Jezus maakt keer op keer duidelijk dat Hij niet is gekomen voor de mensen die denken
dat ze alles goed voor elkaar hebben, maar voor de mensen die Hem echt nodig hebben.
ȈȚȈɰǼǉɨƃƃȟɽǁɁɁɨȃʍȶɥȈȚȶǉȶɽɨƃȶǉȶǉȶƹȈǉǁɽȃʍȶǼǉȶǉ˃ȈȶǼʤƃȶƹʍȈɽǉȶǋȶʤƃȶƹȈȶȶǉȶӝԝ

LUKAS 7
Jezus geneest, vergeeft en maakt levend
Nadat Jezus was uitgesproken, ging Hij het plaatsje KaǹƃɨȶƃʒȴȈȶӝKǉȶɁǹˎƺȈǉɨʤƃȶȃǉɽĄɁȴǉȈȶɰǉȢǉǼǉɨȃƃǁǉǉȶ
knecht die veel voor hem betekende. Die knecht was ernɰɽȈǼ˃ȈǉȟǼǉʥɁɨǁǉȶǉȶȢƃǼɁɥɰɽǉɨʤǉȶӝěɁǉȶǁǉɁǹˎƺȈǉɨɁʤǉɨ
Jezus hoorde, stuurde hij enkele voorname Joodse burgers naar Hem toe met de vraag of Hij wilde komen om
zijn knecht te genezen. Zij kwamen bij Jezus en vroegen
Hem dringend of Hij wilde meegaan om de man te helpen. “Als er één is die verdient dat U hem helpt, is hij het
wel!” zeiden ze. “Hij houdt van ons volk en heeft zelfs op
eigen kosten een synagoge voor ons laten bouwen.” Jezus
ging met hen mee. Maar toen Hij bijna bij het huis was,
ɰɽʍʍɨǁǉǁǉɁǹˎƺȈǉɨǉǉȶɥƃƃɨʤɨȈǉȶǁǉȶȶƃƃɨǉȴɽɁǉȴǉɽ
de boodschap: “Here, ik wil het U verder niet lastig maken.
Ik ben het niet waard dat U in mijn huis komt. Daarom
heb ik het ook niet gedurfd zelf naar U toe te komen. Eén
woord van U is genoeg om mijn knecht te genezen. Want
ik moet doen wat mijn commandant zegt. En mijn soldaten moeten doen wat ik zeg. Als ik tegen de één zeg:
‘Ga,’ gaat hij. En tegen de ander: ‘Kom,’ komt hij. En zeg ik
tegen mijn knecht: ‘Doe dit,’ dan doet hij het.” Jezus was
verbaasd. “Hebt u dat gehoord?” zei Hij tegen de mensen
die met Hem waren meegekomen. “Nergens in Israël heb
Ik iemand ontdekt die zoveel geloof in Mij heeft!” De vrienǁǉȶʤƃȶǁǉɁǹˎƺȈǉɨǼȈȶǼǉȶȃǉɽȃʍȈɰʥǉǉɨƹȈȶȶǉȶǉȶ˃ƃǼǉȶ
dat de knecht helemaal genezen was.
De volgende dag ging Jezus met zijn leerlingen naar het
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dorp Naïn. Zoals gewoonlijk liepen er drommen mensen
achter Hem aan. Bij de poort van het dorp zag Hij een
lange begrafenisstoet aankomen. De dode was de enige
zoon van een vrouw die ook haar man al had verloren.
Toen Jezus de vrouw zag, kreeg Hij diep medelijden met
haar. “Huil maar niet,” zei Hij. Hij liep naar de baar en legde
zijn hand erop. De dragers bleven stilstaan. “Jongen,” zei
Hij, “word weer levend.” De dode jongen ging zitten en begon te praten. Jezus zei tegen de moeder: “Hier is uw zoon
weer.” Er ging een golf van ontzag door de mensen. Zij eerden en prezen God. “Wat een geweldige profeet heeft God
naar ons toegestuurd! Vandaag hebben wij gezien wat
God kan doen!” zeiden zij. Het nieuws over wat er gebeurd
was, ging door heel Judea en de omliggende streken.
Johannes de Doper
De leerlingen van Johannes de Doper hoorden wat Jezus
allemaal deed en vertelden het aan Johannes. Die stuurde
twee van hen naar Jezus toe met de vraag: “Bent U het
op wie wij hebben gewacht? Of moeten wij uitkijken naar
iemand anders?” Toen de twee mannen Jezus vonden,
brachten zij Hem de vraag van Johannes over. Jezus was
juist bezig vele mensen te genezen van allerlei ziekten en
kwalen. Uit verschillende mensen verjoeg Hij boze geesten en Hij genas de ogen van vele blinden. “Ga terug naar
Johannes,” antwoordde Hij, “en vertel hem wat u hier hebt
gezien en gehoord. Blinden kunnen weer zien, lammen
lopen zonder hulp, melaatsen zijn genezen, doven kunnen

