Bezinning 495: Voor en tegen
Lucas 6,6-11 = weekdagen 23° week maandag

Het Woord
Op een andere sabbat ging Hij naar de synagoge, waar Hij onderricht gaf. Daar was ook iemand
met een verschrompelde rechterhand. De schiftgeleerden en de Farizeeën letten op Hem om te
zien of Hij op sabbat iemand zou genezen, want dan zouden ze Hem op grond daarvan kunnen
aanklagen. Maar Hij wist wat ze van plan waren en zei tegen de man met de verschrompelde
hand: ‘Sta op en kom in het midden staan.’ Dat deed de man. Jezus zei tegen de Farizeeën en
schriftgeleerden: ‘Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, of men een leven mag
redden of verloren laten gaan.’ Nadat Hij hen een voor een had aangekeken, zei Hij tegen de man:
‘Strek uw hand uit.’ Dat deed hij en er kwam weer leven in zijn hand. De schriftgeleerden en de
Farizeeën raakten bijna buiten zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met Jezus
zouden doen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Dit is het vierde verhaal op rij waarin schriftgeleerden en Farizeeën zich tegen Jezus opstellen.
Eerst over de vergiffenis van zonden, daarna over de personen met wie men wel en niet aan tafel
gaat, en nu de tweede maal over de sabbat. Net voor dit verhaal maakt Jezus duidelijk dat Hij de
Heer van de sabbat is. En nu spitst Hij de sabbat toe op het ethisch niveau, maar wel in een
religieuze context, namelijk in een synagoge. Mag men goed doen? Mag men een leven redden?
Of uiteindelijk nog ernstiger: moet men goed doen en moet men een leven redden? Want een
leven niet redden is kwaad doen.
Voor Jezus is het antwoord al gegeven door de vraag te stellen. Zijn zorg gaat uit naar deze man,
die werkonbekwaam is door een verschrompelde rechterhand. Zo kan hij niet instaan voor zijn
leven, een ernstig lijden. Sabbat of niet: Jezus zal deze man helpen.
In het verhaal zegt de man geen woord. Niet vooraf, niet tijdens, niet na de genezing. Hij handelt
enkel. Hij staat op en blijf in het midden staan. Opstaan: eens te meer verrijzenistaal. En hij steekt
zijn hand uit, midden tussen al die mensen in de synagoge. Zijn handicap loopt ten einde door het
ingrijpen van Jezus.
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De schriftgeleerden en Farizeeën hebben zich in hun stellingen ingegraven. Ze bespioneren en
controleren Jezus, ze willen iets vinden om Hem aan te klagen, ze overleggen met elkaar tegen
Hem. Na de genezing worden ze vervuld van ‘redeloze woede’1. Ze bespreken met elkaar wat ze
tegen Hem kunnen. Anti, tegen: het lijkt hun geliefde ingesteldheid te zijn. En Jezus … Hij is enkel
voor en wel voor het heil van mensen. De ergste tegenstanders zullen Hem daar niet vanaf
brengen.

Het Woord in mijn leven
Ben ik voldoende gefocust op het helpen van mensen? Hoe snel stel ik me op tegen mensen? Doe
ik kwaad door het goede niet te doen? Laat ik mensen ‘opstaan’, verrijzen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U weet dat er tegenstanders zijn.
Maar U gaat rustig door met Uw zending.
Het lot van lijdende mensen
gaat U diepgaand ter harte.
De kracht van de sabbat
laat U voelen in concrete daden.
Vervul ons met Uw attitude
om mensen helpend nabij te zijn,
om goed te doen,
wat mensen er ook van denken.
Want lijden is vaak mensonwaardig. Amen.
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Vertaling van Pieter Oussoren in de Naardense Bijbel (versie van 2014).
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