
Tekenen in de tijd 12
13-19 oktober 2019

De hele vorige week werd voor dit weekend mooi weer aangekondigd. Als het dan anders 
uitvalt, heb je het gevoel dat je iets is afgenomen. Alsof je er recht op had. Waar blijft dan de 
genade?, vraagt Erik Borgman zich af. 

De vraag is of, wanneer het weer onverwacht meevalt, dat voelt als een onverdiend cadeau. Of 
denkt je dan ook dat je slechts krijgt wat je toekomt? 

In het evangelie van deze zondag zorgt Jezus dat tien melaatsen worden genezen. Er komt 
er maar één terug om Gods lof te zingen (Lucas 17,16). Het gaat er niet om dat zij Jezus netjes 
bedankt, zoals je moeder vroeger zei: ‘Wat zeg je dan tegen de meneer?!’ Zij begrijpt dat zij 
haar leven opnieuw verkrijgt. Haar opdracht is niet zich te gedragen als de andere mensen, 
voor wie zij nu niet langer een gevaar is. Zij kan het begin worden van een nieuwe gemeen-
schap die niemand uitsluit. ‘Je geloof heeft je gered’, zegt Jezus, of in een andere vertaling, ‘je 
vertrouwen is je redding’ (vers 19). Wie gelooft dat het er in onuitputtelijke overvloed is, kan van 
de genade leven. Voorbij alle grenzen, die dan geen grenzen meer zullen blijken. 

Vorige week schreef ik dat ik het Bijbel-leesrooster volg dat de Katholieke BijbelStichting heeft 
gemaakt voor oktober als ‘bijzondere missiemaand’ onder het motto: ‘Gedoopt en gezonden’; 
zie: https://rkbijbel.nl/files/1322_c6c340713712e241bba08ecb2f5593ba.pdf. Wie dat ook doet, 
las afgelopen week de eerste hoofdstukken van de Handelingen van de Apostelen over de kerk 
direct na Pinksteren. Haar vitaliteit wekt de jaloezie en de angst van religieuze en politieke 
leiders en zij gooien de apostelen in de gevangenis. Maar een engel bevrijdt ze en ze gaan 
verder met hun verkondiging, alsof er niets is gebeurd. Een nieuwe arrestatie volgt. We kunnen 
niet anders, verdedigen zij zich bij monde van Petrus, want ‘we moeten God meer 
gehoorzamen dan de mensen’ en God ‘heeft Jezus tot leven gewekt’ (Handelingen 5,29-30). 
Petrus zegt het er niet bij, maar het verhaal suggereert: God heeft ons uit onze gevangenschap 
bevrijd en we leven van genade, dus we kunnen niet anders dan vrij zijn. 

Wij worden niet gearresteerd, maar de weerbarstigheid van het christelijk geloof wordt op 
andere manieren onschadelijk gemaakt. Het wordt getrivialiseerd – ‘daar heb je de Bijbel toch 
niet voor nodig’ – en tegelijkertijd als onbegrijpelijk – ‘dat snapt geen weldenkend mens en is 
echt niet meer van deze tijd’ – weggezet. Gelovigen laten het gebeuren en werken er niet 
zelden aan mee. Maar hoe kunnen we ons monddood laten maken? God ‘heeft Jezus tot leven 
gewekt’ en ‘een hoge plaats gegeven als leidsman en redder’. Laten we dat tot ons spreken? 
‘Wij zijn daarvan de getuigen’, zegt Petrus, ‘samen met de heilige Geest’ (Handelingen 5,30-
32). 

Komende vrijdag, 19 oktober, is het de feestdag van de evangelist Lucas. Hij is ook de schrijver 
van de Handelingen van de Apostelen. In de zondagse liturgie lezen we dit jaar zijn evangelie 
dat vertelt hoe Jezus steeds weer grenzen overschrijdt. Waar moet dat toe leiden?, vroegen 
velen zich af. Ook toen. 

Deze zondag is John Henry Newman (1801-1890) heiligverklaard. Hij was een belangrijk 
denker, maar schreef ook gedichten. Het beroemdste begint met Lead, Kindly Light, amid the 
encircling gloom | Lead Thou me on! (Leid, vriendelijk licht, te midden van het mij omringend 
duister | Leid gij mij voort!). Het besluit met: Keep Thou my feet; I do not ask to see | The distant
scene – one step enough for me (Richt Gij mijn voet; ik vraag niet om te zien | De verre einder –
één stap is mij genoeg). In het licht van het geloof zien wij steeds een stap vooruit, en dat is 
genoeg. Is het voor ons genoeg?
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