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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 23 januari 2022. 

Hoofdlezing: Lucas 4:14-30. 
Overige lezingen: Jesaja 61:1-3; 2 Korintiërs 5:17-6:2. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Stonden wij vorige week stil bij het begin van Jezus’ openbare optreden volgens het evangelie 

van Johannes –  de verandering van water in wijn op een bruiloft te Kana in Galilea –, vandaag 

leggen wij ons oor te luisteren bij een ander gebeuren in Galilea, dat de evangelist Lúcas heeft 

uitgekozen om het begin van Jezus’ werkzaamheden te karakteriseren: Jezus’ prediking in zijn 

vaderstad Nazaret. 

 

Het is zaterdag, sabbat. Jezus gaat naar de synagoge. Hij gaat, zegt Lucas, omdat Hij dat gewoon 

is: het is zijn vaste wijze van doen om eenmaal per week in de gemeenschap van medegelovigen 

God te zoeken –  een gewoonte die ons tot voorbeeld moge strekken. 

Maar Jezus gaat ook met een ander doel: Hij heeft een boodschap te brengen, een boodschap 

van God, die Hij via het podium van de synagogen aan anderen wil meedelen. Niet voor niets 

schrijft Lucas voorafgaande aan Jezus’ optreden te Nazaret: ‘Hij onderwees in hun synagogen’. 

Net zoals de apostelen het later zullen doen, verricht Jezus zijn evangelisatie-arbeid primair in 

de zaterdagse samenkomsten van de joodse gemeenten. 

Deze sabbat is Jezus in Nazaret, de plek waar Hij is opgegroeid. In de dienst in de synagoge 

aldaar volgt men het vertrouwde patroon voor de eredienst: het sjema (‘Hoor, Israël: de HEER 

is onze God, de HEER is één’1) wordt gereciteerd; de gebeden worden gesproken; er wordt 

gelezen uit de wet en de profeten; er volgt een prediking; en ten slotte wordt er afgesloten met 

een zegen.  

Zoals gebruikelijk wordt de prediking verricht door een van de daartoe gekwalificeerd geachte 

aanwezige mannen. Deze morgen grijpt Jezus zijn kans: Hij stelt voor het opbouwend woord 

van de week voor zijn rekening te nemen. Met het oog daarop vraagt Hij, volgend op de lezing 

uit de wet, om de boekrol van de profeet Jesaja. Die rolt Hij open tot aan het begin van hoofdstuk 

61, waar staat: ‘De Geest van de HEER is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft om aan armen het 

goede nieuws te brengen.’  Jezus leest dit vers en de verzen die daarop volgen, over de vrijlating 

van gevangenen en het uitroepen van de heilstijd van God. Na de lezing gaat Jezus, 

overeenkomstig de gewoonte van de joodse traditie, zitten om te onderwijzen en preekt Hij over 

de woorden die Hij zojuist gelezen heeft. 

 

Wat Jezus in zijn preek allemaal gezegd heeft, gemeente, weten wij niet. Lucas heeft alleen de 

essentie van zijn preek vermeld. Mogelijk zal Jezus aan het begin verteld hebben dat de oude 

woorden van Jesaja die Hij zojuist gelezen had, in eerste instantie bedoeld waren als woorden 

van bemoediging voor het volk van Israël in de droefheid van zijn donkere ballingschap. De 

aankondiging van de loslating van gevangenen en van de bevrijding van verdrukten krijgt reliëf 

tegen deze achtergrond. 

Zeker zal Jezus ingegaan zijn op de identiteit van degene die bij Jesaja deze bevrijdende 

woorden spreekt: wie is het precies die zijn boodschap inleidt met de woorden: ‘De Geest van 

de HEER is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft’? Is hij de profeet zelf, die de ballingen in een 

ver land perspectief wil geven? Of tekent Jesaja hier iemand anders, die woorden spreekt die 

boven de bevrijding uit de ballingschap uitgaan? Heeft de bemoedigende boodschap van Jesaja 

misschien een diepere betekenis en is de vermelde spreker wellicht de grote profeet van de 
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eindtijd, iemand als de messiaanse dienstknecht die we ook elders ontmoeten in het boek 

Jesaja2, hij die Israël uitredt door namens zijn volk verzoening te doen voor Israëls zonden? 

Jezus zal dit laatste spoor bewandeld hebben, in de wetenschap dat Hij zelf deze van God 

gezonden dienstknecht was. Diep in Hem leeft het besef dat Hij degene is in wie de oude 

woorden van Jesaja hun diepste betekenis krijgen. Lucas vat de essentie van Jezus’ preek 

daarom samen met de opzienbarende woorden: ‘Heden is dit Schriftwoord in uw oren in 

vervulling gegaan’. Hier en nu horen de toehoorders in de synagoge van Nazaret degene 

spreken over wie de profeet Jesaja eeuwenlang geleden profeteerde dat Hij goed nieuws zou 

brengen. Vóór hen staat de langbeloofde messiaanse gezalfde, Hij die gezalfd is met Gods Geest 

om aan armen – dat is: behoeftigen die in hun nood opzien naar God – het evangelie van hun 

uitredding te brengen en die uitredding concreet te maken in tekens van Gods aanbrekende 

koninkrijk, wonderen van bevrijding en herstel. 

