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Jezus spreekt ons aan (5)

Als het gaat over familiebanden, heb-
ben we allemaal onze eigen gedachten 
en ervaringen. We denken aan warmte 
en liefde, aan verbondenheid en gebor-
genheid, maar ook aan verbroken con-
tacten en ruzies, gekwetst zijn en geen 
vertrouwen durven hebben. Er wordt 
wel gezegd dat het gezin de hoeksteen 
van de samenleving is, maar veel 
gezinnen zijn in ruïnes veranderd.

Jezus’ familie
Ook Jezus maakte deel uit van een 
gezin, met Maria en Jozef als ouders. 
Hij had broers en zussen (Mar.6:3) en 
is dus vele jaren met hen als familie 
opgetrokken. Ze hebben als kinderen 
met elkaar gespeeld, Jezus heeft zijn 
vader in de werkplaats geholpen en 
samen hadden ze gesprekken en dis-
cussieerden ze. Jezus was echt mens en 
kent ook het gezinsleven van binnen-
uit. Zijn familieleden zien en horen nu 
wat er allemaal gebeurt (onderwijs, 
genezingen, uitdrijvingen van demo-
nen) maar maken zich zorgen over 
hem: ‘heeft hij zijn verstand verloren’ 
(3:20-21)?

Mensen rondom Jezus
De familie kan niet bij Jezus komen in 
het huis waar vele mensen zijn om zijn 
onderwijs te horen. De boodschap 
wordt doorgegeven: ‘Uw moeder en 
uw broers staan buiten en zoeken u’ 
(32). Op verrassende wijze pakt Jezus 
deze heel alledaagse gebeurtenis op om 
geestelijk onderwijs te geven. Hij zegt 
niet: ‘Wacht even mensen, ik kom zo 
terug.’ Ook niet: ‘Jullie moeten nu 
gaan, mijn familie gaat voor.’ Hij stelt 
een vraag (‘Wie zijn mijn moeder en 
mijn broers?’), laat zijn familie buiten 
staan en binnen een stilte vallen.

Jezus kijkt ons aan
Gods Woord is: dat Jezus ons aankijkt, 
aanspreekt en aanraakt. Hier zien we 
het gebeuren: ‘Hij keek de mensen aan 
die in een kring om hem heen zaten…’! 
Hij ziet ze allemaal zitten, ieder met 
een eigen verhaal, eigen verlangens en 
zorgen, eigen familiebanden die liefde-
vol, verkild of verbroken zijn. Hij zíet 
hen! Durven ze in zijn ogen te kijken, 
verwachtingsvol? Of slaan ze hun ogen 

verlegen of beschaamd neer? En dan 
spreekt hij: ‘Jullie zijn mijn moeder en 
mijn broers…’! Met deze ene uitspraak 
wordt Jezus’ familie enorm uitgebreid. 
Jezus spreekt niet over neven en nich-
ten, maar over broers en zussen, over 
moeder (daar is er maar één van: 
Maria!). Hij schept zo om zich heen 
het ene huisgezin van de Vader.

Wie de wil van God doet
Het doen van de wil van God is de 
samenbindende factor, zegt Jezus. Niet: 
hetzelfde standpunt delen, het lid zijn 
van dezelfde kerk, het maken van 
dezelfde ethische keuzes. Ook niet het 
kénnen van Gods wil. Het gaat om het 
doen van ‘de wil van mijn Vader in de 
hemel’ (Mat.12:50) en het ‘naar het 
Woord van God luisteren en ernaar 
handelen’ (Luc.8:21). Wat is die wil van 
God? ‘Dit doen van de wil van God 
valt samen met wat de schare op dit 
ogenblik doet. Jezus kijkt immers rond 
naar wat zij doen: zij zitten om Hem  
heen! Dat is blijkbaar de wil van God, 
dat men luistert naar Jezus en zich bij 
Hem aansluit. Door het doen van de 
wil van God, wordt men familie van 
Jezus’ (J. van Bruggen). De wil van God 
is dat we ons verheugen in zijn Zoon 
en naar Hem luisteren (Mar.1:11 en 
9:7; vgl. ook Joh.6:40). 

Broers en zussen van Jezus
Zoals we door geboorte kinderen van 
onze aardse ouders zijn, worden we 
door wedergeboorte kinderen van onze 
hemelse Vader en vormen we rondom 
zijn Eniggeboren Zoon Jezus een echt 
en hecht gezin.
1.	 Verbondenheid. De geloofsband 
wordt sterker dan de bloedband. Het is 
mooi om dat te ervaren, maar soms 
ook heel pijnlijk, omdat Jezus ons roept 
broers of zusters, moeder, vader of kin-
deren achter te laten omwille van Hem 
en het evangelie (Marcus 10:29-30).
2.	 Herkenning. We gaan elkaar in 
Gods wereldwijde (!) gezin steeds meer 
herkennen omdat we in elkaars ogen 
de liefde en kracht van Jezus zien. De 
liefdesband met Jezus doorbreekt alle 
grenzen en overstijgt alle aardse dingen 
die samenbindend kunnen werken 
(hobby’s, huidskleur, nationaliteit, 
maatschappelijke positie).
3.	 Aanraking. Waarom roept onze 
broer Paulus ons vier keer op om 
elkaar te groeten met de heilige kus 

(Rom.16:16; 1Kor.16:20; 2Kor.13:12; 
1Tes.5:26)? Broers en zussen raken 
elkaar aan als uiting van hun liefde 
voor elkaar. Rondom Jezus wordt de 
liefdestaal van de lichamelijke aanra-
king op een zuivere en warme manier 
gesproken.

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken
Wat roept het woord ‘familiebanden’ 
bij jou op?

b. Jezus centraal stellen
Lees samen: Marcus 3:20-21;31-35. 
Wat leer je hier over de familie van 
Jezus?

c. Elkaar bemoedigen
Praat samen door over deze vragen:
- Wat versta jij onder ‘de wil van 
God’? Ben je het eens met wat in deze 
Bronwater wordt omschreven als de 
wil van God: ‘Jezus zien en naar Hem 
luisteren en je vreugde in Hem vin-
den’?
- Wat verbindt jou met je broeders en 
zusters in de gemeente?
- Wat is in jouw leven sterker: de 
geloofsband of de bloedband?
- Wat is je reactie op wat Jezus zegt in 
Marcus 10:29-30?
- Hoe kan de liefdestaal van de aanra-
king ons in de gemeente helpen om te 
groeien in de verbondenheid rond 
Jezus?

d. Zich naar buiten richten
Alle mensen zoeken naar verbonden-
heid. Nergens is een mooiere en diepe-
re verbondenheid te vinden dan in 
Gods gezin, rondom Jezus. Dat is een 
geweldige motivatie om het evangelie 
door te geven!

‘Het gezin: hoeksteen  
of ruïne?’

‘Groet elkaar met de  
heilige kus.’

‘We hebben allemaal wat, 
we zijn allemaal raar, en 
toch zijn we broertjes en 

zusjes.


