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Het enthousiasme kent geen grenzen meer, daar in die synagoge van Nazareth. De mensen 

daar bruisen van hoop en verwachting: “hun” Jezus, de zoon van hun dorpsgenoot Jozef, komt 

iets belangrijks vertellen, over God en over hun leven. En Jezus stelt hun niet teleur. Als Hem 

de boekrol van de profeet Jesaja wordt overhandigd, zoekt Hij het 61e
 
hoofdstuk op, en leest 

daar de woorden over de Messias, op Wie de Geest van God rust, en die een nieuwe toekomst 

brengt voor armen, blinden, gevangenen en onderdrukten. Jezus maakt duidelijk dat deze 

woorden over Hem gaan, over zijn weg, zijn levensprogramma: “Heden, vandaag horen jullie  

deze schrifttekst in vervulling gaan!” Jezus roept op deze dag het genadejaar van God uit. Wat 

Hij daarmee bedoelt is niet helemaal duidelijk. Die oude woorden van Jesaja waren gericht tot 

het volk in ballingschap. God belooft de Israëlieten dat zij weer zullen terugkeren naar hun 

land, om daar hun door de Babyloniërs verwoeste steden en huizen weer op te bouwen. De 

tekst van Jesaja gaat over een nieuwe kans en een nieuw begin. Israël mag laten zien dat het, 

ondanks alles, toch Gods volk is, en God laat zien dat Hij ondanks alles toch altijd Israëls God 

gebleven is. Er zit in die oude woorden óók een verwijzing naar het jubeljaar uit Leviticus 25, 

het jaar van bevrijding en nieuwe kansen, het jaar waarin slaven weer vrije mensen werden, 

en waarin armen hun eigen stukje grond weer terugkregen. In Leviticus vraagt God aan het 

volk om van elk zevende jaar een sabbatsjaar te maken, een jaar waarin niet mag worden ge-

zaaid of geoogst, zodat ook het land tot rust kan komen. Na elke zeven sabbatsjaren, dus in 

elk 50
e
 jaar, moet er een jubeljaar in acht worden genomen, een jaar waarin alle scheefge-

groeide verhoudingen worden hersteld en waarin iedereen weer een nieuwe start mag maken. 

Het is in elk geval het jaar van nieuwe toekomst, van een messiaans nieuw begin. Die toe-

komst, zegt Jezus, begint vandaag. 

Zo wijst Jezus ons op het heden, de dag van vandaag, als begin van een nieuwe toekomst. Hoe 

vaak leven wij niet in het verleden, met al zijn zoete en bittere herinneringen, en liggen wij 

niet wakker van de toekomst, hoopvol of vol zorgen, en vergeten wij dat het leven ons van-

daag uitnodigt om te genieten van wat ons toevalt, om heden te leven van genade? 

Als we het verhaal van Lucas verder uitlezen, horen we dat zijn bezoek aan de synagoge Jezus 

bijna het leven kost. Aanvankelijk reageren de mensen instemmend en zelfs geestdriftig op 

zijn woorden, maar gaandeweg slaat de stemming om, totdat ze Hem woedend de stad uit-

gooien, en zelfs in een dodelijke afgrond willen duwen. Wat is daar aan de hand? 

Vermoedelijk heeft het allemaal te maken met een opvallende weglating...  Jezus leest de 

woorden: “…om een genadejaar van de Heer uit te roepen…,” en rolt dan de boekrol weer op. 

Dat is merkwaardig, want Hij stopt daar middenin een zin. Jesaja schrijft over de Messias dat 

Hij gestuurd is “…om een genadejaar van de Heer uit te roepen, en een dag van wraak voor 

onze God…” Want dat was het geloof van Jesaja, en zeer waarschijnlijk ook van de inwoners 

van Nazareth: de komst van de Messias zou heil en zegen brengen voor de kinderen van 

Israël, maar zou de ondergang betekenen voor de volkeren die Israël vijandig gezind waren. 

Tegen die vijandige volkeren laat Jesaja God zeggen, in hoofdstuk 63: “Ik heb de volken in 

mijn woede vertrapt, met mijn toorn heb ik hen dronken gevoerd; hun bloed liet Ik op aarde 

neervloeien.” Ongetwijfeld dachten Jezus’ dorpsgenoten bij deze woorden aan de ondergang 

van het Romeinse rijk. Waarom laat Jezus die wraak van God weg? Gaat Hij het daar later 

nog over hebben? Wil Hij eerst de nadruk leggen op de bevrijding van Israël? Ze snappen het 

niet, maar geven Jezus eerst nog het voordeel van de twijfel. Ze wachten eerst nog even af of 

Hij misschien de daad bij het woord gaat voegen, of Hij hier in zijn vaderstad een paar mooie 

wonderen laat zien die bewijzen dat Hij inderdaad de beloofde Messias is, en dat het genade-

jaar van God werkelijk is aangebroken. 



