
Dijkhuis, zondag 27 januari 2019
ds. Johan Meijer 

gelezen: Jesaja 61: 1-9 en Lucas 4: 14-21

titel: Gesterkt door de Geest

overdenking

Gemeente van onze Heer Jezus Christus
lieve mensen van God,

Hij kwam ook in Nazareth, waar Hij was opgegroeid. Jezus, volwassen geworden, 
heeft de stap gezet naar zijn openbare optreden. Hij is gedoopt, door zijn verwant 
Johannes. Hij is op de proef gesteld door de duivel, veertig dagen en nachten lang in
de woestijn. En nu keert Hij terug naar Galilea, zijn geboortestreek. Hij is gesterkt 
door de Geest, horen we Lucas vertellen. Dat doet Lucas vaker, want de Geest, de 
Heilige Geest is voor hem heel belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de aankondiging 
van Jezus' geboorte, als de aankondig-engel tegen Maria zegt: “Heilige Geest zal 
over u komen.” Over Johannes de doper: “Het kind groeide op en werd gesterkt door 
de Geest.” Over Simeon in de tempel: “Gedreven door de Geest kwam hij naar de 
tempel”, waar hij Jezus ziet en zijn ouders en al zijn hoop in vervulling ziet gaan. Bij 
Jezus' doop: “De Heilige Geest daalde in de gedaante van een duif op Hem neer.” In 
de woestijn: “Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan en geleid 
door de Geest zwierf Hij veertig dagen rond in de woestijn.” En nu dan dus: “Jezus 
keerde, gesterkt door de Geest terug naar Galilea.” De Heilige Geest is een 
belangrijk thema bij Lucas, die ook de Handelingen schreef, en dus ook het 
Pinksterverhaal, de uitstorting van de Geest over allen daar aanwezig.

Gesterkt door de Geest, we zien dat als aan mensenkinderen een kracht wordt 
meegegeven, ingegeven, wanneer zij een grote stap gaan zetten, een weg inslaan 
die op zijn minst spannend is, als hen een taak wacht. De Geest is er steeds bij en 
geeft kracht. Blijkbaar is die kracht nodig, omdat de taak anders te zwaar zou zijn, te 
groot, te eenzaam wellicht ook. De Geest is nodig, om het vol te kunnen houden en 
om te kunnen blijven geloven in de roeping en in de missie: om het Goede Nieuws 
van Gods bevrijdende heil te verkondigen aan mensen, als was je een profeet. 



In de synagoge van Nazareth, de thuisgemeenschap van Jezus – Hij was daar 
immers opgegroeid – staat Jezus op, Hem wordt de boekrol van de profeet Jesaja in 
handen gegeven en Hij leest er uit voor. Dat op zichzelf is niet zo bijzonder, want 
immers een Bar Mitswa, een Zoon van de Wet, wordt in de synagoge gezien als een 
volwassen man, wanneer hij op zijn dertiende de proeve van bekwaamheid heeft 
afgelegd om te kúnnen voorlezen, daar hoort het ritueel bij van de Bar Mitswa. Het is 
dus heel goed denkbaar dat Jezus al menigmaal heeft voorgelezen uit de boekrollen 
van Thora, Profeten en Geschriften. Maar deze keer is het anders. 

Het doet mij denken aan de eerste keer dat ik voor mocht gaan in de kerk van mijn 
jeugd. Waar ik al als jongetje droomde om daar ooit te staan. En natuurlijk had ik al 
menigmaal meegewerkt aan een kerk- en schooldienst, of een jeugddienst, of iets 
van de kindernevendienst. Maar die ene plek, die van de dominee, die mocht preken 
en bidden en de liederen had uitgezocht. Toen dat moment daar was, had ik al heel 
wat kerkdiensten geleid her en der, maar niet daar. En wat was dat speciaal en 
spannend ook, het was anders. De kerk waarin je gedoopt bent, belijdenis deed, 
afscheid nam van dierbaren, die thuiskerk die zo'n belangrijke plaats had in ons 
gezin, in onze familie. Zeker heb ik toen ook gedacht aan dat moment dat Jezus 
voorgaat in de synagoge, zoals we vandaag hoorden. En aan zijn uitspraak: een 
profeet wordt in eigen vaderstad niet geëerd. Nu had ik die ervaring niet, want velen 
vonden het juist heel fijn en bijzonder en gaven dat ook aan, ook aan mijn moeder, 
voor wie dit ook een heel bijzonder moment was. Maar dat van die profeet in eigen 
vaderstad, dat herkende ik niet helemaal, hoewel dus nogmaals: het was wel anders 



dan andere diensten op andere plaatsen. Maar ook wel een beetje zoals in Rooms 
Katholieke parochies, als er een jongen priester wordt, of een vrouw of man intreedt 
in een klooster. Het gaf en misschien: geeft, gezinnen en families toch een speciale 
glans als hun kind, broer, oom priester wordt. En de parochie viert dat mee bij de 
wijding. Eén van ons, toegewijd aan de Heer. 

Maar ik denk dat dat bij Jezus anders was. Jezus trad niet in het voetspoor van een 
bestaand ambt, maar ging een heel ander, nieuw pad bewandelen. En aan het begin 
van dat pad dus deze synagogedienst met die woorden van Jesaja, die wij zelf ook 
letterlijk uit het Profetenboek van Jesaja lazen, maar dan niet vanaf een boekrol. 

