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Hoofdstuk 12     
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Ik kom nog even terug op dat stukje tekst in het vorige hoofdstuk waar Jezus zijn 

eerste 4 discipelen definitief roept. Ik schreef: Daar, waar Jezus de man en de 

papa roept om hem te volgen, daar zorgt hij ook wel voor hun vrouwen en 

kinderen. Ze zullen geen gebrek lijden. 
Ulbe van Houten schreef daar: ‘Ze zullen niet verhongeren.’ Ik heb het maar 

vertaald met de woorden: Ze zullen geen gebrek lijden.’ 

Ik vond het nogal wat, die uitspraak van: ze zullen niet verhongeren. 

 

Lieve kleinkinderen, jullie weten dat omie en ik een aantal jaren geleden 

kinderen van asielzoekers, die op straat waren gezet, in ons pleeggezin 

opgenomen hebben. Ook hebben we kinderen uit uitzetcentrum Zestienhoven 

gehaald, waar dan hun ouders in de gevangenis achterbleven. Een uitzetcentrum 

is een gevangenis waar volledig uitgeprocedeerde asielzoekers opgesloten 

worden en waar zeer zware regels gehandhaafd worden. 

Toen een advocaat uit Bolsward mij vroeg of hij de IND mocht vragen om een 

vergoeding voor ons, (ja, extra monden voeden kost geld) kreeg hij als antwoord 

van minister Verdonk: ‘Nee, want deze kinderen kunnen in een uitzetcentrum 

(gevangenis) gratis onderdak en eten en drinken krijgen.’ 

Waarom vertel ik jullie dit? Nu, graag wil ik dat jullie weten dat al die jaren dat 

wij deze kinderen met of zonder hun ouders in ons pleeggezin opgevangen 

hebben, wij nooit geldgebrek hebben gehad, terwijl wij niet rijk zijn. Hoe kon 

dat? Denk daar maar eens over na. 

 

Dan nu het volgende hoofdstuk. Dat gaat over de grote teleurstelling van de 

mensen in Nazareth, het stadje waar Jezus is opgegroeid en waar hij, toen hij 

als jonge man een vak moest leren, bij papa Jozef in de leer ging om ook 

timmerman te worden.  

 

Haat en liefde liggen dichtbij elkaar. Kennen jullie dat verhaal van die 

beroepsvoetballer die elke wedstrijd meer dan één doelpunt maakte? Hij was 

een geweldig goede speler, waar alle mensen gek mee waren. Ja, deze jonge 

speler zou ons land eindelijk wereldkampioen maken. Hij werd door veel 

mensen vereerd als een jonge god. Maar, in de finale speelde deze jonge 

voetballer verschrikkelijk slecht. Hij raakte geen bal goed. Door zijn slechte 

spel verloren wij de wedstrijd. Wat een teleurstelling voor alle mensen. En die 

jonge beroepsvoetballer? Hij werd door iedereen afgekraakt, ja zelfs vervloekt! 

 

Nu, zo gaat het ook in dit verhaal. Maar dan niet over voetbal, maar over Jezus 

van Nazareth die een bezoek brengt aan de stad waar hij opgegroeid is. 
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Men verwachtte daar heel veel van hem. Maar ……? 

 

 

 

Hoofdstuk 12    -    Vijandschap in Nazareth  Lucas 4 : 14 - 30  

          

Niet voor niets was Jezus na alle wonderen die hij in Kapernaüm gedaan had, zo 

vroeg in de ochtend het veld ingegaan om te bidden. Hij wist dat die 

bewondering van de mensen voor hem niet altijd zo zou blijven. Veel  mensen 

geloofden nu nog wel dat hij de beloofde Messias was. Maar er zouden heel snel 

fanatieke vijanden komen die Jezus wilden doden. Als eersten zelfs in zijn eigen 

stad Nazareth waar de mensen hem kenden. Ook al wist Jezus wat hem te 

wachten stond, hij ging toch. Ook in Nazareth moest hij de blijde boodschap van 

God brengen. Jezus zelf wilde hier graag ook wonderen doen, zoals hij die ook 

in Kapernaüm had gedaan. Maar zou hij hier in Nazareth ook geloof vinden? 

 

En zo ging Jezus dan op een sabbat naar de synagoge, het gebouw waarin hij in 

zijn jonge jaren zo vaak geweest was. De mensen die hem allemaal kenden 

wezen naar hem en spraken heel druk met elkaar. Daar was hij dan. Eindelijk. 

Nee, ze vonden het niet mooi van Jezus dat hij wonderen in een andere stad had 

gedaan en niet bij hen. Zij hadden toch de oudste rechten. Het was niet zoals het 

hoorde! 

