Zondag 29 april 2012
Marcus 12:28-34
VERRAST DOOR JEZUS (11)

Dat is toch heel mooi: Jezus die tegen
je zegt dat je niet ver van het koninkrijk
van God bent! Een schitterend en bemoedigend compliment, als echo van
die centrale uitspraak in het Marcusevangelie: ‘De tijd is aangebroken, het
koninkrijk van God is nabij!’ (1:15)
Koninkrijk van God
Wat is toch dat koninkrijk? Het is
Gods visie voor de wereld zoals hij
haar oorspronkelijk heeft bedoeld. Zo
zal de wereld eruit zien als mensen
werkelijk zouden doen wat God tegen
hen zegt. Het is de wereld van vrede en
recht en integriteit waarover de profeten hebben gesproken. Het is het beloofde land. Het koninkrijk van God is
wat er gebeurt als God gaat laten zien
dat hij echt koning is over alles: dan
wordt het kwaad verslagen, worden
mensen bevrijd en in de ruimte gezet
en komen ze tot hun recht. Het koninkrijk van God is: Gods goede wereld.
Daarover gaat dus het gesprek tussen
Jezus en de schriftgeleerde.

Het belangrijkste
De Joden kenden een uitgebreide
verzameling wetten. De 613 ‘mitswot’
(verbindingen) werden onderverdeeld
in 248 do’s en 365 dont’s. Welk gebod
is het belangrijkste? Het is niet echt
duidelijk of dit nu een strikvraag is in
een strijdgesprek of een geïnteresseerde vraag in een leergesprek.
De Heer alleen
Jezus wijst niet één speciaal gebod aan
of een bepaald soort geboden (reinheid, sabbat, offers etc.) maar hij citeert de openingswoorden van het
Sjema dat vrome Joden dagelijks uitspreken (Deut. 6:4-5). Het gaat niet
om het ene gebód, maar om de ene
Héér, om hem alleen! Echt leven begint bij aanbidding van God. We zijn
gemaakt naar zijn beeld en ontdekken
onze volle betekenis en echte identiteit
pas als we hem steeds meer leren liefhebben. We zijn gemaakt om hem te
weerspiegelen! En dat niet maar met
een stukje van wie we zijn, maar met
alles wat in ons is (geen halve maatregelen: hart, ziel, verstand én kracht).
“Wat we ook doen, we moeten het
voor hem doen. Als we ook maar één
dag lang echt zo leefden, zou Gods
koninkrijk op aarde komen zoals het
in de hemel is” (N.T. Wright).

‘U bent niet ver
van het koninkrijk van God.’
Marcus 12:34
Op één na
De schriftgeleerde vroeg niet naar
Jezus’ tweede keus. Toch gaat Jezus
verder en zegt hij iets wat op dat
moment echt nieuw is (zie ook: Lev.
19:18). In Gods koninkrijk (het hart
van Jezus’ missie) gaat het ook om de
naaste, inclusief je allereerste naaste:
jezelf. We moeten alle mensen hetzelfde respect en dezelfde liefde geven.
Als iedereen op elk moment volgens
deze dubbelregel zou leven, zouden
alle problemen in de wereld in één dag
zijn opgelost. Jezus’ aansluiting bij het
Oude Testament laat zien dat hij geen
‘nieuwe religie’ brengt, maar de kern
laat zien van waar het God altijd al om
ging: liefde voor God en voor je naaste
(inclusief jezelf).
Offers
De schriftgeleerde staat hardop te
mijmeren en herhaalt nog eens al
proevend wat Jezus net gezegd heeft.
Hij voegt ook iets toe: wat Jezus
aanwijst als het kloppende hart van
Gods bedoeling met deze wereld gaat
ver uit boven het brengen van offers
(denk hier ook aan Jezus’ actie in de
tempel, 11:5-19). Lees hierbij: Hosea
6:6 (‘Want liefde wil ik, geen offers;
met God vertrouwd zijn is meer waard
dan enig offer’) en Jesaja 1:11-17 (‘Wat
moet ik met al jullie offers? - zegt de
HEER. Vermijd alle kwaad en leer

goed te doen. Zoek het recht, bied
wezen bescherming, sta weduwen bij’).
Het koninkrijk van God is geen zaak
van verplichte rituelen en religieuze
gewoontes, maar een zaak van het hart:
liefde voor God en de naaste; liefde
voor Jézus dus die tegelijk onze God
én onze naaste is!
Niet ver
De uitspraak ‘U bent niet ver van het
koninkrijk van God’ is naast een
compliment misschien ook een
waarschuwing. Want ‘niet ver van’ is
nog niet ‘binnengegaan in’ het
koninkrijk. Als er nog afstandelijkheid
is in relatie tot Jezus, moet die
overwonnen worden. Een stap in de
richting van Jezus is een stap in de
richting van het koninkrijk van God!
Vragen
1. Welke vijf geboden van God vind jij het
belangrijkste?
2. Op welke manier wordt het leven in de
kerk door allerlei geboden en verboden
bepaalt? Of herken je dat niet?
3. Waaruit blijkt dat jij God liefhebt?
4. Hoe breng jij liefde voor je naaste in de
praktijk?
5. Hoeveel stappen ben jij van Jezus
verwijderd?
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