Ja, in Jezus van Nazaret, de met de Geest van God gezalfde Messias, breekt hier en nu niets 

minder dan Gods koninkrijk door, het genadejaar van Gods welbehagen, het grote jubeljaar van 

de kwijtschelding van schulden en bevrijding uit de slavernij, het jaar dat eenmaal in de vijftig 

jaar in Israël gehouden moest worden3, maar nooit goed van de grond was gekomen. In Jezus 

van Nazaret, in de synagoge van zijn woonplaats, krijgt het eindelijk op superieure wijze van 

Godswege gestalte. In en door Jezus Messias worden mensen bevrijd uit hun gevangenschap: 

teruggebracht tot God en ontslagen van hun schuld, genezen van hun ziekten, losgemaakt van 

hun demonische bindingen, opgewekt uit de klauwen van een vroegtijdige dood, gerehabiliteerd 

uit hun positie van maatschappelijk verachten. Het jubeljaar, het jaar van het welbehagen van 

de Heer, de nieuwe tijd van Gods heil, de nieuwe schepping, zoals Paulus het vanmorgen 

noemde, kondigt zich hier en nu aan voor eenieder die tot deze Jezus zijn of haar toevlucht 

neemt. ‘Heden is dit Schriftwoord in uw oren in vervulling gegaan!’ Of, in de woorden van 

Paulus uit onze brieflezing van vanmorgen: ‘Nu is het de tijd van Gods welbehagen; zie, nu is 

het de dag van het heil!’ 

 

Gemeente, hoe zouden wij gereageerd hebben op de prediking van Jezus? Wat zou onze reactie 

zijn op een rondtrekkende predikant met een onverwacht verhaal, iemand die ook nog uit onze 

omgeving blijkt te komen? 

De reactie van Jezus’ plaatsgenoten is laaiend enthousiast – althans aanvankelijk: ‘Wat een 

begenadigd spreker is die man!’ Maar Jezus laat zich daardoor niet van de wijs brengen. Niet 

menselijke eer is wat Hij zoekt. Wat Hij beoogt, is dat zijn boodschap tot geloof en omkeer 

leidt. En hetgeen volgt op het aanvankelijke enthousiasme van zijn toehoorders, getuigt niet 

van geloof, maar veeleer van twijfel en scepsis. Het is een négatieve houding die blijkt uit de 

woorden die zij vervolgens spreken: ‘Hij is toch de zoon van een gewone man, van onze 

plaatsgenoot Jozef? Heeft Hij het met zijn grote pretenties niet veel te hoog in zijn bol?’ 

Ja, nóg verder gaat het. Want wanneer Jezus vervolgens, met de priemende profetische blik die 

Hem eigen is, een kijkje neemt in hun harten, dan ontwaart Hij nog een andere uiting van hun 

scepsis, namelijk dat zijn toehoorders eerst met eigen ogen willen zien of Hij zijn pretenties wel 

kan waarmaken. ‘Geneesheer, genees uzelf’, is het sentiment dat diep van binnen in hen leeft, 

ofwel: ‘Dokter, laat eerst maar eens zien wat u in uw eigen omgeving voor elkaar krijgt. Er 

gaan prachtige verhalen rond over uw wonderen van bevrijding elders, maar doe ze eerst maar 

eens hier, voordat we u gaan geloven.’ 

 

Ongeloof slaat Jezus lam, scepsis doet Hem van mensen vervreemden: dat zien we keer op keer 

in het evangelie. Ook vanmorgen werpt het ongeloof van zijn hoorders een obstakel op, een 

obstakel voor de stroom van Gods genade die met de komst van Gods grote jubeljaar door Hem 

 
2 Zie Jes. 42:1-7, 49:1-9, 50:4-11 en 52:13-53:12. 
3 Zie Lev. 25:8vv. 
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heen stroomt. Als dit hun reactie is op zijn prediking van het evangelie van de doorbraak van 

Gods nieuwe tijd, dan kan Hij beter op zoek gaan naar een publiek dat zijn woorden wel serieus 

neemt, een publiek dat met gelóóf wil antwoorden en dientengevolge de bevrijdende kracht zal 

ervaren van zijn grote daden. In een korte slotpreek houdt Jezus zijn koppige plaatsgenoten een 

spiegel voor en wijst Hij hen op wat er gebeurde ten tijde van de profeten Elia en Elisa. De 

eerste, Elia, ontvluchtte in een tijd van hongersnood het onbekeerlijke Israël om buiten de 

noordgrens van het land bij een buitenlandse weduwe gastvrijheid te vinden en daar vervolgens 

haar ziek geworden zoon uit de dood op te wekken.4 De tweede, Elisa, vond, ondanks 

tegenstand bij zijn eigen volk, uiteindelijk geloof bij een zieke Syrische legeroverste, die tot 

hem kwam en op zijn aanwijzingen van zijn melaatsheid genezen werd.5 

De geschiedenis herhaalt zich: niet in de kring van zijn volk vindt een profeet geloof, niet in 

zijn vaderstad vindt Jezus gehoor. Meteen aan het begin van Jezus’ prediking wordt duidelijk, 

dat Hij bij velen van zijn vroom ogende, mondige volksgenoten afwijzing zal vinden, maar 

buiten de officiële grenzen, in de marges van de maatschappij, weerklank: bij de hoeren en de 

tollenaars naar wie niemand anders omkijkt, bij de heidenen die van vrome joden niets goeds 

te verwachten hebben. Zij horen bij de armen uit het begin van Jesaja 61 tot wie Jezus zich van 

Godswege gezonden weet: de behoeftigen die zichzelf niet kunnen redden en die in hun nood 

opzien naar God. 

