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Preek: 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Deze tijd, na de Kerstdagen, is verbonden aan de epifanie. Vandaag de derde zondag na epifanie, 
de verschijning van Jesus als Zoon van mensen en Zoon van God. Zondagen waarin het optreden 
van Jesus steeds meer zichtbaar wordt in de verhalen die we lezen en horen. Optreden van Jesus 
steeds meer zichtbaar, hoewel hij in dit gedeelte uit Matteüs eerst uitwijkt naar Kafarnaüm. Jesus 
heeft gehoord dat Johannes de Doper gevangen is genomen en verlaat Nazareth. Hij zal echt wel 
eens gearresteerd worden, maar nu nog niet. Jesus maakt een ontwikkeling door, gaat een weg, 
zoals mensen wegen gaan. En heel mooi verbindt de evangelist Matteüs de weg van Jesus aan de 
weg van het joodse volk. Hij noemt de stammen Zebulon en Naftali, stammen die allang niet meer 
wonen in het land waar Jesus woont, maar die er wel gewoond hebben totdat ze zijn weggevoerd 
om nooit meer terug te keren. Matteüs verbindt Jesus met de geschiedenis van zijn volk, telkens 
weer, in elk hoofdstuk, om zo aan te geven dat de weg van Jesus de weg is van zijn volk, en dat 
de tijd van Jesus de tijd is van zijn volk en van meer dan zijn volk. Want er komt iets nieuws. Het 
koninkrijk van God is dichtbij, dus kom tot inkeer, zo zegt Jesus.  
Deze tijd, begin 2017, is een tijd waarin veel gebeurt. Onze dagen zijn niet saai. Op politiek gebied 
gebeurt er veel, de verkiezingen die komen werpen hun schaduw al vooruit, de kranten staan vol, 
het journaal is gevuld, er gebeuren rampen, ook op het gebied van het milieu, de spanningen 
rondom moslims zijn groot, ja, een spannende tijd. En dan nog de eindeloze rijen vluchtelingen al 
dan niet in ijskoude kampen. Er gebeurt veel en het lijkt erop dat er veel veranderingen zijn. Het 
lijkt wel alsof de wereld verandert en onze samenleving verandert. En dat is waarschijnlijk altijd zo 
geweest, dat er veranderingen zijn, maar het komt nu veel meer op ons af, we weten veel meer 
dan vroeger, we horen veel meer. En waar kun je in onze tijd, begin 2017, iets van Jesus zien? 
Waar is deze zoon van mensen aanwezig? Waar is God? De epifanie, de verschijning, waar is die 
dan? Het is toch niet alleen maar iets van het verleden, van vroeger, geloof is toch niet alleen maar 
iets van eerder en voorbij? In deze tijd is er regelmatig verzet tegen religie, soms in niet mis te 
verstane termen, maar dat betekent toch niet dat religie voorbij gaat of zelfs voorbij moet gaan? 
Waar is God?  
Ik denk dat de mensen in ballingschap, het joodse volk in de tijd van de tweede profeet Jesaja, die 
vraag ook wel eens gesteld hebben. Toen ze daar zaten in Babylon, bij de stromen, niet in eigen 
land, en al helemaal niet vrijwillig. Waar is God? En dan komt er die profeet, die geroepen is, 
geroepen door God en hij spreekt hen toe. Hij spreekt hen toe als in de verleden tijd. Eilanden, 
hoor mij aan. Eilanden, dat is apart, want er zijn geen eilanden in Babylon. Ja, hangende tuinen, 
maar geen eilanden. En toch klinkt die term wel vaker bij Jesaja, eilanden. Die term verwijst ook 
naar de kust, naar het strand, en daarmee naar het land Judea, het land waar ze hebben gewoond 
en naar dat land keren ze terug. Als Jesaja hen aanspreekt met de term “eilanden”, dan grijpt hij 
terug op het verleden en hij grijpt vooruit naar de toekomst. Hier in Babylon, in deze ballingschap, 
hier is niet jullie bestemming als volk, het is anders geweest en het zal anders worden. Er is 
verleden, er is toekomst. En in dat verleden was God zichtbaar, in de toekomst zal God zichtbaar 
zijn, te ervaren. En nu in het heden is God er ook, ook als jullie hem niet ervaren. Eilanden, het is 
een profetische term, wat wil zeggen dat het zogenaamde noodlot van de ballingschap het laatste 
niet is. En Jesaja zegt meer, hij legt uit dat hij geroepen is door God. Maar nog meer: wie smadelijk 
veracht wordt, wie gering geschat wordt, nauwelijks lijkt mee te tellen, die mag weten dat koningen 
zullen opstaan en vorsten diep zullen buigen. En als dat gebeurt, dan is dat ook epifanie, niet de 
verschijning van Jesus, want Jesus komt later, maar wel de aanwezigheid van God. Als degene die 
gering, te klein, wordt geschat wel gezien wordt en wel op waarde wordt geschat, dan is daar een 
stukje vrijheid, en dat zit dicht bij het koninkrijk van God.  
