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Gemeente van Christus, 
 
Hij is al een weg gegaan. 
 
Na zijn doop, waarbij de hemel zich opende en de Geest als een duif op hem neerdaalde, worstelde 
Hij met goed en kwaad. In de woestijn stond het verlangen naar absolute macht in groot contrast 
met vertrouwen op wat de Eeuwige met Hem voorhad. 
 
Hij koos voor het laatste, Jezus van Nazaret. In die keuze sprak Hij uit dat Hij zich wilde laten leiden 
door woorden waar je de wereld vaak niet mee lijkt te winnen. Woorden die om overgave vragen en 
kwetsbaar maken. 
 
Opnieuw droeg de Geest Hem. De heilige Geest, die door ons leven waait om Gods werkelijkheid te 
laten landen. Hier en nu. Steeds weer opnieuw. 
 
Gesterkt, sterk in zijn missie, keert Hij terug naar zijn vaderstad. Nazaret. Daar vindt Hij zijn weg naar 
de synagoge, waar de schriften opengaan en profetische kritiek tot het eigene behoort van zijn volk. 
Hij leest Jesaja. Over de Geest van de Heer. Over armen die het goede nieuws ontvangen. Over 
blinden die weer zicht krijgen. 
 
“Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan”, zegt Hij. Voor jullie oren is wat 
geschreven is in vervulling gegaan, zoiets staat er. Niet: voor jullie ogen, maar voor jullie oren. Het is 
een oproep aan zijn stadsgenoten, de bekenden uit zijn jeugd, om te horen en deel te worden van 
deze boodschap. Om mee te bewegen en bewogen te worden. 
 
Zij verwonderen zich. Positief. Het bericht over zijn optreden in Kapernaüm, waar Hij mensen heelde 
en indruk maakte, is Hem immers al voorgegaan. Wie zou niet instemmen met zo’n plaatsgenoot?  
 
Maar zien ze wie Hij is? Zien ze welke weg Hij gegaan is en hoe die Hem gevormd heeft?  
En wij? Wat zien wij, al horend? Staan we open voor het ongrijpbare dat Hem draagt? 
 
 
Lucas 4 is een oefening in horen én in zien. Want hoe goed kennen we de ander eigenlijk? We 
vormen ons beelden om hem of haar te plaatsen. We passen iemand in in het kader van wat ons 
bekend is. Weten we echter wat die ander ten diepste beweegt? 
 
Het is dit menselijke mechanisme dat in werking treedt in Nazaret. De verwondering om Zijn 
woorden van genade die een nieuwe werkelijkheid openen balt zich samen in één beeld: Hij is toch 
de zoon van Jozef? 
 
Meer wordt er niet gezegd, maar die ene zin is veelzeggend. Ze kennen zijn vader, de timmerman. Hij 
hoort bij hen. In zijn vaderstad wordt de weg van Jezus teruggebracht tot de werkplaats waar hij 
opgroeide.  
 
Dat brengt verwachtingen met zich mee. Die verwachtingen worden niet uitgesproken. Jezus, kind 
van deze stad, leest echter hun gedachten en verwoordt die in een bekend spreekwoord: 
“Geneesheer, genees uzelf”.   
 



Wat zij verwachten is blijkbaar niet dat Hij als één van hen is, maar dat Hij de daden die Hij elders 
verrichtte nu ook hier laat zien. Met name hier, waar Hij thuishoort. Omdat Hij één van hen is. Het is 
of Hij zich in Nazaret extra moet bewijzen, de zoon van Jozef. 
 
Daardoor gebeurt er iets. Want zijn daden zijn niet bedoeld als bewijs. Niet van zijn macht en niet 
van Gods werkzame kracht.  
 
In Kapernaum -Lucas zal daar later over vertellen, maar de stad wordt hier al genoemd- bevrijdt Jezus 
een man van een vijandige geest, geneest Hij een vrouw en heelt anderen. Zo brengt Hij het goede 
nieuws over het koninkrijk van God. Door mensen weer deel te laten nemen aan de volheid van het 
leven. 
 
Die daden spreken voor zichzelf. Ze stralen Gods Liefde uit. Ze zetten mensen in de ruimte.  
 
En ze nodigen mensen uit om zich toe te vertrouwen aan die werkelijkheid die Jezus Gods Koninkrijk 
noemt. Om met Hem op weg te gaan en gaandeweg te ontdekken hoe God door Hem heen werkt en 
in Hem nabij is. 
 
Maar dat laat zich niet afdwingen. Het laat zich niet inpassen in bestaande verwachtingen. De 
bevrijding die Jezus brengt vraagt om een vrijheid die open staat voor het onverwachte. Want de 
Geest waait nu eenmaal waarheen zij wil. 
 
