Bezinning 458: Van God of van mensen?
Matteus 21,23-27 = 3° adventsweek maandag

Het Woord
Toen Hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hogepriesters en de
oudsten van het volk naar Hem toe. Ze vroegen Hem: ‘Op grond van welke bevoegdheid doet U
die dingen? En wie heeft U die bevoegdheid gegeven?’ Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook
een vraag stellen, en als u Mij daarop antwoord geeft, zal Ik u zeggen op grond van welke
bevoegdheid Ik die dingen doe. In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de
hemel of van mensen?’ Ze overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel,” dan
zal Hij tegen ons zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” Maar als we zeggen: “Van
mensen,” dan krijgen we het volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor een
profeet.’ Dus gaven ze Jezus als antwoord: ‘We weten het niet.’ Daarop zei Hij tegen hen: ‘Dan zeg
Ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid Ik die dingen doe.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus is al even in Jeruzalem. Hij zuivert het tempelplein van alles wat met geld te maken heeft. Hij
geneest zieken. Hij geeft er onderricht. De hogepriesters en oudsten (een soort senatoren) vragen
Hem naar de aard van zijn bevoegdheid of gezag. Een tweede vraag peilt wie Hem dat gezag
gegeven heeft.
Het is schijn dat Jezus niet antwoordt op hun vragen. Hij verwijst naar Johannes de Doper. Voor
Jezus is Johannes een profeet, door God gezonden en gemachtigd. Johannes riep op tot bekering.
En daar juist knelt het schoentje bij Jezus’ gesprekspartners. Ze waren niet bereid in te gaan op
Johannes’ oproep tot bekering en evenmin op de oproep van Jezus. Als ze niet bereid waren mee
te gaan met Johannes’ boodschap, hoe zullen ze dat dan wel doen op Jezus’ woorden en daden,
die zoveel indringender zijn en hen zoveel sterker uitdagen?
Ze houden erg veel rekening met wat anderen zullen denken over hun mening. Opvallend is dat ze
ook Jezus’ reactie belangrijk vinden. Een reactie die ze niet uit zijn mond willen horen. Maar ze
vrezen ook de mensen.
Hun antwoord is toch helemaal naar de waarheid: ze weten het niet. Ze weten het inderdaad niet.
Want je kan maar de waarde van de boodschap van Johannes en Jezus kennen, als je je bekeerd
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hebt en je eraan overgegeven hebt. Maar juist dat willen ze niet. Ze willen het zeer halsstarrig niet.
En Jezus weet dat.

Het Woord in mijn leven
Welke excuses gebruik ik om me niet te moeten bekeren? Vorm ik mijn mening vanuit de norm
wat anderen er zullen van denken? Ken ik de vruchten van het geloof uit eigen ervaring? Wat zijn
die vruchten? Hoe ervaar ik dat?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
de Vader heeft U geroepen.
Hij heeft U gezonden
om Hem te openbaren
en zijn Rijk te stichten.
In daad en woord
roept U op tot bekering.
Alleen als we dat doen
ervaren we hoe goed dat is.
Pas na de bekering
dragen we goede vruchten.
Blijf ons dus aanzetten
ons aan U over te geven,
zoekend en tastend,
maar ook in groei en vreugde. Amen.
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