En dan ook nog het volgende: Het was niet eens zeker of deze Jezus wel een 

profeet van God was. Dat was nog maar de vraag. Alleen als hij een machtig 

teken zou doen, een veel groter wonder dan hij in Kapernaüm had gedaan, dan 

zouden ze in hem geloven. Eerder niet. 

 

En stil, tussen al die nieuwsgierige mensen in, zat Jezus. Hij kende hun 

gedachten. Hij wist wat ze van hem verwachten. Een wonder wilden deze 

mensen zien. Een groter wonder dan hij in Kapernaüm had gedaan. Maar hier 

kon hij geen teken geven omdat ze niet in hem geloofden. 

Diep medelijden kreeg Jezus met deze mensen en tegelijkertijd verwonderde hij 

zich ook over hun ongeloof. Hoe was dit toch mogelijk?  

 

De dienst in de synagoge ging gewoon door. Er werd uit de oude wetboeken 

voorgelezen. Wat mag je wel en wat mag je niet doen op de sabbat? Ze zongen 

en ze spraken een gebed uit. Aan het einde van de dienst vroeg de overste van de 

synagoge of er nog iemand een goed woord voor de gemeente had. De mensen 

waren benieuwd of Jezus ook het woord zou vragen. Hij zou toch niet alleen 

gekomen zijn om te luisteren? Of zou Jezus zich schamen omdat iedereen hem 

hier kende als de timmerman, de zoon van Jozef en Maria? Als hij nu niet het 

woord zou nemen, hen niets te zeggen zou hebben, dan geloofden ze helemaal 

niet meer dat hij een bijzonder iemand was. 
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De dienst was bijna afgelopen. Daar kwam men al als laatste met de boekrol van 

de profeet Jesaja aan. Als Jezus nu niet het woord vroeg dan kon het niet meer. 

Maar gelukkig, daar ging Jezus staan en de overste van de synagoge wenkte 

Jezus dat hij naar voren moest komen. Rustig liep Jezus naar de katheder, wij 

zeggen van naar de preekstoel. 

Nu ging het gebeuren. Nu zouden ze te weten komen of Jezus een groot profeet 

was, ja of nee. Het werd heel stil in het gebouw. Je kon een speld horen vallen. 

En daar klonk Jezus zijn jonge en bijzonder mooie warme stem. Nog nooit 

hadden de mensen het zo mooi gevonden om te luisteren naar die oude heilige 

taal van de profeten, het echte Hebreeuws, zoals sinds eeuwen niet meer 

gesproken werd. Direct nadat Jezus uit Jesaja voorgelezen had, vertaalde hij het 

in het Aramees, de taal die ze allemaal elke dag spraken. Het waren de heel 

bekende woorden uit Jesaja: 

 

‘God heeft Mij uitgekozen. Daarom is Zijn Geest bij Mij. God heeft Mij gestuurd 

om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen. En om tegen gevangenen te 

zeggen dat ze weer vrij zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien. En 

om mensen die het moeilijk hebben, te helpen. Ik maak bekend: ‘Er begint een 

nieuwe tijd.’ 

 

Het bleef stil toen Jezus de laatste woorden voorgelezen had. Ze zagen hoe Jezus 

de boekrol oprolde en weer teruggaf. Jezus ging zitten en heel nadrukkelijk zei 

hij: ‘Vandaag is dit Woord dat ik jullie voorgelezen heb werkelijkheid 

geworden. Ik ben het, over wie de profeet Jesaja geprofeteerd heeft. En alle 

goede dingen die ik jullie zojuist voorgelezen heb, die zal ik in Israël doen.’ 

 

En deze mannen van Nazareth? Ze wisten niet wat ze hoorden. Dit hadden ze 

niet verwacht. Ze moesten toegeven, deze Jezus kon bijzonder mooi praten. 

Maar hij bleef wel de zoon van Jozef en Maria die ze allemaal heel goed kenden. 

Ze wisten waar Jezus vandaan kwam. Ze hadden hem te vaak in de 

timmerwerkplaats van Jozef zien staan. Konden ze hem nu zomaar op zijn 

woord geloven dat hij de Messias was?  

Eeuwen geleden was koning David ook als een herdersjongen begonnen. Ja, dat 

zou met deze Jezus ook kunnen gebeuren. Als deze timmermanszoon zo dadelijk 

een machtig wonder zou doen, als ze de hemel open zouden zien gaan en er een 

engel uit de hemel zou neerdalen….? Ja dan! 