Jezus heeft zijn plaatsgenoten aan de hand van wat Elia en Elisa overkwam een spiegel 

voorgehouden. En het kwartje valt: de confronterende slotpreek van Jezus landt in het hart, ja, 

nu wél. Woedend grijpt men Hem vast en brengt men Hem naar de rand van een diepe steilte, 

met de intentie Hem naar beneden te storten.  

Nog maar net begint Jezus met zijn openbare werkzaamheden, of zijn optreden staat al onder 

het teken van een dreigende dood. Maar op wonderlijke wijze ontsnapt Hij aan zijn belagers: 

God staat zijn dood nog niet toe. Eerst moeten in de bediening van Jesaja’s godsgezant de tekens 

van Gods aanbrekende jubeljaar worden opgericht. Eerst moeten mensen aan de hand daarvan 

worden opgeroepen met geloof en omkeer te antwoorden, opdat zij het leven van het 

doorbekende koninkrijk deelachtig kunnen worden. 

 

Gemeente, wat is de les die wij vandaag leren uit Jezus’ eerste optreden in de synagoge van zijn 

vaderstad? Wat leren wij van zijn verkondiging van de bevrijding van de armen? Is het 

misschien dat wij op marxistische wijze de maatschappij moeten hervormen, zodat de armen, 

tot wie Jezus zich gezonden wist, niet langer geknecht worden en uitgeleid uit de gevangenis 

van een onderdrukkend kapitalisme? 

Zo is en wordt ons tekstgedeelte soms gelezen. Maar hoeveel sympathie ik ook op kan brengen 

voor christenen die het socialisme hoog in het vaandel hebben, en hoezeer ik ook het belang 

onderken van christelijke sociale actie, een dergelijke interpretatie doet geen recht aan ons 

evangeliegedeelte van vanmorgen. Want de armen tot wie Jezus zich gezonden weet, zijn 

bijbels gezien niet de financieel armen zonder meer, maar – ik zei het u al – een veel bredere 

groep: allen die, op wat voor wijze ook, zich kwetsbaar en behoeftig weten – door sociale 

omstandigheden, maar ook door ziekte, door demonische gebondenheid of door menselijke 

schuld. En kenmerkend voor die armen is vervolgens dat zij in hun nood opzien naar God om 

van Hem hun redding te verwachten. Willen we ons evangeliegedeelte recht doen, dan zullen 

we dit verticale aspect moeten honoreren. 

Het aanbreken van Gods grote jubeljaar, het doorbreken van het koninkrijk van God in tekens 

van vergeving, genezing, losmaking van bindingen en rehabilitatie van maatschappelijk 

verachten, is dus niet primair een werk van onze handen. Het heil voor de armen, het koninkrijk 

van God, komt primair van de andere kant, is voor alles een gáve, een gave die ons van 

 
4 Zie 1 Kon. 17. 
5 Zie 2 Kon. 5. 
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Godswege geschonken wordt op geloof. In de synagoge van Nazaret bleef dit geloofsantwoord 

uit en overheerste de scepsis; Jezus ging er onverrichter zake weg, het jubeljaar werd er niet 

zichtbaar in tekens van heil. 

Maar waar wij ons hart openen voor God, waar wij ons, met de woorden van onze brieflezing, 

bij het aanbreken van de nieuwe schepping met God laten verzoenen en ons vertrouwen op 

Hem stellen, daar ontvangen wij de grote gaven van zijn doorbrekende koninkrijk: daar worden 

wij, in onze onmacht, zijn kinderen, onvoorwaardelijk aan zijn hart gedrukt; daar verkrijgen wij 

de volkomen kwijtschelding van onze zonden, de kracht om als nieuwe mensen te leven, de 

zekerheid van een eeuwig behoud; ja, daar ontvangen wij soms zelfs de eerste tekens van 

lichamelijk herstel, van psychische bevrijding en van een hernieuwd sociaal functioneren. 

‘Nu is het de tijd van Gods welbehagen; nu is het de dag van het heil’, schreef Paulus. ‘Heden 

zijn deze woorden in uw oren vervuld’, hoorden wij Jezus zeggen. Laten wij het aanbreken van 

Gods toekomst in Jezus Christus dan beamen met een groot geloof dat zich Gods rijke gaven 

toe-eigent, een geloof dat vervolgens rijke vruchten afwerpt, ook in de samenleving om ons 

heen.  

 

Amen. 

 


