
De eigen begrenzing voorbij (Lucas 4:14-30) 
 
Het is een vreemd verhaal van Lucas, dat over Jezus in Nazaret, en door hem ook nog eens op een 
vreemde plaats gezet: direct na de vertelling over de verzoekingen in de woestijn. In één zwaai is 
Jezus dan vanuit de wildernis in Nazaret, preekt daar in de synagoge, oogst bewondering en bijval – 
totdat die opeens én totaal in hun tegendeel verkeren. Dat loopt zo hoog op, dat zijn plaatsgenoten 
hem naar het leven staan. ‘Maar’, staat er lakoniek, ‘hij ging midden tussen hen door en trok verder’. 
Dus niet: ‘en hij vertrok’, zoiets als ‘Kom, ik ga weer eens’, maar echt: ‘en hij trok verder’. En daarmee 
wordt ook deze vertelling tot een klein reisverhaal van Lucas. 
   Hij zet het, anders dan Marcus en Matteüs, niet als afsluiting van Jezus’ ronde door Galilea , maar 
als begin daarvan. Lucas wil zijn grote reisverhaal – van de heilige stad naar het (toen nog) onheilige 
Rome – principieel hiermee inkleuren. Hoe Jezus, alom geacht en een gezien leraar geworden, 
bewondering oogst van de kant van zijn plaatsgenoten, als hij voorgelezen heeft uit een profetie van 
Jesaja. Hoe die bijval omslaat in verontwaardigde woede als Jezus de grenzen ruimer trekt dan 
Nazaret zelf. En hoe hij majesteitelijk ‘midden tussen hen doorgaat en verder trekt’. Wat wil dit 
verhaal?  
 
1. De eerste laag ervan is wel ongeveer duidelijk. Jezus had dus voorgelezen uit het boek Jesaja, een 
mooie profetie over grote bevrijding voor kleine mensen die eindelijk aan de beurt komen, herademen, 
opleven, zichzelf vrij gaan vóelen. Hij zegt: ‘Het is zo ver, vandaag !’. Men is ontroerd. Mooie preek 
van onze Jesjoea; die jongen van Jozef en Maria, een rasrabbijntje. Gedenkteken voor die man! 
   Intussen opent Jezus Jesaja’s profetieën verder. Daarin komen ook mensen aan de beurt buiten het 
eigen gezichtsveld van Israël, tot aan oude vijanden als Syrië of Egypte toe. Dat schrijnt. Die zoon van 
Jozef mag dan een knappe kop zijn , zo eentje die op zijn twaalfde al aan de voeten van de 
tempelleraars zat, maar hij moet wel zijn plaats weten. En daar gaat het mis. Weg bijval, weg 
bewondering, kilte alom, handgemeen zelfs, die van kwaad tot erger gaat en een vroegtijdig einde lijkt 
te maken aan de veelbelovende weg van Jezus. ‘Maar hij ging midden tussen hen door en trok 
verder’: het veelbelovende verhaal moet immers verder gaan en nog veel strengere begrenzingen 
doorbreken! 
 
2. Het laagje daaronder kennen en herkennen we wel, al zijn wij zelf geen zonen en dochters van 
Israël. Als zekerheden wankelen en vanzelfsprekendheden verdwijnen, zijn ergernis en verwijten 
nabij. Dat geldt zeker ook voor religieuze overtuigingen. De stelligheid van leerstellingen is voor velen 
een soort laatste houvast in een roerig tijdvak zoals dat waarin wij leven. En dan hoeven we echt niet 
alleen te denken aan die ‘anderen’, die meer of minder fundamentalistisch ingestelde lieden, wier 
geloofsmanieren wij allang voorbij zijn. Laten we eerlijk zijn: wíj willen met ónze geloofsmanieren toch 
ook liever dat horen wat ons daarin bevestigt, dan dat wat het weer op losse schroeven zou zetten? 
Het is een normale, menselijke reactie, ook die van de mensen uit Nazaret. Het enge is alleen, dat het 
juist in religieuze zaken zomaar tot een vorm van griezelig fanatisme kan worden. Daar zijn we, 
terecht, beducht voor geworden. 
 
3. Het is dan ook goed nog wat dieper af te steken, tot een derde laag van dit verhaal. Dan moet ik er 
trouwens ook zelf aan geloven. Ik bedoel dit: tot nu toe zat er ook wel iets veiligs in dit verhaal. Die 
opening naar de volkenwereld bezit een zekere behagelijkheid voor mij als ‘goj’, als niet-jood. Het is 
heel goed hoor, zeg ik dan met een beetje ‘gojse’ parmantigheid , dat Jezus die begrenzing van ‘eigen 
volk eerst’ doorbreekt. En dat we soms ook dingen moeten zeggen die anderen tegen de haren 
instrijken, dat kan mij als prediker al helemaal aardig uitkomen: misschien is de kritiek van die of die 
wel een bevestiging van mijn ‘gelijk’ als prediker! Maar zo makkelijk kom ik er niet vanaf. Dan geldt net 
zo goed die superieure slotregel: ‘Maar hij ging midden tussen hen door en trok verder’. Zo’n regel 
daagt ons allemaal uit, mijzelf niet uitgezonderd. 
   ‘God als rustige gewoonte’, zoals Renate Rubinstein het ooit formuleerde, nee, die hebben wij 
achter ons gelaten. De God van leerstelligheden – nee, niet meer. De God van onze eigen liederen en 
liturgie dan – ja, soms wel, maar soms ook dat niet, of minstens even niet. De God in het diepst van 
onze eigen gedachten en gevoelens dan? Soms wel, ja, maar soms zijn die gedachten en gevoelens 
ook weer niet zo fraai – en hoe dán verder? Maar de God van messias Jezus , díe dan toch wel, die 
‘gedenken’ we toch steeds, straks ook weer? Zeker, maar als één weg nu niet vanzelfsprekend is, dan 
was het die messiaanse weg van hem wel. Dat fraaie gedenkteken werd uiteindelijk een smadelijk 
kruis. En hebben we dát dan echt goed doorgrond, juist als we met allerlei overgeleverde 
interpretaties ervan niet goed meer uit de voeten denken te kunnen? 
 



4. Ik kan eigenlijk maar één antwoord bedenken op deze vragen: het te wagen met, je zelfs te laten 
inspireren door de woorden uit dat lakonieke regeltje aan het slot van het verhaal ‘En hij ging midden 
tussen hem door en trok verder’. We kunnen er achter aan! Meetrekken, in het spoor van Abraham, 
Mozes, Elia , Maria, enzovoort, allemaal van die trekkers én twijfelaars, die het er toch op hebben 
gewaagd, de eigen begrenzing voorbij. Die dingen hebben gezegd, soms zelfs luid hebben gezóngen, 
die hun eigen begrip, vanzelfsprekendheden en redenaties overstegen. En die langs deze weg, soms 
geheel onverwacht, de macht van ‘Ik zal er zijn’ hebben ervaren, die God die jou, aan je vastigheden 
en eigen begrenzing voorbij, al weer vóór is, je nodigt, je opwacht en je opvangt als je het erop 
gewaagd hebt. 
 
Moge die ervaring, al is het misschien maar soms en even, ons ten deel vallen. 