Iemand vertelde me eens dat hij een tijdje gebruik heeft gemaakt van een rolstoel. En dan ging hij 
met zijn vrouw boodschappen doen, zij duwde hem dan. Ze kwamen dan ook wel eens bekenden 
of vrienden tegen en dan vroeg men aan zijn vrouw: “Hoe gaat het met hem?” Zij vroegen dat dan 



niet aan hem zelf, maar aan degene die hem duwde. Terwijl hij wel altijd heeft kunnen praten. Lief 
bedoeld, maar ook een vorm van geringschatten wellicht. En misschien is hij niet de enige met 
zo'n ervaring. Lief bedoeld kunnen wij de fout maken van geringschatten en altijd is er dan ook de 
weg om tot inkeer te komen. Kom tot inkeer, zei Jesus, want het koninkrijk is dichtbij. En waar 
mensen tot inkeer komen, daar is het koninkrijk dichtbij. 
Het geringschatten van mensen, het komt ook voor in onze tijd. De ongenuanceerde uitspraken die 
regelmatig klinken geven mij niet het gevoel men mij serieus neemt en het geschreeuw vanachter 
katheders terwijl de geluidsinstallatie prima werkt geeft mij ook niet het gevoel dat men mij en 
anderen serieus neemt. Het wegzetten van medemensen is een vorm van geringschatten. Wie 
zichzelf opwerpt als elite, schat de ander gering. Maar wie de ander wegzet als elite, die speelt ook 
een spelletje, die schat die weggezette elite als gering. En de epifanie krijgt gestalte op al die 
plekken en tijden waarin juist dat doorbroken wordt. Daar is licht dat schijnt in de duisternis, de 
duisternis van Zebulon en Naftali, waar ze ook mogen zijn. Daar worden mensen geroepen. Daar 
is Jesaja geroepen, daar is Jesus geroepen, daar worden vissers geroepen om vissers van 
mensen te zijn. Daar komt iets nieuws. Dat nieuwe krijgt gestalte in vissers die hun vader 
achterlaten, dat nieuwe krijgt ook gestalte in vissers die hun netten meteen achterlaten. En dan is 
het de vraag of ze nooit meer gewerkt hebben. Ik denk het wel, en misschien hebben de zonen 
van de vader ook later echt nog wel eens met hun vader samengewerkt. Maar er komt iets nieuws, 
het is niet meer zoals het was. Dat is epifanie, iets nieuws, het is niet meer zoals het was. Jesus 
als zoon van mensen en als zoon van God aanwezig en leerlingen die met hem mee gaan, al dan 
niet part-time. En dit mag gezegd: Jesus schat hen niet gering, nee, hij belooft ze dat ze vissers 
van mensen zullen zijn.  
Jesaja is geroepen, is voorbestemd om profeet te zijn, Jesus is geroepen, Jesus roept mensen, 
roept mensen op. Jesus roept ons op, door de tijden heen tot in onze tijd, in 2017 en later. Jesus 
roept ons op om te volgen, om hem te volgen. En dan is dat anders dan die vissers, want bij hen 
was het heel letterlijk. En wij kunnen niet allemaal ons werk opgeven, als die leerlingen dat al 
helemaal letterlijk gedaan hebben. We kunnen ook niet allemaal profeet zijn, of predikant, of 
organist. Volgen is het gevolg van tot inkeer komen, nadenken over wat je doet en zegt, nadenken 
over je leven, over je zijn. Volgen heeft tot gevolg dat je niet geringschat. Volgen heeft tot gevolg 
dat Jesus zichtbaar wordt en God wordt ervaren. Ja, wij kunnen iets van God laten zien, daartoe 
worden wij geroepen. Wij kunnen iets van epifanie laten zien, daartoe worden wij geroepen, als de 
mens die we zijn en die we kunnen worden. En hoe? Door samen mens te zijn, medemens te zijn, 
door samen te weten dat de spanningen in onze tijd niet het laatste zullen zijn, niet het laatste 
woord zullen hebben. Door samen te weten dat de schreeuwers van onze tijd niet het laatste 
woord zullen hebben. Door samen te weten dat de wijsheid, de wijsheid die door God gegeven is, 
dat die wijsheid zal overwinnen temidden van het gebral en gekwetter in de vorm van getwitter.  
Het licht dat schijnt in de duisternis, het kan niet over het hoofd gezien worden, het kan niet 
worden geringschat. En zo ook niet ons geloof, onze hoop en onze liefde. En daar is God in onze 
tijd, daar is Jesus in onze tijd. 
Amen. 


