Vasthoudeb aan de overlevering van mensen
Singer-songwriter Jenny O. zingt Learned my lessons.
?Wees genadig en openhartig. En je kunt de rest van je leven gelukkig zijn.? Kun jij je
momenten herinneren waarop je op onverwachte momenten mensen tegenkwam die je
levenslessen hebben bijgebracht?
Het evangelie van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 7, vanaf
vers 1.
Jezus zegt tegen de schriftgeleerden en Farizeeërs: ´Jullie verwaarlozen het gebod van God,
terwijl je wel vasthoudt aan de overlevering van mensen.´ Maar hoe kunnen we weten hoe we
dat onderscheid moeten maken? Door de eeuwen heen zijn er heel wat twistgesprekken
geweest over deze vraag ? met heel wat scheuringen tot gevolg! Godsdienst en menselijke
traditie liggen zo dicht bij elkaar. Hoe kun je die twee onderscheiden? Hoe kun je in de praktijk
het verschil kennen tussen Gods geboden en ´menselijke tradities´?
Kun je in de wereld om je heen zien hoe mensen bezig zijn ´menselijke voorschriften te
formuleren als waren het geloofsstellingen´? Waar neem je waar, dat Gods geboden worden
verwaarloosd ten gunste van ´menselijke tradities´?
Als je met voedsel thuiskomt, dat je op de markt hebt gekocht, was je het dan eerst? Dat lijkt
toch een heel verstandige en wijze manier van doen. Hetzelfde geldt voor het wassen van je
handen voor je gaat eten. Als je nu opnieuw naar de lezing luistert, kun je je dan voorstellen
waar Jezus bezwaar tegen maakt? Doet hij dat, omdat de Farizeeërs er zo?n belangrijke zaak
van maken? Dat ze religieuze voorschriften formuleren voor dingen die je al doet als je
gewoon je gezonde verstand gebruikt?
Als je luistert naar deze uitdagende woorden van Jezus, wat voor gevoelens roept dat bij je
wakker? Word je boos? Voel je je uitgedaagd? Ongemakkelijk? Onzeker? Verward? Wat je ook
aan gedachten en gevoelens bij je zelf ontdekt, breng ze nu voor de Heer, terwijl je tot Hem
spreekt, en luister naar Hem, zo eerlijk en open mogelijk.
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