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Vrouwen in de Bijbel
De weduwe van Naïn (Luk.7:11-17)
Probeer je een voorstelling te maken van de stoet die op
een dag door de poort van Naïn trekt: een baar met een
overledene, een in het zwart geklede, diepbedroefde vrouw,
klaagvrouwen die luidkeels uiting geven aan het verdriet en
daarbij een aanzienlijke menigte. Die vrouw is de moeder
van de overleden jongen. Leeftijden weten we niet, maar de
vrouw heeft al eerder afscheid moeten nemen. Ze is namelijk
weduwe. Toen haar man overleed, hebben mensen misschien
(volkomen te goeder trouw) gezegd: ’Je hebt in ieder geval je
zoon nog.’ Nu is ook die zoon, wellicht haar enige steun en
toeverlaat, overleden. Wat een tragedie! Het is te hopen dat
zij de God van Abraham, Izak en Jakob kent als ‘de God van
levenden’ (Mark.12:27), dat zij hoop heeft op een leven na dit
leven (Job 19:25) en daarover met haar zoon heeft gesproken
voordat hij stierf.

Hoe nu verder?
In onze cultuur is aan de opkomst bij een begrafenis te
zien hoe bekend en/of geliefd de overledene was. In andere
culturen trekt het hele dorp uit en dat is hier waarschijnlijk
ook het geval. Naïn is een eenvoudig klein stadje. De naam
betekent: schoonheid, lieflijk. Het doet denken aan Naomi,
voor wie het leven veranderde in Mara (‘bitter’). Heeft
de weduwe in Naïn misschien gedacht aan de uitspraak
van Naomi: ’…de Almachtige heeft mij veel bitterheid
aangedaan’? Haar leven zal nooit meer hetzelfde worden. Het
medeleven zal haar ongetwijfeld goed doen, maar niemand
kan ten diepste meevoelen wat het betekent om je kind te
verliezen. Alleen wie zelf iets dergelijks heeft meegemaakt,
kan begrijpen hoe intens haar verdriet is. Iedere stap die ze
doet, brengt haar dichter bij het definitieve moment van
afscheid. Als ze straks thuiskomt, zal de leegte en de stilte
op haar vallen. En wie zal er voor haar zorgen? God heeft
beloofd dat zij op Hem mag vertrouwen. Hij ‘houdt wees en
weduwe staande’ (Ps.146:9) en als het goed is, handelen haar
volksgenoten volgens Zijn opdracht wat betreft de zorg voor
weduwen (Deut.14:28,29;24:19,21).
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Sta op
Als de menigte de stadspoort uitloopt, komt hen een andere
stoet tegemoet. Het is rabbi Jezus met zijn volgelingen.
Ze komen uit Kapernaüm (op ongeveer 50 km. afstand
van Naïn), waar de rabbi een dag eerder de slaaf van een
hoofdman heeft genezen. Als de weduwe al gehoord mocht
hebben van dit wonder, dan heeft het voor haar geen zin
meer om te hopen. Voor haar zoon komt alle hulp te laat.
Beide groepen ontmoeten elkaar. Jezus ziet de diepbedroefde
moeder; Hij raakt innerlijk diep bewogen en zegt tegen haar:
‘Ween niet.’ Wie durft zoiets te zeggen in een dergelijke
situatie? Jezus komt dichterbij en raakt de baar aan. Allen
staan stil. Horen ze het goed? ’Jongeman, Ik zeg je, sta op!’.
Probeer je opnieuw voor te stellen wat hier gebeurt: de dode
gaat overeind zitten en begint te spreken. De rabbi – Jezus
– maakt er geen spektakel van, Hij geeft eenvoudig de zoon
terug aan zijn moeder. Allen zijn sterk onder de indruk
van de gebeurtenis. Binnen no time wordt in heel Judéa en
omgeving gesproken over ‘de grote profeet’ die God heeft
gestuurd. Ongetwijfeld herinnert dit wonder hen aan de
profeten Elia en Elisa, die beiden een jongen uit de dood
opwekten. Met dit verschil dat zíj God moesten bidden om
een wonder, Jezus - de Heer - spreekt met goddelijk gezag
(Joh.5:21).

Getuigenis
We zouden graag weten hoe het verder is gegaan met
moeder en zoon. Hoe hun leven veranderd is. Hoe vaak zij
hun indrukwekkende verhaal hebben verteld. Hoe vaak
zij God gedankt hebben voor het grandioze wonder in hun
leven. Niemand van ons kan zeggen wat de invloed van
een dergelijk wonder op iemands leven is. Maar hopelijk
kan ieder die dit leest, wél vertellen over de transformatie
van dood naar leven (Ef.2:5,6; Joh.5:24b) in eigen leven: het
wonder van het nieuwe leven in Christus. Wie (geestelijk)
dood was en weer levend is geworden, heeft iets te vertellen.
Een ontmoeting met de Vorst des Levens kan immers niet
onopgemerkt blijven.
Uitdaging: Schrijf op wat God in je leven heeft gedaan en/of vertel dat
aan iemand die Hem nog niet kent.

