Bezinning 710: In Jezus’ naam
Marcus 9,38-40 = weekdagen 7° week woensdag

Het Woord
Johannes zei tegen Hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien die in Uw naam demonen uitdreef
en we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten.’ Jezus
zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht in Mij naam, kan onmogelijk het
volgende moment kwaad van Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Johannes, een van de twaalf, neemt het woord. Eerder in dit evangelie wordt hij ‘donderzoon’
genoemd (Marcus 3,17). Hier wil hij met kracht opkomen voor Jezus en de directe kring van twaalf
rond Jezus. Zijn centraal criterium wordt in de grondtekst1 tweemaal herhaald: iemand die hen
niet volgt, drijft demonen uit in Jezus’ naam. Johannes sluit dus de kring rond Jezus. Het
toebehoren tot de kring rond Jezus wordt boven de verbinding met Jezus zelf gesteld. En juist daar
zit de fout. Het getuigt van onverdraagzaamheid. Het is wel begrijpelijk voor de
christengemeenschap van Marcus: ze leven in onderdrukking. Dan ontstaat snel een vijandige
reactie van wij tegen zij.
Jezus gaat er tegen in. Hij wil een open groep. Als mensen iets positiefs doen in zijn naam, werken
ze immers mee met het goede. Mensen van demonen bevrijden is iets positief bekeken vanuit het
Rijk Gods, dat Jezus brengt. Hij verruimt het criterium van Johannes op een sterke manier: ‘Wie
niet tegen ons is, is voor ons.’ Niet tegen de christenen zijn is veel ruimer dan iets doen in naam
van Jezus.
Jezus wil dus duidelijk open groepen en een zeer open mentaliteit van verdraagzaamheid.
Natuurlijk zijn er ook mensen die tegen Jezus en de volgelingen van Jezus zijn. Dat is echter een
heel andere kwestie.
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Het Woord in mijn leven
Hoe snel of hoe vaak verval ik in wij-zij-denken? Vind ik het criterium ‘in Jezus’ naam handelen’
belangrijker dan het criterium ‘bij onze christelijke groep behoren’? Kan ik blij zijn met het goede
dat gebeurt door mensen die geen christenen zijn?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U verzamelde heel snel
mensen rond U.
Er was een dichte kring
van twaalf leerlingen.
Toch bleef U open
voor allen die goed deden
in Uw naam,
ook al behoorden ze niet
tot Uw leerlingen.
Houd ook ons hart open
voor al de mensen
die niet tegen ons zijn,
en zelfs voor de anderen.
Zo delen we in de liefde
van onze God,
die de liefdevolle Schepper is
van al onze broers en zussen. Amen.

© Eric Haelvoet 2017

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
Bartimeus2009

