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CHRISTUS ZICHTBAAR MAKEN

"We zijn een beweging die Christus zichtbaar wil maken..."
Alleen al over die beginwoorden van de Navigator-missie mijmer ik veel, Kàn dit eigenlijk wel? ls
het niet ongelovelijk aanmatigend? Mocht het al niet duidelijk zijn, laat ik dan dan een mogelijk
misverstand wegnemen. Wij beschikken niet over de Heer, lntegendeel, het is aan Hem! Wij
kunnen alleen ons open stellen, proberen ruimte te scheppen. Verder is het aan Jezus, we zijn

van Hem afhankelijk,
Als je dat al las in onze missie-omschrijving, dan is het onderstaande verhaal overbodig.
Voor wie verder leest ter verheldering dit: het is een oude legende, die terug gaat naar het begin

van onze jaartelling. Zestien steden bakkeleien over de hamvraag: waar onder ons zal de Messias

zichtbaar worden?

Níemand wist wie de geheime konferentie had belegd. Maar het was een feit: nog nooít had
deze verlaten grot in de woestijn van Juda zo vele en zo hooggeplaatste personen geherbergd,

als deze dag. Bijna alle steden uit Judea, Samaria en Galilea waten vertegenwaordigd, evenals
menige stad uit het Overjordaanse land. Jeruzalem nam het voorzitterschap waar en opende de

vergadering met deze woorden:
"Het zal zowat víer sabbatsjaren geleden zijn, dat in ons mídden Ueruzalem sprak steeds in

koninkffk meervouil een samenkomst plaats had, in ijltempo bíjeengeroepen door Herodes, wíen
de hemelen magen straffen. Het ging om de plaats waar de Chrístus zou geboren worden. Deze

vraag was eigenlijk betacheliik en van generlei belang. Heden gaat het over een andere zaak,

over de zaak der zaken: waar zal ooit de Messrbs optreden, waar zal híj zich als koning manífes-
teren?"

JericfB

Jeruzalem zette zich neer met
waardigheid, maar dírekt stond
Magdala op, keek allen spottend
aan en zei: "Wie heeft mii op zo'n
onben ul I ig e verg ad ering u itg en o-
dígd? lk stelde nota bene de
vismarkt en de paardenrennen uít
om híerheen te komen," De
vertegenwoordiger vloekte ín de
richting van Jeruzalem en verliet
onbeschaamd de grot. Een diepe
stilte volgde.

"Mij dunkt," sprak eindelíjk
Caesarea, "dat wíj de zaken uit
politiek oogpunt moeten beschou-
wen. De Romeínse legers maken
onze stad onrein door hun
aanwezígheíd. Het staat vriiwel
vast, dat de eerste taak van de
ChrÍstus zal bestaan ín het
verdríjven van het bezettingsleger.
lk stel mii dus graag kandidaat."

Men mompelde. Jeruzalem
merkte ap, dat Caesarea terecht
het woordje kandidaat had
gebruíkt, Al zou de Messias een
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De Jordaan ontspringt in het noordeliike Hermongebergte en

mondt tenslotte uit in de Óode Zee, Het lordaandal vormt voor een

groot deel de natuurliike grens van de verschillende provincies'

{illustratie uit'Onderweg' Pag.9)



zeker recht van beslissíng hebben, hii zou ongetwiifetd wiis genoeg ziin om de goede raad en de

ervaring van de steden tá gebruiken. Mínstens mocht men deze vergadering beschauwen als een

raadgivend coltege, Jeruzalem voegde er echter aan toe, onder tuide biivat, dat het niet tactisch

zou zijn de opstand te beginnen ín het bolwerk van de Romeinen.
,,Dàarom,,, viel nu or^iddettij* Tíberias in, "is het beter, dat de beweging begint ín Galílea'

Daar Ís het toezicht van de Romeinen veel minder scherp, en is het volk fanatiek vriiheidsgezind.

En wetke sfadrs mooíer dan Tíberías, dankzfi de roemriike Herodes?"

Jericho's vertegenwoordiger grinnikte. Hii vroeg langs zin neus weg: "Bent u mísschien nog

noait in de parken, de baden, het amfitheater van Jerícho geweest?"

