Bezinning 583: Het Woord verdeelt
Johannes 10,19-21 1

Het Woord
Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de joden om wat Hij zei. Veel mensen zeiden: ‘Hij is
bezeten, Hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar Hem?’ Maar anderen zeiden: ‘Dit zijn niet de
woorden van iemand die bezeten is, en een demon kan de ogen van blinden niet openen.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus stelt wonderbaarlijke daden: tekenen die mensen beter maken en tonen dat God aan het
werk is in Hem. Hij spreekt woorden van leven. Hij is het Woord van leven. Maar zijn toehoorders
raken verdeeld.
Sommigen zien in zijn handelen en spreken de duivel zelf aan het werk, principe van het kwaad.
Anderen zien God aan het werk, principe van het goede. Hoe is het mogelijk dat men deze twee
uitersten aanwezig ziet in een en dezelfde persoon? Hoe dan ook, iedere mens kiest blijkbaar vrij
of hij tegen of voor Jezus is.
Het is duidelijk: mensen interpreteren vrij de daden en woorden van anderen. Alles kan men
blijkbaar negatief of positief uitleggen.
Jezus weet dat er een scheuring ontstaat bij zijn toehoorders. Maar Hij blijft spreken en handelen,
trouw aan zijn roeping en zending, trouw aan zijn identiteit. Want Hij wil geen verraad plegen aan
zijn Vader.

Het Woord in mijn leven
Hoe verklaar ik Jezus’ daden en woorden? Respecteer ik de persoonlijke geloofskeuze van iedere
mens? Blijf ik trouw aan mijn roeping en zending, wat de reacties van mijn omgeving ook zijn? Heb
ik het meegemaakt dat mijn beste bedoelingen negatief als kwaad worden uitgelegd? Hoe reageer
ik daarop?
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Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.
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Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U geneest de mensen.
U schenkt de beste wijn.
U spreekt bevrijdende woorden.
U bent de goede herder,
met grote zorg voor allen.
Sommigen zien de duivel in U.
Voor anderen bent U God.
Geef dat we U blijven eren
als Zoon van God,
als Licht en Waarheid,
als het eeuwige Leven. Amen.
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