Maar dan komt de grote teleurstelling. Niet alleen laat Jezus geen enkel wonderteken zien, 

maar bovendien wijst Hij op de profeet Elia, die in een tijd van hongersnood niet naar een 

Joodse weduwe ging om te helpen, maar naar een buitenlandse, in Sarfath. En hij wijst op de 

profeet Elisa, die geen enkele Jood van melaatsheid genas, maar wel de Syrische generaal 

Naäman… En daarmee brengt Hij het wereldbeeld van zijn familie en bekenden aan het 

wankelen. Gaat God géén wraak nemen op zijn vijanden? Bedoelt Jezus dat God genadig zal 

zijn voor de volkeren, en dat misschien zelfs Romeinen genezen en geholpen zullen worden? 

En zijzelf, zijn zij niet langer het uitverkoren volk? Is er een kans dat het heil van God hun 

deur voorbij gaat? Die prachtige woorden van Jesaja zijn opeens onduidelijk, onzeker, zelfs 

bedreigend geworden. Jezus neemt hun alle zekerheden af! 

De contouren van het evangelie beginnen hier al duidelijk te worden. Gods goedheid door-

breekt alle grenzen, en is ook bestemd voor de buitenstaanders, zelfs voor de vijanden. En wie 

zo zeker is van een plaatsje in het Koninkrijk van God, die moet oppassen: vergeet nooit dat 

er bekering nodig is, een leven van dienstbaarheid en kiezen voor de liefde. De woorden van 

Jezus zetten de wereld op zijn kop. Dat botst met gevestigde belangen en dierbare tradities. 

Daar reageren de mensen op met onbegrip en woede. Jezus ontsnapt maar nauwelijks aan de 

blinde woede van zijn dorpsgenoten. Het lijdensverhaal is al begonnen, hier aan het eerste 

begin van Jezus’ optreden. Hier begint al de afkeer van de mensen, hier kijkt Jezus al in de 

afgrond waarin zijn leven zal eindigen. Maar we zien óók al een glimp van de opstanding: 

Jezus loopt tussen de mensen door, zoals ooit het volk Israël tussen de golven van de Schelf-

zee door liep, onderweg van het land van de angst naar het land van melk en honing. 

Als we straks Hannah Wicherink herbevestigen in het ambt van ouderling, dan worden we 

min of meer herinnerd aan deze woorden van Jezus. Ambtsdragers worden geroepen om de 

gemeente steeds opnieuw te bepalen bij de kern, bij het heil van God. Dat heil is nooit van-

zelfsprekend; het is niet goedkoop. Er is altijd en telkens weer bekering nodig: de keuze voor 

een leven van dienstbaarheid en hulpvaardigheid, een leven dat rekening houdt met God. 

Ouderlingen en diakenen roepen de gemeente altijd weer op tot het maken van die keuze.  

Dat andere punt mag ons óók bijblijven: Gods goedheid doorbreekt alle grenzen. De genade 

gaat uit naar alle mensen, ook naar de mensen die zich niet met kerk of geloof bezighouden, 

en ook naar de mensen die wij misschien wel als onze vijanden zien. Daarin zit kritiek: laten 

wij niet denken dat Gods goedheid zich beperkt tot de gemeente of de gelovigen. Er zit ook 

troost in: Gods hart is naar mensen op zoek, ook als wij onverschillig zijn of voor het kwade 

gekozen hebben.  God blijft op ons hopen, ook als wijzelf de hoop al hebben opgegeven. 

En laten we niet over het hoofd zien dat we beide aspecten nodig hebben. Als wij praten over 

Gods goedheid en daarbij de roep om bekering buiten beschouwing laten, dan maken we van 

de genade iets vanzelfsprekends, iets goedkoops, iets banaals. En als we over bekering praten 

zonder te verwijzen naar Gods grenzenloze goedheid, dan wordt bekering wettisch en genade-

loos. Er moet een evenwicht zijn tussen bemoediging en aansporing, tussen wet en evangelie. 

Op een keer was een zeepfabrikant in gesprek met een priester. De zeepmaker zei: “Dat hele 

christendom is een mislukt project. Het geloof wordt al 2000 jaar verkondigd, en de wereld is 

er niet beter op geworden. Nog steeds is er kwaad, ellende, nog steeds zijn er slechte mensen. 

Wat hebben jullie nou eigenlijk bereikt?” De priester wees naar een stel kinderen dat buiten in 

de modder aan het spelen was. “Zeep is een mislukt project,” zei hij, “na al die eeuwen van 

zeep is er nog steeds modder, en zijn er nog steeds vieze mensen op de wereld.” De fabrikant 

protesteerde: “Deze vergelijking gaat mank. Zeep werkt alleen maar als je er ook echt gebruik 

van maakt.” Waarop de priester zei: “Ook geloof helpt alleen maar als je er werkelijk gebruik 

van maakt.”  

Jezus wijst ons op de dag van vandaag als het begin van toekomst, als kans om open te staan 

voor liefde en genade, als uitdaging om opnieuw te kiezen voor God en voor elkaar. 


