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Broeders en zusters, jongens en meisjes 

  hier in de kerk en thuis, 

 

De Geest van de Eeuwige rust op Mij. Jezus, van wie Lucas vertelt dat Hij gesterkt door 

de Geest naar Galilea terugkeert, mag voorlezen in synagoge van Nazaret. En Hij vindt 

in de boekrol van de profeet Jesaja precies dit gedeelte: De Geest van de Eeuwige rust 

op Mij. Dat is de schok van de herkenning, de plotselinge actualiteit die een bijbeltekst 

soms kan krijgen.  

Destijds was het Jesaja zelf geweest, gezalfd door de Eeuwige, om aan het volk Gods 

heil te verkondigen. De teruggekeerde ballingen troffen een woestijn aan, hun geliefde 

land was een puinhoop. Na jaren van vernedering en gevangenschap ook nog dit. Hun 

hart brak, hun moed begaf het. Dan komt Jesaja met een blijde boodschap (evangelie 

in het Grieks) voor vernederden; genezende woorden voor mensen met een gebroken 

hart. Vrijlating roept hij uit voor gevangenen, hoop voor verslagenen, een genadejaar 

van de Eeuwige, een dag van vereffening voor onze God. Hij komt de treurenden 

troosten, geeft hen vreugdeolie in plaats van een rouwkleed, feestkleren in plaats van 

een kwijnende geest. Kracht zullen ze krijgen, nieuwe moed: om de puinhopen niet 

weeklagend aan te zien maar te herbouwen, op de oude brokstukken nieuwe steden te 

doen verrijzen, met akkers en wijngaarden.  

De gezalfde van de Heer zegt tegen de mensen: jullie zijn vrij, jullie dienen niet langer 

de tirannie, maar de God die jullie bevrijd heeft uit ballingschap. Geen tweederangs 

burgers meer, geen nietige mensen die bij elke tegenslag in hun schulp kruipen, zich 

machteloos voelen en tegen elkaar zeggen: we kunnen er toch niets aan veranderen. 

Nee - priesters van de Eeuwige zullen jullie zijn; en ieder die ziet wat er onder jullie 

handen tot stand komt, zal jullie erkennen als gezegenden van de Eeuwige. Weg met 

dat mismoedige - als je er zelf niet meer in gelooft, dan zal het inderdaad niets worden, 

maar dan heb je het ook geen kans gegeven.  

Laat je hoofd niet hangen. Besef wie je bent. Koninklijk. Priesterlijk. Maak jezelf niet zo 

zwak. Voel de kracht, die je gekregen hebt. Wat je in principe bent, van oorsprong 

bent, van God uit gezien - dat moet je nu zelf gaan zien, dat moet je echt willen zijn, 

dat moet je durven worden. En daar heb je soms een heel leven voor nodig. 

 

Wat Lucas betreft, geldt deze oproep ons allen. Omwille van diezelfde Jezus, die hier in 

het evangelie naar Galilea terugkeert, in de kracht van Geest. Hij is gedoopt. Hij heeft 

grote beproevingen en duivelse verleidingen doorstaan. En in die kracht, in het volle 

bewustzijn van wie Hij is, maakt Hij de woorden van Jesaja tot zijn programma. Geen 

woorden van vroeger alleen, maar woorden die nu waar zullen worden. Zo begint hij 

zijn optreden. Nu begint het pas goed.  

Zoals Jesaja zei: weg met alle mismoedigheid, laat je hoofd niet hangen, maak jezelf 

niet nog zwakker, blijf niet vastzitten in wat je benauwt, laat je leven geen gevangenis 

zijn, gooi die deuren open, de deuren van je hart, de deuren van je ziel. Open je ogen 

en zie. Zie wie je bent. Koninklijk. Priesterlijk. Bemind door God. Dit is het aangename 

jaar des Heren. Je bent welgevallig in de ogen van de Eeuwige. Kijk zó in de spiegel. 

Daar staat een kind van God. Iemand die er wezen mag. Die rechtop mag staan en 

voor niemand de ogen hoeft neer te slaan. 

