Bezinning 500: Kinderen van de wijsheid
Lucas 7,31-35 = weekdagen 24° week donderdag

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Waarmee zal Ik dan de mensen van deze generatie vergelijken, waarop lijken ze? Ze
lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: “Toen we voor jullie op de
fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren.”
Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en drinkt geen wijn, en jullie zeggen: “Hij
is door een demon bezeten.” De Mensenzoon is gekomen, Hij eet en drinkt wel, en jullie zeggen:
“Kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.” En toch is de
Wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Deze tekst volgt op een uitspraak van Jezus. Hij ziet dat het volk Israël verdeeld is. De meeste
mensen, ook de tollenaars, aanvaarden het plan van God, dat in Jezus aanwezig is. Maar de
Farizeeën en wetgeleerden verwerpen het plan van God (Lucas 7,29-30). Hij reageert nu enkel op
deze laatste groep.
Johannes de Doper vertegenwoordigt de rouw van de verwachting van de Messias. Voor hem was
de Messias er nog niet. Daarom vast hij. Maar hij kondigt Hem wel aan en roept de mensen op zich
voor te bereiden door zich te bekeren en zich te laten dopen. Maar de Farizeeën en wetgeleerden
gaan daar niet op in. Ze reageren niet op de klaagliederen van ‘de kinderen op de markt’, die hier
symbool staan voor Johannes de Doper.
Jezus is de Messias en organiseert het Messiaanse feest, dat al begonnen is. Omdat het feest er is,
eet en drinkt Hij wel. Maar ook daarop gaan de Farizeeën en wetgeleerden niet in. Ze reageren
niet met dansen op het fluitspel van ‘de kinderen op de markt’, die hier symbool staan voor Jezus.
Nog erger: ze verwijten Hem dat Hij een vriend is van tollenaars en zondaars, die eerste groep.
Wat juist is een reden van vreugde is, is voor hen een wapen tegen Jezus.
Het is dus tweemaal neen op de komst van Gods plan. Maar de kinderen van de wijsheid reageren
positief. Het zijn Jezus, Johannes de Doper, de kleinen, de zondaars. De meeste mensen dus.
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Het Woord in mijn leven
Ben ik werkelijk innerlijk vol vreugde omdat Gods Rijk op aarde er is en groeit? Ben ik werkelijk
treurig omdat het Rijk van God nog niet volledig gerealiseerd is? Deel ik die diepe ervaringen met
‘zondaars en tollenaars’? Wanneer ‘speel ik op de fluit’ of ‘zing ik een klaaglied?’

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U bent de Mensenzoon,
de Messias die gekomen is.
Een reden voor feestvreugde.
Ja, U wenst dat we vol vreugde zijn,
want het plan van God is er al
en groeit elke dag wat meer.
Maar U wenst ook dat we treuren,
medelijden met wie lijdt.
Het Rijk is er nog niet volkomen.
Geef dat we uitbundig dansen
en diepe klaagliederen meezingen.
Zo zijn we kinderen van de Wijsheid,
kinderen van God, Uw zussen en broers. Amen.
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