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 Hoofdstuk 39  

   
Lieve kleinkinderen, 

 

Wij mensen willen graag het goede voor onze medemens. Denk maar eens aan 

al die acties voor goede doelen op de televisie. Wat zijn wij dan allemaal royaal 

en goed voor onze medemens.  

Mensen, die dan niets willen geven, verachten wij!  

Onbegrijpelijk dat die gierigaard niets voor arme kinderen overheeft. 

Ja, die gierige vrek? Zou je niet stiekem zijn huis in brand steken? 

Net goed! Krijgt hij mooi zijn verdiende straf.... 

 

 

Hoofdstuk 39   -  ‘Boänerges’             Lucas 9  :  49 - 56  

 

Op twaalfjarige leeftijd ging Jezus voor de eerste keer naar Jeruzalem, naar de 

tempel van God. Ook later ging Jezus tijdens hoogtijdagen graag naar Jeruzalem 

om daar te zijn in de tempel, in het huis van zijn Vader. En nu was het weer 

bijna zo ver. Binnenkort vierden de Joden het Loofhuttenfeest. Waar moest je 

dat anders vieren dan in de tempel in Jeruzalem? 

Veel feestgangers uit de provincie Galilea gingen op reis. Het was een lange 

reis. Ze moesten zelfs twee keer de rivier de Jordaan oversteken, want het land 

van de Samaritanen lag tussen Galilea en Jeruzalem in. Dwars door het land van 

de Samaritanen reizen, dat deed je liever niet. Nee, met een grote omweg om dit 

land heen trekken, was veel veiliger. 

De spanning tussen Joden en Samaritanen was nog altijd even groot als eeuwen 

geleden, zoals in de tijden van de profeten Ezra en Nehemia. Nog steeds haatten 

Joden en Samaritanen elkaar. Vooral als het om godsdienstzaken ging, dan stond 

men elkaar zelfs naar het leven! 

Zo’n honderd jaar geleden had een vorst van de Makkabeeën (verzetsstrijders) 

met zijn leger een inval gedaan in het land van de Samaritanen en had hun 

tempel op de berg Gerizim in brand gestoken. En zo iets vergeet men niet meer. 

Het allerergste van alles was dat later de Joden de Samaritanen verboden om in 

de tempel in Jeruzalem te komen!  

  

En nu nog konden de Samaritanen het niet uitstaan dat Joden uit Galilea door 

hun land naar Jeruzalem reisden om daar feest te gaan vieren in de tempel. Het 

was wel voorgekomen dat Samaritanen met Joodse feestgangers op de vuist  

gingen, zo erg dat er zelfs bloed vloeide. 

Geen wonder dat de meeste Galileeërs een omweg maakten en de steden en 

dorpen in Samaria links lieten liggen.  
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Meestal maakte ook Jezus die omweg van twee keer de rivier de Jordaan 

oversteken. Maar deze keer wilde hij niet samen reizen met al die feestgangers 

uit Galilea. Hij koos ervoor om alleen met zijn discipelen door Samaria te gaan. 

Jezus haatte de Samaritanen niet. Ook zag Jezus niet uit de hoogte op hen neer 

zoals bijna alle Joden wel deden.   

 

Het zou niet lang meer duren en dan zouden de Joden Jezus aan de heidenen 

overleveren. De tijd dat Jezus in Jeruzalem zou sterven kwam al dichterbij. Dit 

was het laatste jaar dat Jezus door de dorpen en steden van Israël trok.  

Op dit komende Loofhuttenfeest zou zijn sterven nog niet komen. Maar wel zou 

ook door deze reis de haat en de vijandschap van de Farizeeërs en Sadduceeërs 

alleen maar groter worden. Alles wat Jezus in Jeruzalem moest doen, ja elk 

woord in de tempel gezegd, bracht hem dichter bij zijn dood. 

Al wist Jezus wat hem in Jeruzalem stond te wachten, hij ging er wel heen. Hij 

wist dat zijn Vader in de hemel hem daar riep en Jezus wilde de wil van Zijn 

Vader doen, ook al kostte hem dat zijn leven. 

 

En dan: Jezus wist dat het lijden en sterven dat hij moest ondergaan niet het 

einde was. Na zijn wrede dood aan het kruis zou hij opstaan uit de dood en 

opgenomen worden in de hemel. En daar zag Jezus met groot verlangen naar uit. 

Moedig draaide hij zijn gezicht naar Jeruzalem en ging op reis, dwars door het 

gebied van de Samaritanen heen. 

  

Toch volgden veel Galileeërs Jezus op deze reis naar Jeruzalem door het land 

van de Samaritanen. Het was gewoon een grote optocht. Zoveel mensen konden 

nooit in één dorp van de Samaritanen slapen. Om die reden stuurde Jezus twee 

van zijn leerlingen, de broers Jakobus en Johannes vooruit om een slaapplaats 

voor hem te reserveren.  

