Bezinning 705: Door de Geest
Marcus 3,22-30 = weekdagen 3° week maandag

Het Woord
Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: ‘Hij is bezeten door Beëlzebul’,
en: ‘Dankzij de vorst der demonen kan Hij demonen uitdrijven.’ Toen Hij hen bij zich geroepen
had, sprak Hij tot hen in gelijkenissen: ‘Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk
innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; als een gemeenschap innerlijk verdeeld
is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is
gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet.
Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij
die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u: alle
wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, maar wie
lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand
is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.’ Dit omdat ze gezegd hadden: ‘Hij is bezeten door een
onreine geest.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus krijgt bezoek van de hoofdverantwoordelijken uit Jeruzalem. Enkele schriftgeleerden – het
hoogste juridisch gezag – komen Jezus op zijn plaats zetten. Ze lanceren een zeer zware, vijandige
beschuldiging: ‘Jezus drijft demonen uit omdat Baäl en de chef van de duivels, Satan zelf, in Hem
aan het werk is.’ Ze erkennen dus dat Jezus demonen uitdrijft. Jezus was daarin niet alleen: er
waren er nog die demonen uitdreven. Maar Jezus doet het, zo zeggen de inspecteurs, als agent
van de duivel.
Jezus laat het daar niet bij. Hij reageert met parabels. Hoe kan Baäl – de vreemde God – en hoe
kan Satan tegen zichzelf optreden? Dan is zijn rijk verdeeld en dat betekent het einde ervan. Maar
zo is het niet. Neen, het is precies andersom. Jezus is meester over de Satan. Hoe kan dat?
Jezus drijft de demonen uit omdat de Heilige Geest in Hem woont en werkt. Bij zijn doopsel in de
Jordaan ontving Jezus immers de Heilige Geest (Marcus 1,9-12). Daarom begaan zijn aanvallers
een onvergeeflijke zonde. Ze gaan immers in tegen de Heilige Geest. Van de Heilige Geest de chef
van de duivels maken, dat is een onvergeeflijke zonde.
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Het Woord in mijn leven
Leg ik de edelste bedoelingen van mensen soms helemaal andersom uit? Ben ik in staat de
werking van de Heilige Geest te zien? Leeft en werkt de Heilige Geest in mij?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
bij Uw doopsel in de Jordaan
kwam de Heilige Geest op U neer.
Hij begeleidde U tot het einde.
Door Hem overwon U het kwaad.
Bij ons doopsel en vormsel
ontvingen ook wij de Geest.
Laat Hem in ons ademen,
laat Hem in ons werken,
laat Hem door ons
veel kwaad overwinnen.
Help ons neen te zeggen
aan het kwade en de zonde
en ja aan het ware leven,
het leven in de heilige Geest. Amen.
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