De steden van Gatilea hegonnen nu verwoed onder elkaar te twisten' Sefforis wilde wediiveren

met Tíberias ín luxe, en deed zijn recente verwoestíng door de Romeínen gelden als een recht op

de Messias. Kapernaíjm bracht in het mídden, dat het een gloednieuwe sYnagoge had' als voar

de Messias gebouwd, en dat bovendíen de voor de Romeínen onontbeerliike weg naar TYrus en

Damascus daor Kapernaíim werd beheerst. Chórozain legde voor één keer de naiiver met zíin

buurman af, en steunde de kandidatuur van Kapernaiim. Maar Bethsáïda wierp tussenbeide, dat

het met de Romeinen welticht niet zo gemakketijk zou gaan en dat de omgeving van de overziide

van het meer, met zíjn wadí's en grotten en verlaten plaatsen, zeer geschíkt was voor een

voorlop íg e verd ed ig ín g soo rlog'
Jeruzalem oordeeldi, dat àe discussie op een zijspoor geraakte, en ziin representant redde de

situatie met een grap: "Juttíe schijnen te veronderstellen, dat de Messias zal opdagen met een

keurkorps van vissers!" Een voltreffer! ledereen lachte en Kana, dat toch geen aanspraak

maakte, deed er nog een schepie bíi: 'straks beweert er nog iemand, dat Hii uít Nazareth zal

komen!" Die was goed. Om zoiets moest zelfs Nazareth glímlachen, al boterde het sínds lang

niet tussen deze Plaats en Kana.
Maar nu deed de zware basstem van Síchem zich horen. "Gii, Joden en Galileërs," zo klonk

het ptechtíg, maar met ware verachtíng - al toonden de gezichten van de anderen niet mínder

verachtíng - "gij meent, dat gij in de Wet van God wandelt. Maar als de Profeet nu eens

verscheen op de heilige berg Gérizim, wat zouden iulíie dan tandenknarsen! Spuw maar op ons.

en noem ons maar nónAeníZijn de Gatiteërs niet even heidens als wul En gti, Jètuzàlëm, lk lach

om uw tempel want het is een getdzaak en een hol van rovers!'
Jeruzalem wítde al met een plechtig gebaar zíjn kostbare mantel scheuren om deze godslaste'

ring. Maar het trcuwe Bethaníë hield het met zacht geweld tegen, terwíil Sichem en Samaria

sa^en, het stof van hun voeten schuddend, de grot verlieten. Kana riep hen nag na: "Dae de

groete,, aan juttie vele honden. en vergeet niet de wierook te branden voor hel godenheeld van

Áugurtur, h-é, Samaria?" Jeruzalem sprak, zíin waardigheid behoudend: "De hemelen vervloeken

Sebaste." Tiberías en Caesarea rilden.
Het pleit scheen nu beslecht: Jeruzalem kon niet meer verliezen. Jericho opperde nog

schuchter dat het in het winterseizoen níet zonder kans was. Maar een golf van protesten

ontstond, waaruit de woorden 'tollenaarc', 'Cleopatra' en 'honden' het scherpst naar voren

kwamen.
Jeruzalem ontrolde nu, Iangzaam, een biibelrol, en las plechtig: "Verheug u, dochter van Sion,

uw koning kamt tot u, zachtmoedig, en gezeten op..." Jeruzalem hoestte. Niemand had het

woordje ;ezel' gehoord, de meesten dachten iets verstaan te hebben als 'paard'. "lk wít maar

zeggen," zeiJeruzalem, opstaande en de boekrol opvouwend, "dat ik miin Sion waardig zal

voorbereíden. De Messías zal zíin plÍcht wel verstaan."
Terwijl ze naar buiten gingen, ftuísterde Nazareth tot Betlehem: "lk heb soms de indruk dat

Jeruzalem ín staat zou zijn alles en íedereen de wet voot te schriiven." Er kwam een droeve

glans over de ogen van Betlehem, toen hii antwoordde: "Zou het dat ook met de Messias doen?"

(Deze legende bewerkte ik uit het boek van F. Hofmans 'Palestina toen Jezus daar leefde')


