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Soms denken we dat de mensen in Jezus' tijd minder moeite hadden om in 

hem te geloven omdat zij hem bezig zagen. Het blijkt vandaag toch van niet. 

Toen Jezus terug naar zijn dorp kwam en er predikte, zeiden de mensen: waar 

heeft hij die wijsheid vandaan? Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria? 

De broer van Jakobus, Judas, Simon en Jozef? Wonen zijn zussen niet bij ons? 

Een timmerman, een broer, een zoon, die ze hebben gekend en die nu 

iedereen verbaast en overweldigt: Jezus leek een gewone man maar hij verricht 

buitengewone wonderen en heeft een buitengewone wijsheid. Zijn menselijke 

kant voelt goed en vertrouwd, die kennen ze, ook van vroeger. Maar zijn 

Goddelijke kant vervreemdt, meer nog, er staat: ze namen er aanstoot aan. “Ge 

moet uwe kop niet boven het maaiveld steken, blijf maar gewoon” zoiets 

Welke ontvangst verwacht Jezus wanneer Hij naar zijn geboortedorp 

terugkeert? In plaats van om te gaan met vreemdelingen en nieuwe leerlingen, 

is Hij nu omringd door mensen die Hem al zijn hele leven kennen, die Hem 

zagen opgroeien, die Hem zien als één van hen. Verwacht Hij gevierd te worden 

als succesvol, als iemand die roem over zijn geboorteplaats bracht? Of voorziet 

Hij al dat hij miskend zal worden, dat Hij behandeld zal worden als een parvenu 

die boven zijn stand is uitgestegen? Want daar kunnen mensen niet tegen: blijf 

maar gewoon, te zeer verschillen van wie je was geeft onzekerheid en jaloezie. 

Degenen die met Hem leefden dachten dat ze Hem kenden. Hij timmerde tafels 

en stoelen voor hen. Zij aten en dronken met hem. Toen Hij uit de rol stapte die 

zij Hem hadden toebedacht, wilden zij Hem op zijn plaats zetten. 

Wat was zo ergernis gevend aan Jezus’ spreken? Dat hij sterke taal sprak, heel 

kritisch was? Laat het ons vergelijken met hoe we nu reageren op profetische 

boodschappen. Een blijde boodschap is zo moeilijk hoorbaar als je zelf niet 

goed in je vel zit, als je bitter geworden bent of sceptisch. Als het leven te 

zwaar is geworden, te bedreigend, te complex. Dan komen zo’n boodschap te 

goedkoop over. “Jij hebt gemakkelijk praten!” 

De joden leefden in Jezus’ tijd onder Romeinse bezetting. Zij leefden als 

gelovigen, maar er was veel druk, zeker in kleine gemeenschappen. Iedereen 

had het moeilijk, het was overleven. Er was geen plaats en geen tijd voor een 

blijde boodschap. Een zoveelste profeet die opriep tot verandering. Maar wij 

doen al zoveel ons best!  



De eerste lezing vertelt ons dat ook. Die is streng voor de weerstanden van het 

volk van Israël. “Jullie zijn een opstandig volk”, zo wordt gezegd. Het gaat er 

niet over dat mensen perfect moeten zijn. Maar er is soms iets dat ons afsluit 

van profeten, van de goede boodschap. God is niet vertoornd omdat mensen 

het zwaar hebben en ontmoedigd geraken. Wel omdat ze zich afsluiten, dat 

moeilijkheden van het leven hen doen vastrijden in een negatieve mentaliteit, 

een weigering, een afhaken. Zo herkenbaar voor vandaag. 

Verwondering en afwijzing, het is ook wat hedendaagse profeten krijgen. Ze 

vertellen een ongemakkelijke waarheid, over de groeiende armoede 

bijvoorbeeld, of over het klimaat. Hedendaagse profeten komen ook op voor 

Gods gerechtigheid en de zorg voor de mens en aarde. We hebben het ook nu 

lastig met hen en hun waarheid. 

De profeten spraken dan misschien wel in beelden, maar ze draaiden nooit 

rond de pot. Ze zegden het wanneer er iets goed was gelopen, maar legden ook 

de vinger op de wonde wanneer er iets verkeerd liep. Het kon hen niet schelen 

of ze daardoor bij het volk geliefd waren of niet. Doorgaans waren ze helemaal 

niet geliefd! Want wie de waarheid zegt wordt door niemand bejubeld… 

Maar het zijn juist die mensen die nodig zijn. Vooral ook vandaag zijn ze nodig. 

We hebben terug mensen nodig die durven zeggen wat de toestand is. Die de 

dingen klaar en duidelijk benoemen. Niet alleen bij de anderen, maar ook waar 

wij ver boven onze stand leven en de toekomst van onze eigen kinderen en 

kleinkinderen op het spel zetten. 

Jezus durfde mensen ook oproepen om anders te leven, Hij durfde hun leven in 

vraag stellen. Dan krijg je natuurlijk de reactie “wie denkt Hij wel dat Hij is?”. 

Het is nog altijd zo. Zo lang het evangelie in ons kraam past en onze levensstijl 

bevestigt, is er geen probleem. Maar wanneer iemand ons confronteert met 

radicalere teksten, dan is het meestal: “waar haalt die het recht vandaan om zo 

te spreken?” 

Toch hebben wij vandaag mensen nodig die de vinger op de wonde durven 

leggen en ons open en bloot een spiegel voorhouden. Mensen die ons, ook 

waar het onze Kerk betreft, duidelijk zeggen waar we nog volgens het evangelie 

leven en waar we ons alleen nog maar in formele wetmatige vroomheid 

koesteren. We hebben vandaag mensen nodig die ons de ogen openen voor de 

werkelijkheid. God, geef ons dergelijke mensen, want ook wij zijn een 

halsstarrig volk, net zoals in de tijd van Uw profeten. Amen. 


