Pad naar grootsheid
Singer-songwriterduo The Bowery speelt het lied A home never seen. Moge je worden wie er in
je schuilt.
De lezingen van deze week hebben ons iets geleerd over de betekenis en het belang van
nederigheid. We kunnen dat in het bijzonder ervaren in de verering van het Heilig Kruis. Het
instrument en het middel van vernedering en marteling wordt bejubeld in de Verrijzenis om
iets roemrijk en glorievol te worden. Jezus leert ons dat de weg naar grootsheid en
verheerlijking niet de menselijke weg is, namelijk de weg van de verovering of de weg die de
wereld ons aanleert om grootse dingen te bereiken. In de lezing van vandaag, uit het Evangelie
volgens Marcus, toont Hij ons dat het geloof van een kind het pad is naar grootsheid. Je
luistert naar hoofdstuk 9, vanaf vers 30.
Wanneer de waarheid tè confronterend wordt, gebeurt het vaak dat je ze niet meer hoort; dat
ze niet blijft hangen of dat je van onderwerp verandert. Om niet te moeten nadenken over het
lijden en de dood van Christus, beginnen de leerlingen te twisten over de vraag Wie is de
grootste?. Zo tonen ze hun ambitie en hun verlangen naar status en macht. Jezus komt
tussenbeide en confronteert hen. Hebben zijn woorden nog steeds de kracht om mij door
elkaar te schudden uit mijn zelfvoldaanheid?
Waarom houdt Jezus ons kinderen voor als voorbeeld? In de samenleving waarin Jezus
leefde, telden kinderen niet mee. Net als weduwen, melaatsen en armen waren ze nobodies.
Wat zou Jezus mij willen zeggen door mij uit te nodigen om te zijn zoals zij?
Terwijl je de passage opnieuw beluistert, beeld jezelf in dat je één van de leerlingen van Jezus
bent, die niet klaar is om te luisteren naar wat Jezus te zeggen heeft. Beeld je in hoe de twist
uitbreekt, en hoe je je voelt als Jezus dit kind voor je plaatst.
Zijn er kinderlijke kenmerken verwondering? eenvoud? hoop?- die ik wat meer zou mogen
bezitten? Welke ambities en agendas komen in de weg te staan? Kan ik aan God vragen om
deze kinderlijke kwaliteiten te mogen omarmen?
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