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Waarom gaan mensen eigenlijk naar de kerk? Waarom komt U hier, in de kerk? 

Is het alleen uit gewoonte, alleen omdat u zo opgevoed bent? "Op zondag ga je naar de 

kerk!" Is dat het?  

Dat wordt natuurlijk wel eens beweerd: Alleen oude mensen gaan nog. Die zijn zo 

opgevoed.  

Maar het lijkt me dat er meer aan de hand is. Als het alleen maar een gewoonte van 

vroeger was, waren mensen er al eeuwen geleden mee gestopt. Er zijn ook mensen die 

er helemaal niet mee opgevoed zijn en toch gaan ze naar de kerk. 

Waarom gaan mensen naar de kerk? Kennelijk doen veel kerkgangers dat omdat ze 

iets beleefd hebben in de kerk. Eén keer of misschien wel vaker. Een bijzonder moment 

dat je geraakt werd.  

Dat kan te maken hebben met de sfeer, en met de muziek. Of misschien wel met de 

aardige mensen die je er tegenkwam. Het heeft vaak ook te maken met iets dat er 

gezegd werd, met woorden, woorden uit de Bijbel, of iets moois in een lied, of iets uit 

een preek dat je raakte. 

Waarom ga je dan naar de kerk? Waarschijnlijk omdat je dat mooie dat er een keer was 

opnieuw wilt meemaken. Je wilt opnieuw geraakt worden, zodat je weer verder kunt. 

Zodat je weer hoop krijgt. 

In de kerk worden inderdaad mooie dingen gezegd. Kortgeleden met Kerst nog: Een 

volk dat in duisternis wandelt ziet een licht, een groot licht. Geen alledaagse 

boodschap. Mooie woorden die je kunnen ontroeren. Waarom? Omdat er ook in ons 

leven duisternis is en omdat we net als dat volk van vroeger kunnen verlangen naar 

licht. We hopen in onze duisternis op licht, op betere tijden en op een nieuw perspectief. 

In het bijbelgedeelte dat we net lazen gaat het ook om een eredienst, niet in een kerk, 

maar in een synagoge, de synagoge van Nazareth. Daar zijn mensen bij elkaar. 

Op deze sabbat gebeurt er iets heel bijzonders. De Schriftlezing uit Jesaja maakt veel 

los. Het gaat over een tijd dat het heil van God doorbreekt. En niet zo’n beetje ook. Voor 

allerlei mensen komt er een einde aan hun lijden. Indrukwekkende woorden.  

En het wordt nog indrukwekkender als Jezus vervolgens zegt dat die tijd nu 

aangebroken is. Dit is het begin, het moment dat die prachtige woorden van Jesaja 

werkelijkheid zullen worden. 

Het zijn maar woorden. Wat heb je aan woorden? Geen woorden maar daden, was het 

toch? Zeker! Zo is het ook.  

Maar we zien hier dat woorden ook heel krachtig kunnen zijn, dat ze bij mensen iets 

teweeg kunnen brengen. 
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Jesaja heeft het over iemand die vol is van de Geest van God. Een bijzondere persoon 

die God heeft uitgekozen. En die persoon heeft goed nieuws voor de armen. Dag in dag 

uit maken ze zich zorgen. Is er wel genoeg te eten? Is er nog wel wat te eten voor mijn 

kinderen? Hoe krijg ik het rond? 

Al die zorgen zijn straks voorbij, want er komt een tijd van heil. 

Gevangenen komen vrij. Dat spreekt ons misschien minder aan, omdat we denken: Als 

iemand in de gevangenis zit, zal diegene dat wel verdiend hebben. En misschien vinden 

we dat gevangenen juist nog harder aangepakt moeten worden. 

Maar in de tijd van Jezus denk je aan politieke gevangenen. Niet aan mensen die 

gevangen zitten omdat ze iets misdaan hebben. Zonder vorm van proces beland je in 

de gevangenis. Je kunt niet in beroep gaan. Je kunt helemaal niks. Onschuldigen zitten 

gevangen in opdracht van dictators, de familie van Herodes of door de Romeinen. 

En nu is de boodschap: Ze komen vrij! Al die mensen die onterecht vastzitten komen 

vrij! Een tijd van heil. 

Er is zelfs hoop voor blinden. Aan blindheid kunnen zelfs de beste artsen meestal niks 

doen. Maar bij het heil dat er nu aan zit te komen hoort het dat blinden weer kunnen 

zien, dat ze verlost zijn van hun beperkingen. Dat ze kunnen genieten van het mooie 

van de schepping. Heil zonder grenzen. Wat nooit kon, kan nu wel: blinden kunnen 

zien. 