Voor Jacobus en Johannes zelf was het niet zo belangrijk waar ze de komende 

nacht zouden slapen. Maar Jezus zou een goede slaapplek krijgen! Daar zouden 

zij wel voor zorgen. En de Samaritanen? Natuurlijk zouden ze Jezus geen 

slaapplek weigeren. En als ze hem vriendelijk ontvingen? Nu, wie weet, zou 

Jezus wel een dag bij hen willen blijven en zelfs hun zieke mensen beter maken. 

Had Jezus in de heidenlanden al niet eens eerder een wonder gedaan!..... 

 

Ook bij de Samaritanen stond gastvrijheid hoog in het vaandel. Bijna in elk huis 

was wel een slaapplaats voor een verlate reiziger die niet  op tijd een herberg 

had gevonden om daar de nacht door te brengen.  

Maar dat wilde niet zeggen dat de Samaritanen ook hun huis openstelden voor 

deze Joodse ‘feestgangers’. 

Nee, en dat bleek. Bij niemand stond voor de komende nacht de deur open om 

een slaapplaats te geven aan de Jood Jezus. Wat Jacobus en Johannes ook 

zeiden, de deur bleef dicht! Niet één Samaritaan wilde maar iets te maken 
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hebben met een Joodse ‘feestganger’ op weg naar Jeruzalem! En daarmee was 

alles gezegd!  

 

De beide discipelen gingen terug naar Jezus. Ze waren moe van al dat ‘gebedel’ 

bij de huizen langs om een slaapplaats voor hun ‘Messias’ te vragen. Ook 

hadden ze zich mateloos geërgerd. Beseften die Samaritanen wel voor wie zij de 

deur dicht hielden? Geen slaapplaats geven  aan rabbi Jezus? Dat ging te ver! 

Jezus, die eens als de grote Koning over de hele wereld zou heersen, kreeg hier 

van de Samaritanen voor de komende nacht geen onderdak ….  

Nog maar zo kort geleden waren Jacobus en Johannes getuige geweest van Elia 

en Mozes, die daar boven op de berg in hun hemelse kleding bij Jezus waren 

geweest. Wat was dat geweldig geweest! Zij moesten plotseling denken aan dat 

oude verhaal van Elia, die vuur uit de hemel liet vallen op die generaal in dat 

leger, die niet wilde geloven dat hij een profeet van God was. Elia, die opkwam 

voor de eer van God. En waren zij, leerlingen van Jezus, minder dan de oude 

vroegere profeet Elia? En konden ze niet alles, als ze maar geloofden?   

‘Als jullie een geloof hebben, zo klein als een mosterdzaadje en je zegt tegen 

deze berg van: ‘Ga.’  Dan gaat hij. 

Maar als dat kon: een berg verplaatsen, dan konden ze ook bidden om vuur uit 

de hemel dat al deze vervloekte Samaritanen zou doden, net zoals Elia vroeger 

had gedaan! 

Vol van deze gedachte kwamen ze bij Jezus en hartstochtelijk zeiden ze: ‘Heer 

Jezus, wilt u dat wij vuur uit de hemel bidden zodat al die Samaritanen gedood 

worden, net zoals de profeet Elia heeft gedaan?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodelijk vuur uit de hemel 
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Jezus bleef staan en zijn heilige ogen keken hen verwijtend aan. Hij wist dat 

deze twee broers, zonen van Sébedéus van hem hielden en ook, dat ze dit niet 

voor zichzelf vroegen, maar toch? Deze vraag van Jacobus en Johannes deed 

hem pijn. 

Zo lang al was hij bij hen. Zo vaak had hij over zijn Koninkrijk gesproken en 

nog steeds begrepen ze niets van zijn werk hier op deze wereld. De strenge 

profeet Elia, die zijn vijanden met vuur doodde, die begrepen ze. Maar hij, Jezus 

was toch meer dan Elia? Begrepen ze het dan nog nooit? Hoe vaak had hij al 

tegen hen gezegd dat ze hun vijanden lief moesten hebben en dat ze moesten 

bidden, voor wie hen kwaad had gedaan! 

Streng, maar tegelijkertijd ook bedroefd sprak Jezus: ‘Jullie Boänerges, jullie 

willen dat er vuur uit de hemel komt om al die mensen in dat dorp te doden. 

Jullie weten niet wat jullie vragen. Ook weten jullie niet uit welke mond jullie 

spreken. Niet uit de mijne. Nee, het is niet mijn Geest die door jullie mond 

spreekt. 

Want ik, de Mensenzoon, Gods Zoon ben niet naar deze wereld gekomen om de 

mensen kapot te maken, ze verloren te laten gaan. Nee, ik ben op deze wereld 

gekomen om ze te redden!’ 

 

Jezus draaide zich om en liep voor de mensen uit naar een ander Samaritaans 

dorp. De mensen volgden hem. Het was een grote groep. En helemaal achteraan, 

daar liepen Jacobus en Johannes. Ze liepen daar…. Verslagen en beschaamd. 

Wat moesten ze met deze woorden van Jezus? 

Jezus, hij gaf hen de bijnaam ‘Boänerges’ en dat betekende: ‘zonen van de 

donder’. 

Dit woord van Jezus brandde in hun ziel. Uit Jezus’ heilige mond klonk dit als 

een fel verwijt. 

 
 