 

Jezus zag vanaf het podium op de mensen neer. Hij wist wat ze dachten. Hij 

kende hun gedachten. Ook al hadden ze naar zijn woorden geluisterd, ze wilden 

niet geloven dat hij de Messias was die hen eeuwig leven wilde geven. En om 

die reden kon hij geen wonder doen in de synagoge in de stad Nazareth. 
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Jezus zei vervolgens tegen de mensen: ‘Ik weet zeker dat jullie tegen mij zullen 

zeggen dat ik nu iets groots voor jullie moet gaan doen. In Kapernaüm heb ik 

wonderen gedaan en dat moet ik volgens jullie nu ook hier doen. Maar ik zeg 

tegen jullie dat een profeet nooit welkom is in zijn eigen stad. 

Denk maar aan de profeet Elia. Er waren heel veel weduwen in het land Israël, 

maar God stuurde Elia naar een weduwe in het buitenland. 

En de profeet Elisa! Wat waren er veel mensen in Israël met een huidziekte. 

Maar alleen Naäman uit Syrië werd genezen.’  

 

De mannen in de synagoge hoorden wat Jezus tegen hen zei. Maar bij deze 

laatste woorden werden ze verschrikkelijk kwaad. Dacht die timmermanszoon 

nu echt dat zij minder waren dan die blinde heidenen uit het buitenland? Maar 

dat accepteerden ze niet! Ze lieten zich niet alles zeggen…! Hun teleurstelling 

dat ze geen getuige waren geweest van een groot wonder sloeg om in een 

grenzeloze woede. Deze man kon nooit de Messias zijn. Nee, ze haatten deze 

Jezus. Wat verbeeldde hij zich wel? Hij was zelf een heiden. En dat durfde nog 

te zeggen dat de profeet Jesaja over hem geprofeteerd had… 

Al schreeuwend liepen ze naar Jezus en pakten hem beet en duwden hem met 

geweld naar buiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun teleurstelling sloeg om in een grenzeloze woede. 

 

Jezus zei geen woord. Hij liet zich stompen, slaan en wegsleuren. Geduldig 

droeg hij deze smaad en hoon. En omdat Jezus niets zei werden de mannen 
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steeds kwader. Buiten de synagoge pakten ze hem weer beet en sleepten hem 

door de straten naar de plek buiten de stad waar misdadigers gestenigd werden. 

Al wilder duwden ze Jezus verder de heuvel op naar de rand van het ravijn.  

Nog een paar stappen en dan zou Jezus zijn laatste duw in de rug krijgen en zou 

hij naar beneden storten, waar stenen genoeg lagen.… Wild schreeuwden ze om 

zichzelf moed in te spreken voor de laatste dodelijk stoot. 

 

Ineens ging Jezus rechtop staan en draaide hij zich om. Hij zei geen woord.  

Hij keek de menigte alleen maar aan. Voor de macht van Jezus zijn heilige ogen 

schrok iedereen terug. Al die vloekende en schreeuwende monden vielen stil. 

Zonder iets te zeggen liep Jezus als een koning door de menigte heen en ging 

zijn eigen weg. Niemand van al die woedende mannen durfde nog een vinger 

naar Jezus uit te steken. 

 

En zo hadden deze mannen van Nazareth toch nog een wonder gezien op deze 

verschrikkelijke sabbat. Het wonder van het Lam van God dat tussen de wolven 

doorliep. Maar zelfs dit teken begrepen ze niet. In hun machteloze woede zagen 

ze Jezus weglopen. Ze hoopten dat Jezus nooit weer bij hen in hun stad terug 

zou komen. Jezus is ook niet vaak in Nazareth teruggeweest. Hij heeft later ook 

maar heel weinig zieken in Nazareth de handen opgelegd en genezen. De meeste 

mensen in Nazareth wilden niets van hem weten. 

 

Jezus ging weer terug naar Kapernaüm en naar andere steden in Galilea. Grote 

menigten mensen kwamen naar hem toe en volgden hem. 

Het moet voor Jezus een diepe vreugde zijn geweest om deze zieke mensen te 

genezen en deze dankbare mensen om zich heen te hebben die voor hem 

knielden en God in de hemel loofden. 

Maar bij al deze blijdschap wist Jezus dat het zo niet zou blijven: de vijandschap 

in Nazareth was slechts een begin geweest van wat hem te wachten stond. De 

mensen in zijn eigen stad hadden hem verstoten en weggejaagd en op dezelfde 

wijze zou eens het hele volk Israël hem de dood injagen. Want daarvoor was 

Jezus op deze wereld gekomen, om te sterven voor zijn volk: Het Offerlam van 

God. 

 

 
 


