Rob van Houwelingen schreef een boek over bekende Bijbelteksten
waarin o.a. over Marcus 10:45. In een artikeltje van CIP stond het
onderstaande:
Nederlandse christenen hebben zo hun favoriete Bijbelteksten. De vraag is of die
teksten gelezen worden zoals ze echt bedoeld zijn. Nieuwtestamenticus Rob van
Houwelingen van de Theologische Universiteit Kampen schreef een fris en
toegankelijk boek over de 25 bekendste Bijbelpassages en werpt er een fris nieuw
licht op. Hij behandelt met CIP.nl drie overbekende Bijbelteksten en/of
Bijbelgedeelten.
… …
3) Markus 10:45: 'Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te
worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.'
"Zo’n tekst kan gemakkelijk ingekaderd worden in de christelijke leer of
dogmatiek. Dat er losgeld betaald wordt ter bevrijding van de zonde. Maar wat
bedoelt Jezus nu? Aan wie moet losgeld betaald worden? Mensen zeggen: aan
duivel of aan God. Het staat er niet bij."
"De vraag die me het meest heeft beziggehouden is: waarvan we losgekocht zijn.
De meeste mensen zeggen: losgekocht van de zonde. En Paulus behandelt dat
ook wel. Maar ik kom zelf tot de conclusie dat het hier niet zozeer gaat over de
bevrijding van de zonde, als wel over bevrijding van de angst voor de dood."
"Ik heb de tekst laten lezen aan twee collega’s die goed zijn in systematische
theologie. Ze beaamden allebei dat bevrijden van ‘vrees voor de dood’ hier
ingevuld kon worden. Het belangrijkste argument is dat Jezus dit zelf zegt terwijl
hij de dood in de ogen kijkt. In psalm 49 gaat het ook over de dood als macht die
je in de greep heeft en waar je last van hebt. 'God zal mij vrijkopen uit de macht
van het dodenrijk', zegt vers 16. Door de losprijs die Jezus ging betalen door zijn
sterven aan het kruis, word je vrijgekocht van de angst voor de dood."
"Het is sowieso belangrijk om teksten als deze in de uitleg specifiek te maken. Als
je teveel ruimte openlaat en je het hele evangelie in zo'n tekst stopt, zegt het niet
veel meer. Juist door een specifieke benadering wordt het beeld scherper."