 

Dat zijn woorden van leven, van moed en kracht. Dat zijn woorden van eeuwig leven, 

want die moed en die kracht komen van God. Ze leggen de verbinding tussen de aarde 

en de hemel, de verbinding tussen ons diepste wezen en onze hoogste roeping: een 

koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. In die synagoge klonk het: vandaag 

hebben jullie deze Schrifttekst in vervulling horen gaan. Nu gebeurt het, in jullie oren 

zegt Hij letterlijk. Lang kunnen heilzame woorden aan je voorbij gaan, het ene oor in, 

het andere uit. En soms blijven ze opeens hangen, en hoor je ze echt. Dan gebeurt het, 

in je oren. Zo bedoelt Jezus het: vandaag is dit schriftwoord in jullie oren vervuld. Deze 

aloude woorden van heil, van bevrijding, van loslating, van geopende ogen, goddelijk 

welbehagen - willen die in het leven van mensen werkelijkheid worden, dan moet dat 



beginnen in hun oren. Want zolang iemand doof blijft voor welke goede boodschap ook, 

dan kun je praten als Brugman, hem of haar moed proberen in te spreken tot je er zelf 

duizelig van wordt. Maar als het in iemands oren gaat klinken, dan zijn het niet langer 

alleen maar woorden. Dan is het Woord-met-een-hoofdletter ook vlees geworden. 

 

Maar willen woorden zo van binnen gaan klinken, dan moeten ze wel eerst daarbinnen 

opgeslagen zijn. Daarom is het zo wezenlijk dat die verhalen blijven klinken, worden 

verteld, uitgespeld en uitgespeeld, gedicht en gezongen. Zodat ze ons bezit worden, 

ons geestelijk eigendom. Soms vooraan in ons bewustzijn, soms alleen vaag op de 

achtergrond aanwezig, in de kelder van onze ziel. Als ze maar niet weg zijn. Als ze nog 

ergens liggen te sluimeren, klaar om gewekt te worden als de tijd daar is. Wannéér je 

die verhalen nodig hebt, en waarvoor - dat weet je van te voren nooit, dat kun je pas 

achteraf zien, als je door bepaalde omstandigheden waarin je verkeerde de kracht en 

de actuele waarde van zo’n verhaal zelf hebt gemerkt.  

 

Dat kan blijken als wij elkaar ontmoeten in het licht van deze verhalen, elkaar echt 

ontmoeten van mens tot mens. Als we niet zwijgen over onrecht maar onze mond 

opendoen en opkomen voor anderen. Of als we juist wel zwijgen. Als we naar woorden 

zoeken en niet weten wat we zeggen moeten. Soms is de situatie er ook niet naar om 

iets te zeggen. Als dood of onheil iemand heeft getroffen, zijn er soms geen woorden. 

Dan kan zwijgen en toch erbij blijven vaak het beste zijn. Sprakeloos en niet weglopen, 

aanwezig blijven in de pijn, niet mee onderuit gaan maar overeind blijven, dat is een 

grote steun bij alles wat zwaar is. Af en toe maak je mee dat die ànder woorden vindt. 

Woorden misschien jaren terug gesproken of gezongen, woorden heel lang vergeten. 

Opeens komen ze boven, klinken in iemands oren, worden heden, worden vlees en 

bloed. En waar alle pasklare antwoorden faalden, waar geen antwoord leek te zijn, daar 

heeft dan iemand zelf een antwoord gevonden. Tot die tijd was er de trouw en de 

hartelijkheid van andere mensen. Die erin bleven geloven. Die bijsprongen als het even 

niet ging. Maar die ook weer zeiden: Kom op, je kunt het. Toe maar. En die alle goede 

momenten meevierden.  

 

Zo zijn wij mensen voor elkaar, priesters van de Allerhoogste. Die moed geven, kracht 

uitstralen, verzoening brengen. Opdat mensen zich verzoenen met God, met het leven, 

met elkaar en met zichzelf. Die opdracht hebben wij allemaal. Daartoe moeten we 

worden gevoed en gesterkt door Hem die ons zendt, Hij die woorden van eeuwig leven 

in onze oren doet klinken, zodat wij steeds weer en steeds meer kunnen worden wat 

we ten diepste zijn: priesters van de Eeuwige, dienaars van onze God - dankzij Jezus 

Christus, zijn Zoon en onze Heer.  

Amen. 

 

 


