Bezinning 408: Heel wie veel lijdt 2 1
Matteus 8,5-11 = advent 1° week maandag

Het Woord
Toen Hij Kararnaüm binnenging, kwam er een centurio naar Hem toe die Hem om hulp smeekte.
‘Heer,’ zei hij, ‘mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.’ Jezus antwoordde hem: ‘Ik
zal meegaan en hem genezen.’ Daarop zei de centurio: ‘Heer, ik ben het niet waard dat U onder
mijn dak komt, U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die
onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat
zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn dienaar
zeg: “Doe dit” dan doet hij het.’ Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich en Hij zei tegen degenen
die Hem volgden: ‘Ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb Ik zo’n groot geloof gevonden. Ik zeg
jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob
zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
De centurio komt bij Jezus, niet voor zichzelf, maar voor zijn slaaf. Hij benadrukt hoe groot de
ellende van zijn slaaf is: hij is verlamd, ligt neergeworpen, hij lijdt, heeft pijn en wel verschrikkelijke
pijn. Vijfvoudige miserie. Deze militaire functionaris is ermee begaan. Het siert hem.
Een tweede keer is de centurio niet geïnteresseerd in zichzelf. Hij acht zich niet waardig Jezus
onder zijn dak te ontvangen. Nochtans heeft hij Jezus met ‘Heer’ aangesproken, de godsnaam. Het
zou wat zijn de paus bij je thuis te ontvangen. Maar Jezus is meer. En toch maakt de centurio geen
gebruik van deze buitenkans. Het zou hem nochtans veel aanzien geven: ‘De Heer is bij mij aan
huis geweest!’ Neen, alle aandacht gaat naar zijn slaaf en zijn heling.
Jezus belooft genezing. Maar de centurio vraagt ‘heling’. Dat is heel wat meer dan het wegnemen
van ziektes. Iemand helen is iemand heel maken. In religieuze zin heilig maken. Op het einde van
het verhaal staat er dan ook dat de jongen geheeld is.
Als de centurio wijst op de leven gevende kracht van Jezus’ Woord, reageert Jezus verwonderd. De
verwondering is een mooie en diepreligieuze reactie en innerlijke beweging. Jezus ziet het wonder
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in die man. Het wonder verwijst naar de werking van God. En wat is het wonder? Dat deze
heidense man, nog wel een officier van het bezettende leger, een groter geloof heeft dan allen die
Jezus in Israël ontmoette. Deze officier wordt zelfs als model gepresenteerd. En nog meer: aan
hem wordt, zoals aan vele andere heidenen, beloofd dat hij zal aanliggen aan de hemelse
koninklijke feestdis.

Het Woord in mijn leven
Breng ik volkomen belangeloos de miserie van mensen bij Jezus? Gebruik ik mijn geloof om mijn
imago en sociale status groter te maken? Zie ik verlangend uit naar de hemelse koninklijke
feestdis?

Bidden met het Woord
Heer,
vele mensen lijden verschrikkelijke pijnen.
Het raakt U want U bént medelijden.
Spreek een woord
en ze zullen geheeld worden.
Want Uw Woord is daadkrachtig:
het doet wat het zegt.
Geef ons het geloof van de honderdman
en ook zijn belangeloosheid en nederigheid.
Ook ik ben niet waardig
dat U onder mijn dak komt,
meer nog: in mij.
Maar spreek en ik zal geheeld worden.
Want Uw liefdevolle scheppingskracht
gaat verder dan mijn onwaardigheid.
Laat ook ons eens aanliggen
aan het grote feest in Uw eeuwigheid. Amen.
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