Bezinning 412: Over graan en kaf 2
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Lucas 3,10-18 = 3° adventszondag C-jaar

Het Woord
De mensen vroegen hem [Johannes de Doper]: ‘Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie
twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft en wie eten heeft moet hetzelfde
doen’. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen en die vroegen hem: ‘Meester, wat
moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen’. Ook soldaten
kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand
afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij’. Het volk was vol
verwachting en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was, maar Johannes zei
tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt Iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs
niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige
Geest en met vuur; Hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij
bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ Op deze en andere wijze
spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In de grondtekst wordt er in het begin gesproken over ‘scharen’. Veel mensen dus. In het midden
en op het einde wordt gesproken over ‘de gemeenschap’. Het is een zeer diepe Bijbelse ader:
mensen tot gemeenschap brengen. Tussen die twee woorden geeft Johannes de Doper de
opdracht te voorzien in de noden van arme en gewone mensen. Maken dat iedereen kledij en
voedsel heeft, dat niemand bestolen wordt of afgeperst. Heel praktische zaken, want leven is
uiteindelijk concreet. Het is daadwerkelijke barmhartigheid.
Het laatste vers geeft de sleutel om alle uitspraken van Johannes te interpreteren. Hij verkondigt
op vele manieren goed, blij nieuws aan de gemeenschap. Evangelie dus. Ook de hardste
uitspraken zoals het kaf in onblusbaar vuur verbranden, moet men vanuit die sleutel
interpreteren. Jezus overwint het grootste ‘kaf’, het grootste kwaad, de dood. Want Hij is
verrezen. En zo overwint Hij alle kwaad.
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Johannes wijst van zich weg naar de Messias, zonder zijn naam te noemen. Hij omschrijft Hem als
‘Hij die komt’: Hij zal dopen met de heilige Geest. Lucas kondigt hier al het Pinkstergebeuren aan.
Ook daar is sprake van het heilig vuur. Een vuur dat mensen in beweging brengt en het blijde
nieuws doen verkondigen.

Het Woord in mijn leven
Bouwen mijn daden op een concrete manier gemeenschap op? Hoe vaardig ben ik om Bijbelse
uitspraken te interpreteren als blij nieuws? Verwijs ik voldoende naar Christus die de heilige Geest
zendt?

Bidden met het Woord
Goede, barmhartige Vader-en Moeder,
dank voor Uw barmhartigheid.
Moge onze Kerk radicaal,
tot in de wortel barmhartig zijn.
Mogen alle mensen barmhartig zijn
vooral voor wie het meeste lijdt.
Bouw zo gemeenschap op
tussen mensen, gezinsleden,
volkeren, kerken,
godsdiensten en continenten.
Doop allen met Uw Geestesadem. Amen.
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