Bezinning 504: Horen en doen
Lucas 8,19-21 = weekdagen 25° week dinsdag

Het Woord
Zijn moeder en zijn broers kwamen naar Hem toe, maar ze konden niet bij Hem komen vanwege
de menigte. Zijn toehoorders zeiden tegen Hem: ‘Uw moeder en Uw broers staan buiten, ze willen
U spreken1.’ Maar Hij antwoordde: ‘Mijn moeder en Mijn broers2 zijn degenen die naar het Woord
van God luisteren en ernaar handelen.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Het lijkt te gaan over een eenvoudig gebeuren: een man krijgt bezoek van zijn moeder en broers.
Maar er luisteren zoveel mensen naar die man, dat de moeder en broers niet bij Hem raken. Jezus
wordt geacht en geëerd. Men hangt aan zijn lippen. Het is een mooie beschrijving, heel filmisch
van inslag: Jezus, daarrond een grote kring van mensen en dan, aan de rand van die kring, de
bloedfamilie van Jezus. Jezus’ ware familie op spiritueel-gelovig vlak krijgt zo voorrang op de
bloedverwanten. Dit is evangelie: iedereen, jij en ik, wij hebben het grote voorrecht te behoren tot
die familie die voor Jezus belangrijker is dan de familie, waaruit Hij is voortgekomen.
In deze tekst wordt er een tegenstelling gemaakt tussen enerzijds ‘zien’ en anderzijds ‘horen en
doen’. De menigte mensen zegt Jezus dat zijn familie Hem wil ‘zien’. Maar Jezus noemt zijn
eigenlijke familie die mensen die zijn Woord ‘horen en doen’. Daarmee verwijst Hij naar de vierde
groep in de parabel over het zaad: ze hebben een edel hart, waarin het Woord ontkiemt en vele
vruchten draagt in goede daden, zelfs voortdurend (Lucas 8,15). Ze horen en doen!
De uitspraak van Jezus laat drie interpretaties toe. Jezus zegt dat zijn moeder, zusters en broers
het Woord horen en doen. Ze behoren dus wel degelijk tot zijn spirituele familie. Het is dus een
en-en-verhaal: ze zijn bloedverwanten en gelovigen. Maar Jezus richt deze woorden tot zijn
toehoorders. Hoeveel zijn enkel gekomen om Hem te zien, zonder bereidheid zijn Woord in daden
om te zetten? Dan nodigt Jezus deze mensen uit het Woord te horen en te doen. Ten derde
bevestigt Hij die toehoorders die het Woord in hun hart wortel laten schieten en het ook doen.
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De Naardense Bijbel (2014) gebruikt niet het werkwoord ‘spreken’ maar ‘zien’.
De Naardense Bijbel (2014) gebruikt niet ‘broers’ maar ‘zusters-en-broers’.
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Het Woord in mijn leven
Op welke punten wil ik enkel Jezus zien, zonder bereidheid te doen wat Hij voorstelt? Beleef ik de
vreugde en dankbaarheid te mogen behoren tot Jezus’ spirituele familie? Dank ik de Heer voor dat
voorrecht? Welk Woord van Jezus moet ik (nog meer) in daden omzetten?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U hebt altijd geluisterd
naar Gods Woord
en het ook gedaan.
Het droeg overvloedig vrucht
in Uw spreken en handelen.
Maak ons hart tot goede grond,
waarin Uw Woord wortel schiet.
Laat het vrucht dragen, altijd,
in eindeloos veel goede daden.
Dan behoren we tot Uw familie.
Dan zijn we Uw zusters en broers.
Voor dat voorrecht danken we U.
Sta nooit toe dat we U enkel willen zien
als toeristen die zich niet engageren.
Spreek, Heer, spreek duidelijk.
We willen naar U luisteren
en doen wat U ons vraagt. Amen.
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