Bezinning 737: Zalig de ooggetuigen
Lucas 10,17-24 = weekdagen 26° week zaterdag

Het Woord
De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen
zich aan ons bij het horen van Uw naam.’ Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de
hemel zien vallen! Bedenk wel: Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te
vertrappen en om de kracht van de vijanden te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je
er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam
in de hemel opgetekend is.’ De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs
de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van Uw naam.’ Hij zei tegen hen: ‘Ik heb
Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! Bedenk wel: Ik heb jullie de macht gegeven om
slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijanden te breken, zodat niets
jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen,
maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ Op dat moment begon Hij vervuld
van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze
dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt
onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild. Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en niemand
dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de
Zoon het wil openbaren.’ Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen: ‘Gelukkig de
ogen die zien wat jullie zien! Want Ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien
wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze
kregen het niet te horen.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus zond tweeënzeventig leerlingen, een voor elk vreemd volk. Als ze terugkeren bij Hem, zijn ze
vol vreugde. Er is veel meer gebeurd dan ze hadden verwacht. Zelfs de demonen onderwierpen
zich aan hen en wel door Jezus’ naam. Dus wijten ze het succes niet aan zichzelf, maar aan de
Heer. Wie door de Heer gezonden wordt, krijgt ook zijn steun en hulp. Hij is aan het werk
doorheen onze inzet.
Jezus’ bevestigt de woorden van de leerlingen. Satan zelf onderwerpt zich aan Jezus en zijn
boodschap. Toch is er nog iets veel belangrijker: dat de leerlingen er zeker van mogen zijn dat ze
deel zullen hebben aan het eeuwige leven, dus aan het leven met en bij God zelf.
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Daarop volgt het toppunt van Jezus’ zelfopenbaring onder de stuwing van de Heilige Geest. De
schriftgeleerden hebben God zelf niet gevonden, ondanks al hun geleerdheid over de Schrift. Maar
juist de eenvoudige mensen (de tweeënzeventig en vele anderen) mochten zien wie de Heer is en
wat de Heer doet. Dit alles zegt Hij in een gebed.
Jezus’ gebed tot de Vader breekt open in een getuigenis voor zijn toehoorders. De profeten
kenden God vanuit de traditie, door overlevering. Maar Jezus kent God rechtstreeks, door een
uitzonderlijk sterke relatie met Hem, die Hij zijn Vader noemt, hier zelfs viermaal. En velen mogen
daarin delen, maar alleen zij aan wie de Zoon de Vader openbaart. Geloof wordt ons gegeven, het
is een geschenk.
De tekst eindigt met een zaligspreking. De leerlingen worden zalig genoemd omdat ze de Heer
Jezus mogen zien en horen. Profeten en koningen hebben dat verlangd, maar ze zagen en hoorden
Jezus niet. Maar de leerlingen zijn ooggetuigen van de Messias.

Het woord in mijn leven
Ervaar ik dat de Heer door mij het kwade overwint? Wat betekent voor mij dat mijn naam is
opgeschreven in de hemel? Besef ik voldoende hoe groot de gunst is dat ik de Heer mag ‘zien en
horen’?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U zendt ons uit,
maar laat ons niet in de steek.
Integendeel, U bent bij ons
en U werkt door ons.
Daar danken we U voor.
Blijf mensen roepen en zenden
om het kwade te overwinnen.
Blijf U aan ons openbaren.
Ja, wij zijn bevoorrecht
U te kennen, U te zien en te horen.
Geef dat ook wij leven uit het gebed
om te getuigen ‘uit ervaring’. Amen.
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