Dat Jezus voorlas was niet zo bijzonder dus. Wat Hij voorlas, zal naar alle 
waarschijnlijkheid volgens het leesrooster zijn geweest, de joodse traditie heeft daar 
een heel vaste orde in. Maar dan: Jezus rolt de boekrol op, geeft die terug aan de 
dienaar en gaat zitten. En dan wordt het spannend: alle ogen waren op hem gericht...
blijkbaar verwachten ze iets, hebben ze het vermoeden dat Hij iets gaat zeggen, 
maar wat zal Hij gaan zeggen, deze zoon van de plaatselijke timmerman? “Vandaag 
hebben jullie deze Schrifttekst in vervulling horen gaan...” Er komt bijval, er is 
verwondering, wat is dit toch eigenlijk mooi ook. Maar de grote vraag is of men wel 
inzag en doorhad wàt hier gebeurde en gezegd werd, wat de betekenis was van wat 
Jezus hier zei, wat de draagwijdte was van deze uitspraak. 

Want die Schriftwoorden uit Jesaja, wat zijn die mooi, wat zijn die troostrijk, wat 
poëtisch ook. Maar wat is de diepte van de betekenis als je die woorden moet gaan 
toepassen op de werkelijkheid waarin je leeft? En als iemand met zoveel woorden 
zegt: degene op wie die Geest rust, dat ben Ik. Dan wordt het verhaal even heel 
anders. Dan komt het heel dichtbij. En dan is er werk aan de winkel, handen uit de 
mouwen, want dan zul je met elkaar in actie moeten komen ten dienste van de 
armen, de gevangenen, de mensen die geen perspectief meer zien, de 
onderdrukten... En nog dichterbij komt het als er dan iemand opstaat die dit werkelijk 
in de praktijk gaat brengen. Dan wordt die zoon van het dorp, de timmermanszoon 
opeens iemand anders. Die zijn mond opent, die de vinger op de zere plek legt, die 
onrecht aan de orde stelt en blootlegt waar het onrecht zit. Die de waarheid aan het 
licht brengt over hoe de wereld in elkaar steekt en hoe mensen met elkaar omgaan. 

Ik probeer me voor te stellen hoe Jezus zichzelf gevoeld heeft. Vandaag krijgt Hij 
bijval en lof voor zijn optreden. Maar Hij weet dat dit gaat veranderen en dat de 
profeet dan niet gekend zal worden in eigen vaderstad. Daarmee bedoelt Hij niet 
alleen de plaats waar Hij opgroeide, Nazareth, maar het gaat dieper. Hij doelt er op 
dat zijn eigen traditie zich tegen hem zal gaan keren als Hij de woorden van de 
profeet in de praktijk zal gaan brengen en daadwerkelijk het in woord en daad op 
gaat nemen voor armen, gevangenen en onderdrukten. Dan zijn het geen mooie 
woorden meer, maar de harde werkelijkheid van hoe een wereld in elkaar zit. 

Ook de onze. Want de patronen waar de profeet het over heeft, waar Jezus over 
spreekt zijn ook aanwezig in onze wereld van vandaag en ook in onze leefwereld. En
misschien wel veel dichterbij jezelf ook. Wanneer jij jezelf niet begrepen voelt, 
wanneer jij zelf de armoede kent of gekend hebt, met alle gevolgen die dat heeft 
gehad op je ontwikkeling, als jij jezelf gevangene voelt in je eigen geest of lichaam of 
je beklemd voelt in de omgeving waarin je leeft. Dat je jezelf onderdrukt voelt, omdat 



je dingen zegt of vindt die anderen ongemakkelijk vinden. Er is een troostrijke kant 
aan het gekend worden door God, door de profeet, door Jezus: want die zien dat, die
weten waarin je zit. 

Maar ziet jouw omgeving het ook? Of zegt die: doe maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg? Of erger: wat verbeeldt zij zich eigenlijk wel? Ik denk dat wij dicht bij Jezus' 
gevoelens kunnen komen als wij ons zelf niet gekend weten door onze naasten, 
terwijl anderen het wel zien, je wel waarderen. Een worsteling die velen kennen: 
waarom zagen mijn ouders mijn talent niet, waarom begreep mijn eigen partner me 
niet, waarom werkt mijn naaste omgeving me steeds zo tegen? De onmacht die dat 
in je teweeg kan brengen, de radeloosheid misschien ook, de frustratie dat je niet 
hebt kunnen worden wie je eigenlijk bent, je niet naar je gaven hebt kunnen 
ontwikkelen. De eenzaamheid die dat geeft met alle gevolgen ook voor je zelfbeeld, 
die gedeukt kan raken door mensen om je heen. 

Als het Schriftwoord in vervulling gaat, dat Bevrijdende Schriftwoord van de Profeet, 
geciteerd door Jezus, die geleid en gesterkt wordt door de Geest, geldt dat ook voor 
ons, hier en nu. Namelijk dat er wèl oog voor je is. Dat je wèl gezien wordt. Dat je 
gekend wordt. Gekend, ten diepste door God, die je strijd kent, je worstelingen ziet, 
je onmacht meevoelt. En tot die bodem en basis van je bestaan, is Jezus afgedaald. 
En naar je toegekomen, Hij reikt je de hand en gunt je dat het Schriftwoord ook voor 
jou in vervulling gaat. Dat je mag zijn wie je bent, mag staan op je voeten, mag gaan 
over de weg van het Bevrijdende heil. Dat je mag zijn, helemaal. 

Amen


