Bezinning 704: Pikante bedreigingen
Marcus 3,20-21 = weekdagen 2° week zaterdag

Het Woord
Hij ging terug naar huis en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen
om te gaan eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om Hem, desnoods
onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had Hij zijn verstand verloren.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Deze twee verzen vinden we enkel en alleen bij Marcus. De tekst roept twee pikante spanningen
tegelijkertijd op. Enerzijds wordt Jezus omringd, omstuwd en zelfs bedreigd door heel veel
mensen. Het is zo druk, dat Hij en de leerlingen geen tijd vinden om te eten. Anderzijds komen zijn
bloedverwanten. Ze zijn ervan overtuigd dat Jezus zijn verstand verloren is. Daarom willen ze Hem
overmeesteren. Het woord ‘overmeesteren’ komt maar liefst viermaal voor in het lijdensverhaal
van dit evangelie (bv. Marcus 14,46). Ze willen dus vrij hardhandig ingrijpen. Ze vrezen voor Jezus’
leven. Terecht eigenlijk, want het zal allemaal uitlopen op de dood.
Jezus neemt van tijd tot tijd afstand van de mensen voor gebed, voor onderricht aan zijn leerlingen
apart … Maar nu lukt dat niet meer. Dat bedreigt het evenwicht van Jezus. In die zin is het een
toppunt dat zijn roeping en zending in gevaar brengt. Dan zou Hij niet Gods wil doen.
De andere bedreiging komt van zijn familie. Met de beste bedoelingen vinden ze dat Hij gek
geworden is. Daarom bestempelt Marcus hen als Jezus’ tegenstanders. Niet toevallig volgen
hierop twee verhalen die dit bevestigen. Jezus wordt beschuldigd van bezetenheid door de duivel
(Marcus 3,22-30) en Jezus’ definieert zijn familie niet in termen van bloedverwantschap, maar van
het doen van Gods wil (Marcus 3,31-35). Hij stelt dus een nieuwe orde in, een nieuwe familie, die
veel belangrijker is dan het bloedverwantschap.

Het Woord in mijn leven
Eis ik soms iemand op zodat hij niet meer zijn eigen leven kan uitbouwen? Word ik soms
overdreven sterk opgeëist? Hoe ga ik daarmee om? Is mijn toebehoren tot de kring van Jezus voor
mij belangrijker dan mijn eigen familie?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U doet zoveel goed,
dat mensen massaal bij U komen.
Ze eisen U helemaal op.
Uw beschikbaar is groot.
Geef dat ook wij beschikbaar zijn,
zonder ons innerlijk leven
te vergeten of te verwaarlozen,
onze diepe band met U.
Ja, we willen behoren
tot Uw nieuwe familie
die Gods wil naleeft.
Dat willen we plaatsen
boven onze eigen familie.
Geef dat we ook onze familieleden
met Uw liefde omringen,
dat we ook hen dienen
en in Uw naam beminnen. Amen.
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