 
Om dat duidelijk te maken haalt Hij een tweede spreekwoord aan: “Geen enkele profeet is welkom in 
zijn vaderstad”. Juist als iemand al te bekend is, als wij, is het moeilijk iets anders te horen dan de 
gedeelde waarheid of de gemeenschappelijke mening.  
 
Tegelijkertijd heeft dit spreekwoord nog een diepere lading. “Welkom”, vertaalt de NBV. 
“Aangenaam”, zeggen oudere vertalingen. Het Griekse woord dat Jezus in de mond neemt is afgeleid 
van een werkwoord dat ‘gastvrij ontvangen’ betekent. 
 
Hetzelfde woord wordt een paar verzen eerder gebruikt wanneer Hij Jesaja citeert en een genadejaar 
van de Heer uitroept. “het aangename jaar des Heren” in de NBG en de Statenvertaling. 
 
In het “welkom” klinkt dus het goede nieuws mee voor de armen. De bevrijding van wie gevangen 
zitten. Zicht voor blinden en vrijheid voor onderdrukten. Heel de boodschap waar Jezus zich in de 
synagoge mee identificeert. 
 
Hoe kan Hij echter het omvattende welkom zijn voor anderen, in eigen persoon, als Hij zelf niet 
welkom is zoals Hij is? Met de weg die Hij gegaan is? Met de keuzes die Hij welbewust maakt? 
 
Er wringt iets. Het is niet zo dat dat alles in Nazaret niet kan of mag gebeuren, dat zijn daden aan zijn 
eigen volk voorbijgaan, maar er is openheid nodig om het nieuwe, onverwachte te ontvangen. Om 
Hem te ontvangen. Niet als zoon van Jozef, maar als zoon van Maria, kind van de Geest. 
 
Die openheid voor het heil dat alle kaders doorbreekt is soms eerder buiten te vinden.  
 
Hij wijst op de weduwe in Sarepta. Zij is degene die de profeet Elia gastvrij ontvangt als hij in Israël 
om zijn boodschap niet meer welkom is. Het lag niet voor de hand dat zij, als vrouw in niet-Joods 
gebied, als eerste gevoed zou worden in een tijd van hongersnood. Maar haar ontvankelijke houding 
maakt dat haar open handen gevuld worden. 
 



En hij wijst op Naäman, een Syriër waarvan in de profetenboeken verteld wordt dat hij door wat hem 
overkomt gaat geloven dat er, zo staat er, op de hele wereld geen God is behalve in Israël.  
 
Twee mensen zijn het die zich durven toevertrouwen aan een God die hen vreemd is. Die geen deel 
is van hun traditie en hun bestaan in een ander licht zet. Zij gaan verder als mensen die beseffen dat 
zij zich in hun kwetsbaarheid aan de Eeuwige mogen toevertrouwen. 
 
 
Wat een verschil met de aanwezigen in de synagoge in Nazaret. Zij zijn niet in staat om te zien hoe 
God in deze stadsgenoot, in Jezus van de timmerman, verrassend naar hen toe komt. Om de 
woorden die hen zo eigen zijn opnieuw te horen. 
 
Integendeel. Ze worden boos omdat in hun midden geen wonderen gebeuren. Terwijl ze zelf het 
grootste obstakel zijn. Met hun houding die niet ontdekt maar weet. Met hun verwondering die dat 
wat echt nieuw is niet kan toelaten. Die dat zelfs uitdrijft, de stad uit. 
 
Jezus laat zich daardoor niet weerhouden. Dwars door alle confrontaties heen zal Hij zijn eigen weg 
vervolgen, met de overgave en het vertrouwen die Hem sterk maken. 
 
Maar in de stad is er niets veranderd. Hij is er geweest. Hij heeft er gesproken.  
Zij hebben Hem niet kunnen verstaan. 
 
Het is een oefening in zien en horen, dit verhaal. Ook voor ons. Hoe bewaren we onze openheid voor 
meer dan bekende beelden en vertrouwde woorden? Hoe herkennen we in de man uit Nazaret die 
goddelijke werkelijkheid die met geen pen te beschrijven is? 
 
En hoe herkennen we zoveel eeuwen na dato de werking van de Geest in óns bestaan?   
 
Daar zijn geen regels voor, geen voorschriften. Geloof valt niet te regisseren. Maar waar mensen het 
onverwachte niet bij voorbaat afwijzen, waar ruimte is voor dat wat buiten onze kaders valt kan het 
zomaar gebeuren:  
 
Een helende hand. Een genaderijk woord. Een bevrijdend gebaar. 
 
Tekenen van Gods Koninkrijk. Amen  