En Jezus zegt: “Vandaag gaan deze woorden in vervulling.” 

Dat maakt veel indruk. Kennelijk springt er een vonk over. Het is duidelijk. Hier gebeurt 

iets speciaals. De mensen in de synagoge zijn ontroerd. 

En toch gebeurt het niet. Van dat mooie is vervolgens niks te zien, in elk geval niet daar 

in de synagoge. Wel op andere plekken, waar Jezus welkom is en waar hij welkom blijft. 

Daar blijven de mensen enthousiast. Daar kan Jezus laten zien waarvoor hij gekomen 

is.  

Maar hier in Nazareth gebeurt het niet. Jezus voelt het meteen al: er is wantrouwen. En 

al snel daarna slaat de sfeer helemaal om. En zo blijft er van dat bijzondere moment 

meteen al niks meer over.  

Hoe kan het toch? Het maakt niet veel uit aan wie je het vraagt. Als je wilt weten hoe 

voor mensen de ideale wereld eruit ziet, dan krijg je vaak hetzelfde antwoord. We willen 

allemaal geluk, we willen allemaal vrede, we willen allemaal dat deze wereld eindelijk 

eens rechtvaardiger wordt, dat mensen niet meer lijden, dat onschuldige mensen niet 

meer gestraft worden, dat armen niet meer arm zijn, enzovoort, enzovoort.  
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En toch komt het er steeds niet van. Mensen zijn jaloers op elkaar, ze gunnen anderen 

het licht in de ogen niet, ze houden alles liever voor zichzelf, en ga zo maar door. 

Allemaal menselijk gedoe. Kortzichtig, egoïstisch. Ze hebben zelf vaak niet door dat ze 

het geluk van anderen zo in de weg staan, en dat ze er zelf ook helemaal niet 

gelukkiger van worden. Ze verlangen naar een betere wereld, maar zelf staan ze die 

betere wereld in de weg. 

In die synagoge is van dat ontroerende moment al snel geen spoor meer te bekennen. 

Het mooie perspectief is meteen weer weg. Je zegt dat nu wel Jezus, maar wie ben je 

eigenlijk? Toch gewoon de zoon van Jozef? En in Kafarnaum had je toch bijzondere 

dingen gedaan? Doe dat hier eerst dan ook maar eens. Dan kijken we daarna wel 

verder. 

Je zou het zo kunnen noemen: Een mentaliteit van “Ja maar …” “Ja, wat u zegt spreekt 

ons aan, maar …” Meteen volgt dat “maar”. 

Zo loopt het uiteindelijk uit op helemaal niks. Alleen maar weerstand en uiteindelijk zelfs 

een poging om Jezus uit de weg te ruimen. Stort hem maar in de afgrond! Het gaat niet 

door, maar het komt er gevaarlijk dichtbij. 

Later gebeurt er wel zoiets: geen afgrond, maar een kruis. Maar zo ver is het nu nog 

niet. Het eindigt met een opvallend zinnetje: “Maar Hij liep midden tussen hen door en 

vertrok.”  

Dat wil natuurlijk iets zeggen. Het lijkt op wat pas hiervoor verteld werd: Jezus werd 

door de duivel op de proef gesteld. Maar hij weerstond alle verleidingen. Hij liet zich van 

de wijs brengen. 

Nu in Nazareth is het net zo. Jezus roept weerstand op. Zijn boodschap stuit op verzet. 

Maar Jezus laat zich er niet door afleiden. Hij laat zich niet van de wijs brengen. Hij gaat 

door met zijn missie, het koninkrijk van God dichterbij brengen met woorden en met 

daden. Als het hier niet lukt, dan lukt het wel ergens anders. 

En zo laat Jezus zien dat die woorden uit het boek Jesaja op hem slaan: “De Geest van 

de Heer rust op mij.” Jezus, een doorzetter, vol van de Geest van God. 

Wordt het nog wat met dat koninkrijk van God? Als mensen het in de weg staan, dan 

moet het maar langs een andere weg, want komen moet het. De Geest vindt altijd weer 

nieuwe wegen. 

Laten we hopen dat de Geest van God ons ook mag veranderen, dat we boven onszelf 

uitstijgen, dat we nieuwe mensen worden.  

 

Paul Sanders, Bergkerk Den Haag, 22 januari 2023 


