Bezinning 383: Crisis en kansen
Marcus 13,9-13 1
[Jezus zei:] ‘Wat jullie zelf betreft: pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht worden gesleept en
in synagogen worden gegeseld, en jullie zullen voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen
om voor hen van Mij te getuigen. Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden
verkondigd. Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf
geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want
jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest. De ene broer zal de andere
uitleveren om hem te laten doden en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen
zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden
gehaat omwille van Mijn naam, maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.’

Het Woord

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Dit is het tweede van vier delen van de langste redevoering van Jezus in het evangelie van Marcus.
Net als in het eerste gedeelte ademt de tekst een zeer negatieve sfeer uit. Christenen zullen vanuit
drie hoeken zware vervolgingen ondervinden: uit de joodse moedergodsdienst, van de heidenen
en binnen de eigen dichte familie. Er is sprake van geselen, rechtszaken en zelfs dood. Het is klaar:
Jezus Christus volgen is geen eenvoudige weg en kan wel eens zeer nijpend worden. In onze tijd
zal de bedreiging wellicht uit andere hoeken komen.
Dit mag ons niet verhinderen de vijf positieve elementen te zien. Die vervolgingen bieden
vooreerst de kans om te getuigen. Het is zo gelovig. Zelfs in het meest duistere vindt men de
veerkracht om positieve kansen te zien en deze te benutten.
Ten tweede moeten we trouw blijven aan onze algemene roeping en zending: aan alle volkeren en
mensen het evangelie verkondigen. Er zijn mensen die ons willen doen zwijgen. Maar Christus wil
dat we spreken.
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Verder moeten we ons in een rechtszaak niet bekommeren om wat we zullen zeggen. De heilige
Geest zal het ons ingeven. Dus geen zorg voor onszelf, maar openheid voor en gehoorzaamheid
aan de Geest.
Christus roept ons op te volharden. Volhouden tot het einde is dus mogelijk. Rustig doorgaan en
niet afhaken.
Het meest vreugdevolle staat op het einde. We zullen worden gered door God zelf. Zijn liefde en
zorgende aanwezigheid blijven altijd bestaan. Hij laat ons nooit in de steek. Aan Hem mogen we
ons vastklampen: Hij zorgt voor ons, zeker als het nijpend wordt in ons christelijk leven.

Het Woord in mijn leven
Door welke groepen wordt mijn geloof in Christus het meest bedreigd? Waar zie ik in die
negatieve omstandigheden positieve kansen om mijn christelijke roeping te realiseren? Wat helpt
me om te volharden? Geeft de heilige Geest me soms de juiste woorden in de mond?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
we kiezen voor U
omdat U kiest voor ons.
We willen trouw blijven
aan onze roeping en zending.
Wees ons vooral nabij
als we tegenwind ervaren.
Geef ons inderdaad
door Uw heilige Geest
de juiste woorden
om Uw evangelie
aan iedereen te verkondigen.
U zal ons nooit loslaten.
Integendeel: U redt ons,
altijd weer opnieuw. Amen.
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