Bezinning 486: Opstaan en dienen
Lucas 4,38-44 = weekdagen 22° week woensdag

Het Woord
Na het verlaten van de synagoge ging Hij naar het huis van Simon. Simons schoonmoeder had
hoge koorts, en ze vroegen Jezus om haar te helpen. Hij boog zich over haar heen en sprak de
koorts bestraffend toe. Die verliet haar, en meteen stond ze op en begon voor hen te zorgen. Toen
de zon was ondergegaan, brachten de mensen al hun zieken naar Hem toe, aan welke kwaal ze
ook leden. Hij legde hun een voor een de hand op en genas hen. Hij dreef ook veel demonen uit,
die schreeuwden: ‘Jij bent de Zoon van God!’ Hij sprak hen bestraffend toe en verbood hun iets te
zeggen; ze wisten immers dat Hij de Messias was. Bij het aanbreken van de dag vertrok Hij en ging
naar een eenzame plaats. De mensen gingen Hem zoeken, en toen ze Hem gevonden hadden,
probeerden ze Hem ervan te weerhouden bij hen weg te gaan. Maar Hij zei tegen hen: ‘Ook in de
andere steden moet Ik het goede nieuws over het Koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben
Ik gezonden.’ En Hij maakte dat goede nieuws bekend in de synagogen van Judea.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In de samenkomst te Kafarnaum heeft Jezus gesproken en zijn Woord in een daad omgezet door
iemand van een demon te bevrijden. Hier stelt Hij nog meer daden: Hij geneest een individuele
persoon in het huis waar ze woont en bevrijdt velen van hun ziekten en demonen. Maar ook dan
legt Hij hun ‘een voor een’ de hand op: hoeveel mensen er ook zijn, Hij blijft de unieke persoon
zien en bevrijden.
Volgens de Naardense Bijbelvertalin ‘staat Jezus op’ om de syngoge te verlaten en ‘staat ook
Simons schoonmoeder op’. Opstaan, we horen het altijd weer. Het is verrijzenistaal. Jezus staat op
om anderen te helpen, voor hen te zorgen. Ook de genezen vrouw begint voor anderen te zorgen.
Verrijzenis heeft blijkbaar alles te maken met dienstbaarheid.
Simon is nog niet Jezus’ leerling: Jezus heeft nog niemand geroepen Hem te volgen. Daarom
komen ‘de mensen’ Hem zoeken, een grote groep. Het staat in schril contrast met wat Hem te
Nazaret overkwam. Daar joegen ze Hem weg (Lucas 4,29). Maar nu zoekt men Hem en probeert
Hem vast te houden.
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Maar Jezus laat zich niet opsluiten. Hij houdt zijn zending in het oog en wil zo de wil van zijn Vader
volbrengen. Hij ziet zichzelf als door God gezonden tot allen in Israël. Hij zal het evangelie
verkondigen aan iedereen. Daarom gaat Hij naar Judea, dus weg uit Galilea, zijn geboortestreek.
Zo doorbreekt Hij grenzen. Lucas zal in zijn tweede boek, Handelingen, vertellen dat het evangelie
wereldwijd verspreid wordt.

Het Woord in mijn leven
Ga ik vol zorg naar zieke mensen toe? Leg ik hun de handen op, ‘een voor een’? Ken ik mijn
roeping in alle helderheid? Volg ik mijn roeping, ook als velen mij proberen op te sluiten vanuit
hun waardering voor wat ik doe? Is er eenheid tussen mijn woorden en mijn daden?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
Zoon van God, Messias,
Uw Woord is daadkrachtig:
het doet wat het zegt.
U geneest en bevrijdt mensen,
met aandacht voor elke persoon.
We zijn allen uniek voor U.
U helpt ons opstaan, verrijzen,
om dienstbaar te zijn.
Maar onze kernopdracht
is de verspreiding van het evangelie.
Elke mens mag delen in de vreugde
van Gods Koninkrijk. Amen.
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