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Het gebeurt al eens dat je mensen ontmoet die - door wat ze zeggen of
doen - indruk op je maken. Zo'n mensen geven dan figuurlijk - of zelfs
letterlijk - hun visitekaartje af.
Dat is exact wat vandaag in het evangelie van Marcus gebeurt: bij het
begin van Zijn openbaar leven geeft Jezus zijn visitekaartje af.
Plaats van het gebeuren: Kafarnaüm, een dorpje gelegen vlak naast zijn
woonplaats Nazareth. En Jezus maakt onmiddellijk induk, door twee
dingen te doen: verkondigen én genezen. Want zo maakt Jezus vanaf het
prille begin duidelijk waar het bij de totstandkoming van het Rijk Gods om
draait: woord en gebaar getuigen over een God die liefde is én die liefde
wordt tastbaar gemaakt. Ze gaan onlosmakelijk samen.
Allereerst is Jezus iemand die verkondigt; Hij spreekt met gezag, stelt het
evangelie. Er zijn veel holle of lege woorden in onze maatschappij - denk
maar aan sommige ellenlange gesprekken op de sociale media die
letterlijk nergens over gaan; er zijn de woorden die uitgesproken worden
vanuit macht en onderdrukking, die kwetsen of teneerdrukken.
Maar niet zo bij Jezus: Hij sprak met gezag, met autoriteit. De
grondbetekenis van dit woord is 'vuur aanwakkeren', en dat is precies wat
gezagvolle leiders doen: mensen bezielen, aanmoedigen, het leven terug
in hen laten stromen. Jezus moet de toehoorders in de synagoge van
Kafarnaüm tot leven gewekt hebben met de bevrijdende boodschap dat
God liefde is. De moeilijk na te leven 613 geboden en verboden uit de
Joodse Wet vervangt Jezus door het éne dubbelgebod: God en naaste
liefhebben, vanuit de worteling, de overtuiging van God die ons het eerst
bemint.. Zijn toehoorders in de synagoge moeten inderdaad verbaasd
geweest zijn...
Maar het gaat verder... Jezus verkondigt niet alleen, hij geneest ook een
man die bezeten is door een onreine geest. In de Joodse leer is iemand
onrein wanneer de relatie met God verbroken is. Mensen zijn bezeten door
ideeën, verlangens of wanen die hen zelf of anderen niet ten goede komen
en die daardoor de harmonie met God verstoren.
Toch komt Jezus de man tegemoet; dan al gaat Hij de strijd met het
Kwaad aan - de strijd zal duren tot Goede Vrijdag. Voorbij het Kwaad kijkt
Jezus naar de man zelf; ook in hem schuilt het goede, ook hij mag weer
zichzelf worden en geheeld worden. Zo geeft Jezus een getuigenis dat God
redt.

Woorden én daden; ze gaan in de bevrijdende boodschap van het Rijk
Gods samen.
En wij? Waar staan wij in woord en gebaar binnen dit Rijk Gods?
Spreken wij de woorden van de bezeten man in het evangelie? Woorden
die kwetsen, haten, discrimineren,... Of spreken we woorden die
bevrijden, doordat ze voor anderen troost, inspiratie, ondersteuning,
vergeving, hoop of vertrouwen geven.
De eerste lezing zet ons hier trouwens mee op weg: "Ik zal hem mijn
woorden in de mond leggen", zegt Jahwe over zijn profeten. Wanneer wij
in Gods naam woorden spreken die getuigen van Zijn boodschap "Ik zal er
zijn voor jou", dan zetten wij die profetische traditie en de boodschap van
Jezus verder.
En wij? Zijn wij ook bezeten door zaken in ons leven die ons van God en
zijn Rijk weghouden? Staat onze bezetenheid naar macht, geld, invloed,
haat of rancune, ... ons niet in de weg? Wie bezeten is leeft vaak vanuit
die bezetenheid en wil niets of niemand anders - denk maar aan bepaalde
verslavingen -. Zo isoleren mensen zichzelf. Zo is de band met God en
met de medemens verbroken.
Of gaan wij mensen die bezeten zijn tegemoet, erop vertrouwend dat de
kracht van Jezus' liefdevolle boodschap mensen kan en mag helen. Dat
leed of miserie niet steeds het laatste woord heeft.
Bij het begin van Zijn openbaar leven geeft Jezus ons de richting aan: het
heelmaken van elke mens is Zijn prioriteit. Het christendom is een geloof
dat verkondigt doordat het geneest en het geneest door te verkondigen.
Laat ons even nadenken wat wij op ons visitekaartje kunnen of willen
zetten. Mensen zullen het in dankbaarheid aannemen als elke boodschap
erop bevrijdend is én getuigt van een God die redt.
Hilde Verplancke