horen, doden zijn weer levend geworden en arme mensen
horen het goede nieuws. Zeg Johannes vooral dit: u bent
gelukkig als u Mij aanvaardt zoals Ik ben.” De mannen gingen naar Johannes terug. Jezus sprak met de mensen over
Johannes. “Naar wat voor man zijn jullie gaan kijken daar in
de woestijn? Was hij een rietstengel die door de wind heen
en weer wordt bewogen? Had hij dure kleren aan? Nee!
Mensen met dure kleren en een luxe leven moet u in een
paleis zoeken, niet in de woestijn. Hebt u dan een profeet
gezien? Ja, zelfs meer dan een profeet. Over hem werd geschreven: ‘Ik stuur mijn boodschapper voor u uit om voor u
een weg te banen.’ Onthoud dit: van alle mensen die ooit
geboren zijn, is niemand groter dan Johannes. Toch is de
kleinste in het Koninkrijk van God groter dan hij. Allen die
Johannes hoorden, zelfs de tolontvangers, hebben erkend
dat Gods eisen juist waren en lieten zich dopen. Behalve
de Farizeeën en de bijbelgeleerden. Die keurden het plan
van God af en wilden zich niet door Johannes laten do-

zou Hij wel weten wat voor een slechte vrouw zij is. Dan
zou Hij Zich niet door haar hebben laten aanraken.” Jezus gaf meteen antwoord op wat in de Farizeeër omging.
“Simon,” zei Hij, “Ik moet u iets zeggen.” “Ja,” antwoordde
de Farizeeër. “Ik luister.” “Iemand gaf twee mannen geld
te leen, de een vijfhonderd zilverstukken en de ander vijftig. Maar geen van beiden kon hem terugbetalen. Daarom
schold hij hun de schuld kwijt. Wie van de twee zal daarna
het meeste van hem houden?” “Ik denk de man die hem
het meeste geld schuldig was,” antwoordde Simon. “Precies,” zei Jezus. Daarna keek Hij naar de vrouw en zei tegen
Simon: “Ziet u deze vrouw? Toen Ik uw huis binnenkwam,
hebt u niet de moeite genomen het stof van mijn voeten
af te wassen. Maar deze vrouw heeft mijn voeten gewassen
met haar tranen en afgedroogd met haar haren. U hebt
Mij niet begroet met een kus. Maar zo lang Ik hier binnen
ben, heeft deze vrouw mijn voeten gekust. U hebt niet het
gebruik in acht genomen mijn hoofd met olie te zalven.

“Iemand die voor weiniig zonden vergeviing
heeft gekregen, geeft ook weiniig liefde.”
pen. Wat moet men van zulke mannen zeggen? Waarmee
kan men hen vergelijken? Zij zijn net kinderen die op straat
spelen en tegen de andere kinderen zeggen: ‘Wij hebben
muziek gemaakt en jullie wilden niet dansen. Wij hebben
begrafenisje gespeeld en jullie wilden niet treuren!’ Want
Johannes de Doper leefde uiterst sober. Hij at geen brood
en dronk geen druppel wijn. En u zei: ‘Hij heeft een boze
geest.’ Ik, de Mensenzoon, eet en drink heel gewoon en
u zegt: ‘Die Jezus is een veelvraat en een drinker! Mooie
vrienden heeft Hij: tollenaars en slechte mensen!’ Maar de
praktijk zal wel uitwijzen wat wijsheid is.”

Maar deze vrouw heeft mijn voeten gezalfd. Met kostbare
parfum nog wel. Zij had veel zonden, maar die zijn haar
vergeven. Dat blijkt wel uit haar grote liefde. Iemand die
voor weinig zonden vergeving heeft gekregen, geeft ook
weinig liefde.” Jezus zei daarop tegen de vrouw: “Uw zonden zijn u vergeven.” De andere mannen aan de tafel zeiden tegen elkaar: “Wie is Hij, dat Hij denkt zonden te kunnen vergeven?” Maar Jezus ging er niet op in en zei tegen
de vrouw: “U bent gered door uw geloof. Ga in vrede.”

Tranen en kostbare olie
Een van de Farizeeën nodigde Jezus uit bij hem thuis te
komen eten. Jezus nam die uitnodiging aan en ging aan
tafel. Er was in die stad een vrouw met een slechte reputatie, die hoorde dat Jezus bij de Farizeeër aan tafel aanlag.
ŹǉǼȈȶǼȶƃƃɨǉȴɽɁǉȴǉɽǉǉȶːǉɰȚǉȟɁɰɽƹƃɨǉɥƃɨǹʍȴǉȶ
knielde achter Hem neer bij zijn voeten. De tranen liepen
haar over de wangen en zij vielen op de voeten van Jezus.
Ze droogde zijn voeten met haar lange haren af, kuste ze
en goot er de parfum over uit.
De Farizeeër zag dit allemaal aan en dacht bij zichzelf:
“Nee, Jezus is geen profeet. Als Hij door God was gestuurd,

Aan
n zijn voetten
Vrij van schaamte knielt de vrouw neer. Ze
hoeft zich niet mooier voor te doen dan ze
is. Jezus weet alles van haar, maar Hij geeft
vergeving in plaats van afwijzing. Zijn liefde
geneest haar beschadigde hart. Haar dankbare
tranen en kostbare parfum zijn haar antwoord
op Jezus’ liefde.
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