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Op. Woord. Broeders en Zusters, van harte welkom in deze Eucharistieviering. Het is een heel 
gewone, eenvoudige onopvallende vakantie- zondag. Schijnbaar ‘gebeurt ‘er niet zoveel. Jezus speelt 
een ‘thuiswedstrijd ‘maar er wordt niet echt thuis gegeven in Nazareth. Hij staat ervan te kijken dat 
Hij zijn oude bekenden en stadsgenoten blijkbaar niet kan bereiken. Of is er meer aan de hand ? Hij is 
ontdaan over hun ongeloof. Dus toch een wonderlijke gebeurtenis. Wat heeft de Heer ons hiermee 
te zeggen ? Bidden we dat Hij verwonderd kan/ mag zijn over ‘ons geloof ! Stellen we ons eens 
temeer voor Hem open en luisteren we naar de Heer met heel ons leven. 

 

Erkenning en herkenning zijn belangrijk. Het ergens mee instemmen of tegen afzetten roepen allerlei 
reacties op en brengt tegelijk heel wat teweeg. Misschien weten we nog hoe de mensen in Nazareth 
reageerden toen Jezus daar uit de Schrift voorlas. ( Luc. 4 ) Dit sluit helemaal aan bij het evangelie 
vandaag. Ook nu is hij in de synagoge en treedt daar op gezagvolle wijze op. Eerst is er een 
verrassende, blije bewustwording: mooi en positief is het eerste gevoel. Wij kennen Jezus als een van 
ons. En dan slaat de stemming ineens om. Als een plotse klimaatverandering kantelt het in het 
tegendeel: wie is hij dan wel dat Hij dat zegt, waar heeft Hij dat vandaan; we kennen Hem toch… en 
Zijn familie. 

We kennen Hem toch.. dat geldt ook voor ons. Tenminste ons gelovig kerkganger zijn maakt ons als 
het ware tot Zijn bekenden. Maar hoe kennen wij Hem; kennen wij Hem eigenlijk wel ? Over Jezus 
opgroeiende jeugd is weinig of niets bekend. Het laatste heet: ‘Hij groeide op nam toe in wijsheid en 
welbehagen bij God en de mensen. En dan is het heel lang stil tot Jezus’doop en wanneer de tijd rijp 
is en Hij in het openbaar verschijnt en wonderdoend Gods’koninkrijk preekt. 

Jezus’familie hebben heel wat Hem te stellen en andersom. Eenmaal geven ze het bericht door dat 
Maria er is en Jezus gaat er ogenschijnlijk aan voorbij. Zijn familie zijn zijn volgelingen. Andermaal 
willen ze Hem meenemen – Hij had zelfs geen tijd om te eten vanwege de drukke mensenmenigte ! – 
want ze vinden dat Hij niet meer bij zinnen is.. Het is een heel herkenbare menselijke situering die 
soms buitengewoon lastig om niet te zeggen pijnlijk moet zijn geweest. Toch is familie ook een steun 
en hulp. Het kan verkeren: nu eens supporters dan weer lastige misschien wel dreigende klanten… 

Maria zal er ook wel bij geweest zijn. Wat zou zij ervan gevonden hebben ? Ze bewaarde alles in haar 
hart en bad. In ieder geval: de mensen van Nazareth zaten niet op Jezus te wachten en dat is 
verbijsterend. Hij is té gewoon. Wanneer is het dan wel goed; wanneer nemen ze geen aanstoot aan 
Hem ? Riep Jezus een soort irritatie over hen af; stoorde het hen dat Hij populair, geliefd was, 
wonderen deed ? In de musical Jesus Christ Superstar heet het: Nazareth your famous son should 
have stayed a great unknown – had Jezus vanuit Nazareth niet beter onbekend kunnen blijven ? 
Timmerman als zijn vader blijven zou hem goed beter afgaan dan zoals nu schade of alarm te 
veroorzaken… 

Het slaperige, stoffige Nazareth is dus in rep en roer. Maar profeten roepen altijd weerstand en 
verzet op. Ezechiël al ( 1-e lez. ) en elke ware Godsman. Wat moeten ze niet omwille van hun 
Boodschap en persoon doorstaan ? Ook Paulus ( 2-e lez. ) somt eigenlijk een serie mislukkingen op 
die hij echter als kracht in zwakheid verstaat en die omvorming bewerkt. Jezus  afkomst is zo gewoon 
burgerlijk – dat kan niet, dat ergert. 

Dus: mens erger je niet ! Het is deze conclusie die ons op weg kan helpen. Geloven doe je niet alleen 
op hoogtijdagen, op zon- en feestdagen maar gewoon door de week en alle- elke dag. En die 
dagelijkse huis- tuin en keuken manier is de vertaalslag die we gewoon eenvoudig dienen te maken. 



Het is veel waard en belangrijk om dit inzicht verder uit te diepen. Met gevoel maar ook in de 
gewone soms grauwe of onopvallende dagen en dingen. Als je alleen maar witbrood eet zet dat geen 
zoden aan de dijk. ( koester wel de wittebroodsweken van geluk en liefde die we allemaal kennen ! ) 

Jezus is dus verslagen en dat is ook verwonderlijk. Blijkbaar is Hij machteloos als mensen niet willen. 
Als ze niet willen geloven kan Hij dus niets. Daar kan Hij niets mee. Maar Hij dwingt het ook niet af. 
Hij gaat gewoon verder naar de andere dorpen rondom – verder met zijn evangelie en wonderwerk. 
Jezus is niet afhankelijk van acceptatie of afwijzing. Niet van zijn familie, omstandigheden of ‘de 
‘mensen… 

We kunnen er veel van leren  hoe Hij ermee omgaat. Hoe je je geloof als ontnuchterend heilzaam 
kunt toepassen als zuiveringszout. Dat doet ook altijd zijn werk. Dus: mens erger je niet. Maak je niet 
onnodig druk of moe maar weet te onderscheiden wat je ermee kunt en hoe het werkt ( of niet ). 

We hoeven niet geblokkeerd te raken zeker niet als er sprake is van heimelijke jaloezie of zelfs 
hoogmoed zoals bij Jezus’dorpsgenoten. Jezus heeft er geen behoefte aan aan om te manipuleren of 
nog gevaarlijker gemanipuleerd te worden. Hij blijft zichzelf en behoudt altijd – in alle 
omstandigheden, iedere situatie – zijn innerlijk evenwicht en vrijheid. 

Het is een mooie uitdaging voor ons ook en zelfs nu in vakantietijd of ook in gewone situaties: laten 
wij de Heer toe hoe gewoon en onopvallend eenvoudig Hij zich ook bij ons aandient. Dan kan Hij 
wonderen doen. Toen, nu. Straks. Dan is alles omgedraaid. Dan staat Hij verwonderd over ons geloof. 
Laten we Hem daarmee blij verrassen. Want het wonder van Zijn aanwezigheid overtreft alles: is het 
wonder boven wonder. En dat wil Hij vandaag aan ons, jou, jullie, mij voltrekken. 

Want zo gewoon ( ik heb dat woord vaak gebruikt maar zo is het ! ) komt Gods koninkrijk  elke dag 
dichterbij. Amen. 

 


