderen? Concentreer ik me voldoende op Jezus’ lijden en sterven? En op zijn verrijzenis? Indien
niet, wat kan me daarbij helpen? Tegenover wie zal ik me meer als dienaar/dienares opstellen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U bent de Dienaar van de dienaren.
U geeft Uzelf totaal,
altijd weer opnieuw.
U wilt dat de dienstbaarheid
het bloed is van ons gemeenschapsleven.
Hoe dichter we bij U komen,
hoe dienstbaarder we zullen zijn
en hoe meer onze groep
echt christelijk zal worden.
We danken U oprecht
voor al wat U ons als Dienaar
gaf, geeft en zult blijven geven.
Dat laat ons leven,
leven zoals U het verwacht. Amen.
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