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Meditatie over Lukas 7:18-35. Johannes’ boodschap is te zwaar: je
moet je zonden belijden, dan kan je gedoopt worden. Maar Jezus’
boodschap lijkt te licht, hij laat zich in met tollenaren en zondaren..
Met reflectievragen.
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Te licht of te zwaar
‘Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen
gezongen, en gij hebt niet geweend’ (Luk. 7:32).

Je ziet het weleens gebeuren op het schoolplein. Een paar kinderen lopen mokkend rond. Als je vraagt naar de reden zeggen ze: ‘De anderen willen niet meedoen.’ Dat is natuurlijk niet leuk. Je hebt een goed idee voor een spel en je
kameraden willen niet meedoen. Zij hebben zelf een ander plan, dat ze veel
leuker vinden.
Dit beeld roept Jezus in herinnering in het gesprek dat hier wordt gevoerd.
Dit gesprek gaat over Jezus’ positie ten opzichte van Johannes de Doper.
Het is duidelijk, zo zegt Hij tegen de toehoorders, de tekenen wijzen er inderdaad op dat de verwachte Messias gekomen is. Blinden gaan zien, kreupelen
gaan lopen, melaatsen worden gereinigd, doven horen en doden worden opgewekt. Johannes was de engel die beloofd was in Maleachi, maar nu is de
Messias gekomen.
Veel luisteraars hadden het woord van Johannes beaamd. Zelfs de tollenaars
hebben hem geloofd (vs. 29). Maar de farizeeën en de wetgeleerden hebben
Johannes verworpen (vs. 30). Dat gebeurt ook hier weer. Het verschil met Johannes de Doper is door Jezus aangescherpt. Bij Johannes was er de oproep van
bekering. Maar Jezus komt grotere en andere dingen doen. De wetgeleerden
en farizeeën hebben echter ook nu weer genoeg aan hun eigen gerechtigheid.
Hun reactie op Jezus is net zo afwijzend als die op Johannes. Ze hebben zich
niet laten dopen. Ze laten zich nu ook niet onder de indruk brengen van de
wonderen die deze Jezus doet. En dat terwijl ze maar al te goed uit de Schriften
weten wat de kenmerken zijn van de Messias. Jezus had het zojuist nog tegen
de discipelen van Johannes gezegd. De wonderen herinneren aan de beloften
van Jesaja (Jes. 29:18-21, 35:5-6, 61:1).
En op dat moment vergelijkt Jezus hen met eigenwijze kinderen. Kinderen
kunnen enorm vasthoudend zijn. Soms verbazen wij ons hierover. Hardnekkig
blijven ze aan hun punt vasthouden, overtuigd als ze zijn van hun eigen gelijk.
Het romantische beeld van lieve en aanhankelijke kinderen is dan ineens weg.
Maar volwassenen – zo laat Jezus hier zien – zijn niet veel beter. Zij houden
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zich met hun eigen ego gemakkelijk overeind. Johannes de Doper is te zwaar.
Bij hem moet je je zonden belijden en dan kan je gedoopt worden. Daar buig
je niet zomaar voor. Maar aan de andere kant: wat moet je met een Jezus Die
Zich met mensen bemoeit aan de zelfkant van de samenleving, ‘een vriend
van tollenaren en zondaren’? Die boodschap is te licht. Moet je zo iemand
erkennen als de Heiland der wereld, de Zoon van God? Kun je door zo iemand
gered worden?
Dat is evenwel het geloof waar God toe oproept. Ook vandaag is er de zware en
de lichte boodschap. Belijd je zonden en laat je zaligmaken. Op welk punt zit
het bij ons vast?

Vragen:
1
Wat is het verschil in de boodschap van Johannes en van Jezus?
2	Waarom was het zo moeilijk voor de wetgeleerden en de farizeeën om
Jezus als de Messias te aanvaarden?
3
Herken je de weerstand tegen een ‘te zware’ of ‘te lichte’ boodschap?
4	Na dit bijbelgedeelte volgt als bewijs van Jezus’ unieke boodschap de
geschiedenis van de zalving door de zondares. Jezus ontfermt Zich over
iemand die door de farizeeër niet aanvaard wordt. Dit druist ook tegen
ons burgerlijke gevoel in. Hoe maak je duidelijk aan kinderen/jongeren
wat in dit hoofdstuk de boodschap van de Heere Jezus is?

Tekstgedeelte: Lukas 7:18-35
Liederen om te zingen: Psalm 36:1; Uit aller mond 59 (Looft hoge heemlen
uwe God)
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