Bezinning 511: Het onbegrijpelijke lijden
Lucas 9,43b-45 = weekdagen 25° week zaterdag

Het Woord
Terwijl iedereen nog onder de indruk was van zijn daden, zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Onthoud
wat Ik tegen jullie zeg: de Mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden.’ Maar ze begrepen
deze uitspraak niet; de betekenis bleef voor hen verborgen, en ze durfden Hem niet naar de zin
van die uitspraak te vragen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus heeft net een epileptische jongen genezen en gezond aan zijn vader teruggegeven. De
reactie van allen is overweldigend: men bewondert en aanbidt Jezus. Maar Jezus gaat daar niet in
op en niet op in. Hij blijft gefocust op de realiteit, zijn roeping en zending.
Hij knoopt juist op dat succesmoment zijn leerlingen in de oren dat Hij zal overgeleverd worden in
de handen van mensen. Het is de tweede lijdensvoorspelling in het Lucasevangelie. Maar
opmerkelijk: er is geen sprake over de dood en ook niet over de verrijzenis. Lucas bedoelt met de
overlevering aan mensen dat Judas Jezus zal verraden. De dreiging komt dus uit eigen midden.
Maar de leerlingen begrijpen het niet. Het wordt driemaal gezegd: ze kunnen de inhoud niet
kennen, de betekenis blijft voor hen verhuld en ze zijn niet in staat die te vatten.1 Het is inderdaad
bijzonder moeilijk te begrijpen dat de Zoon van God, die een en al liefde was, verraden zou
worden, zou lijden en sterven. En dat Hij bewust die weg opgaat. Voor Hem moet het zo zijn. Het
kan niet anders.
Met deze uitspraak van Jezus begint Hij de vorming van de leerlingen. Hij vertrekt weldra met hen
naar Jeruzalem. Daar zal precies gebeuren wat Jezus voorzegt.
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Ik steun voor deze drie omschrijvingen op de vertaling van Pieter Oussoren in De Naardense Bijbel (2014).
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Het Woord in mijn leven
Heb ik ervaren dat mensen mij verraden omwille van het goede dat ik doe? Hoe reageer ik dan?
Geloof ik dat God juist dan voor mij zorgt? Wat begrijp ik niet van ons geloof?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
door bewondering en aanbidding
raakt U niet uit evenwicht.
U blijft gefocust op Uw zending.
Ook verraad verandert dat niet,
zelfs niet verraad uit eigen midden.
U begrijpt ons onbegrip
tegenover verraad en lijden.
Verhelder ons verstand
zodat we tot inzicht komen.
Leer ons omgaan met het lijden
zoals U hebt gedaan:
vol vertrouwen op Uw Vader,
die U trouw is gebleven
over lijden en dood heen. Amen.
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