zondag 18 maart 2012
Marcus 6:1-6
VERRAST DOOR JEZUS (6)
‘Hij kon daar geen enkel wonder doen.’
Die uitspraak blijft haken. Hoe kan
dat? En hoe is dat vandaag? Hoe hangen geloof en wonderen toch met
elkaar samen?
Vaderstad
(6:1-2a) Jezus gaat na de opwekking
van Jaïrus’ dochtertje direct weg. Hij
brengt een tweede bezoek aan zijn
vaderstad Nazaret (vgl. Mat. 4:14-20).
Zijn leerlingen gaan mee want Jezus wil
hen opnieuw iets leren. Jezus brengt
niet alleen een familiebezoek, maar
spreekt op sabbat in de synagoge. Hij is
niet zomaar een synagogespreker die
mensen vertelt hoe ze Gods wet moeten naleven, die uitleg geeft over het
komende rijk van God. Hij zegt, blijkbaar op eigen gezag: het koninkrijk is
hier! Waar Jezus is, daar is het koninkrijk! Een profetische boodschap dus.
Klusjesman
(6:2b-3) De inwoners van Nazaret staan
perplex. Ze zijn stomverbaasd, geschokt, ontdaan. Ze stellen vragen
maar vragen niet aan Jezus om antwoord (ze praten over hem, niet met

hem). Waar haalt hij dit vandaan? ‘Van
mijn Vader’ had Jezus kunnen antwoorden (Mar. 1:11). ‘Hij is toch die
timmerman!’ Het lijkt onmogelijk om
te geloven dat de klusjesman uit Nazaret een bijzondere man van God zou
kunnen zijn. (Hij is inderdaad een zeer
bijzondere klusjesman: Jezus klust voor
een nieuwe wereld, Jezus bouwt aan
een nieuwe schepping, de timmerman
uit Nazareth komt de wereld repareren!) De Nazareners (inclusief de
naaste familieleden) nemen aanstoot
aan Jezus: ze houden hem op afstand
(vgl. Mar. 14:27.29). Hoe reageren wij
op Jezus?
Profeet
(6:4) De mensen praten over Jezus,
maar Jezus spreekt hen rechtstreeks
aan. Hij bedoelt niet te zeggen dat een
profeet alleen of vooral in zijn vaderstad wordt miskend (en verder niet).
Profeten worden altijd miskend (Mat.
5:11-12). Daarmee maakt Jezus de afstand die de Nazareners van hem nemen tot een symptoom van iets groters: Jezus is niet welkom in zijn vaderstad en zal dat ook straks niet zijn.
Want hij heeft een tegendraadse boodschap: Gods koninkrijk komt niet door
kracht of geweld (Zach. 4:6), niet door
plichtsgetrouwe gehoorzaamheid aan
de wet, maar door de Geest van genade
en liefde, vreugde en vrede (Rom.

‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat
voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die
wonderen die zijn handen tot stand brengen!’
Marcus 6:2
14:17). Deze boodschap van genade
leidt tot de afwijzing van Jezus.
Wonder
(6:5) Jezus kon in Nazaret geen enkel
wonder doen (behalve een paar). De
samenhang tussen geloof en ongeloof
aan de ene kant en het gebeuren of
uitblijven van een wonder is een
mysterie. In Nazaret blijft de wachtkamer gewoon leeg: er komen (bijna)
geen mensen naar Jezus toe om genezen te worden. Dan valt er ook niets te
genezen! Als je toch al besloten hebt
dat Jezus niets meer kan zijn dan een
klusjesman, dan hebben wonderen ook
geen zin. Wonderen zijn altijd in de
eerste plaats tekens van en wegwijzers
naar het koninkrijk van God. Het gaat
niet om de wónderen van het koninkrijk, maar om de Héér van het koninkrijk (Jezus messias!) en om het wonder van het kruis (Gods ongedachte
verzoening met mensen door zijn
Zoon). Maar als er toen wonderen
gebeurden, waarom dan vandaag niet?
Of gebeuren ze wel, maar zien we ze
niet? Pas op: de vraag is uiteindelijk
niet ‘Geloof je in wonderen?’ maar
‘Geloof je in Jezus?’
Ongeloof
(6:6) In het evangelie wordt maar twee
keer gesproken over verbazing bij Jezus. Hier vanwege het ongeloof van de

Nazareners, op een andere plek vanwege het geloof van een niet-Jood
(Mat. 8:10). Jezus vindt het ongelooflijk
dat de mensen niet geloven! Hij wordt
niet kwaad, maar laat ruimte om tot
inkeer te komen: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij:
kom tot inkeer en hecht geloof aan dit
goede nieuws’ (Mar. 1,15). Zo is dit
stukje evangelie dus vooral ook een
oproep om te geloven in Jezus en je
aan hem toe te vertrouwen. En bedenk:
verlangen naar een wonder is niet
hetzelfde als verlangen naar Jezus.

Vragen
1. Wat is volgens jou de boodschap die Jezus
brengt?
2. Op welke manier is Jezus een profeet?
Waaraan herken je dat? Waarom nemen
mensen afstand van een profeet?
3. Snap je de stomme verbazing van de
inwoners van Nazaret? Hoe zou jij op Jezus
reageren?
4. Welke wonderen deed Jezus in zijn tijd op
aarde? Welke wonderen doet hij nu?
5. Zou Jezus vandaag verbaasd zijn over ons
ongeloof?
6. Wat is het verschil tussen geloven in
wonderen en geloven in Jezus?
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