Bezinning 708: Vanuit het hart
Marcus 7,1-13 = weekdagen 5° week dinsdag

Het Woord
Ook de farizeeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich
in zijn nabijheid op. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat
wil zeggen, met ongewassen handen (de farizeeën en alle andere joden eten namelijk pas als ze
hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden, en als
ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei
andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en
ketels1). Toen vroegen de farizeeën en de schriftgeleerden Hem: ‘Waarom houden Uw leerlingen
zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’ Maar
Hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat
immers geschreven: “Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij; tevergeefs
vereren ze Mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.” De geboden van
God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ En Hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u
Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! Heeft Mozes niet
gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en uw moeder,” en ook: “Wie zijn vader of moeder
vervloekt, moet ter dood gebracht worden”? Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder
mag zeggen: “Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, is korban”’ (wat ‘offergave’
betekent), ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, en zo
ontkracht u het Woord van God door de tradities die u doorgeeft. En u doet nog veel meer van dit
soort dingen.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Het inleidend gedeelte is nogal lang omdat Marcus joodse gebruiken moet uitleggen aan zijn
hoofdzakelijk niet-joodse doelgroep. Het kernpunt is een eerder bijkomstige zaak. Sommige
leerlingen van Jezus wassen de handen niet voordat ze eten. Het is een ritueel dat eeuwen oud is.
Door contact met niet-joden op de markt of andere publieke plaatsen, zijn ze onrein. Dus moeten
ze zich ritueel wassen.
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Maar een afvaardiging van de officiële instanties uit Jeruzalem zijn afgezakt naar Galilea om Jezus
op de vingers te tikken. Farizeeën en schriftgeleerden vinden het toch belangrijk genoeg om uitleg
te vragen. Maar de boemerang komt trefzeker terug naar hun eigen levenswijze.
Tot driemaal toe zegt Jezus dat ze het gebod en het Woord van God opzij schuiven om hun eigen
menselijke tradities overeind te houden en angstvallig te verdedigen. Hij zegt dus duidelijk dat het
wassen van handen en dergelijke geen goddelijke Wet zijn.
Hij geeft een voorbeeld maar zou er veel meer kunnen geven. Als de ouders in nood zijn moeten
de kinderen hen helpen. In een maatschappij zonder sociale zekerheid is dat een heilige plicht van
goddelijke Wet. Maar zijn toehoorders staan mensen toe hun ouders niet te helpen door hun
bezittingen (onder andere geld) als offergaven te bestempelen.
Maar Jezus heeft nog een tweede punt, wellicht nog dieper. Hij verwijt zijn tegenstrevers God niet
met het hart te aanbidden. Integendeel, hun hart is ver van God. Het hart, dat is de kern van de
persoon, waar de menselijke beslissingen vallen. Ze beslissen dus zonder God, alsof God niet
bestaat. Daarom is hun uiterlijke godsverering zonder waarde. Want ze plaatsen het menselijke
boven God.

Het Woord in mijn leven
Aan welke bijkomstige regeltjes – hoe positief ook – hecht ik teveel belang in het nadeel van
wezenlijke geloofspunten? Ben ik met God verbonden met mijn hart en vereer ik Hem met mijn
hart en ziel? Help ik mijn ouders voldoende als ze in nood zijn?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U denkt, leeft en beslist
vanuit een diepe relatie
met Uw en onze Vader.
Daardoor maakt U onderscheid
tussen het goddelijke
en het louter menselijke.
Geef ons een diepe relatie
met Uw en onze Vader.
Geef ons een sterke verbondenheid
met Hem vanuit ons hart.
Zo zullen we beslissen
in trouw aan God
en alles wat Hij van ons vraagt,
zonder in vitterijen te vervallen. Amen.
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