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Vorige zondag hoorden we hoe Jezus in de synagoge van Nazareth zijn 

levensprogram aankondigde. Van binnenuit en op heilige grond heeft hij 

besloten om zijn hart en zinnen te zetten op de bevrijding van verdrukte 

mensen, op het licht in hun ogen, op vergeving en nieuwe kansen. 

De toehoorders zijn enthousiast: een gewone jongen uit hun dorp blijkt 

profetische begaafdheden te bezitten. Dat kan hen goed van pas komen: 

hij kan zieken genezen, verlamden ten leven wekken, verdrukten 

bevrijden. Wat wil je nog meer als jouw eigen dorpsgenoot een 

alleskunner is?  

Ze vinden het blijkbaar vanzelfsprekend dat de zoon van Jozef zijn 

profetische begaafdheden gaat gebruiken ten gunste van het dorp waar 

hij is opgegroeid. 

Jezus voelt dat aan en zegt dan met een spreekwoord van zijn tijd: “Jullie 

zullen mij ongetwijfeld voorhouden: Dokter, genees jezelf. Doe ook in je 

vadersstad wat je elders deed!” Maar .. hij laat zich niet inpakken door de 

wensen van de mensen. Een waarachtig profeet gaat daarheen waar de 

stem van God hem roept. Kijk maar naar Elia en Elisa. Ze werden niet 

naar het eigen volk gestuurd, maar naar het heidense Sidon, of naar 

Naäman, de buitenlander. 

De claim van ‘eigen volk eerst’ weerstaan, dat is veel mensen niet 

welgevallig. Want ‘eerst wij, dan zij’ is het devies...  

Dat blijkt uit de reactie van de mensen in de synagoge. Ze slepen Jezus 

naar de rand van de berg om hem in de afgrond te duwen. Ze voelen zich 

beledigd omdat hij geen wonderen doet op aanvraag en ten bate van zijn 

eigen volk. Hij ging midden tussen de menigte door zijns weegs, zijn 

levensweg, naar waar God hem wilde hebben. 

Dit verhaal werd door Lucas verteld aan de Joden die zich aangesproken 

voelden door Jezus van Nazareth. Zij vormden een vernieuwingsbeweging 

binnen het jodendom. En zij vonden dat niet-joden eerst de voorschriften 

van de joodse wet moesten onderhouden, vóórdat ze tot de Jezus-

beweging konden toetreden. Dus om Jezus te volgen, moest je jood zijn, 

moest je wel bij ‘het volk’ horen. Maar met dit verhaal – en met heel zijn 

Evangelie – wil Lucas aan zijn gemeente laten zien, dat de Jezusbeweging 

óók toegankelijk is voor niet-joden. Claim hem niet voor jezelf. Hij is 



gezonden om het goede nieuws te brengen naar allen die verlossing nodig 

hebben: wit, zwart, binnen- en buitenlander. 

Hoe actueel is deze boodschap ook niet voor ons. Want leven wij niet in 

een tijd van opkomend nationalisme, dat muren bouwt (figuurlijk – soms 

letterlijk) rond eigen volk en onderlinge verschillen uitvergroot? 

Daarom is het goed om vanuit ons geloof mensen van alle volken te zien 

in het licht van Christus. “Hij is gekomen als een licht voor alle volken”, 

zongen we gisteren op Maria Lichtmis. Door Christus zien we elkaar en 

alle mensen als kinderen van dezelfde God en kunnen we daarnaar 

handelen. Dat is pas licht, dat geeft pas vrede op aarde! 

Maar onze tijd kent ook verschillen binnen de éne kerkgemeenschap. 

Verschillende partijen gaan met hun eigen visie en beleving soms lijnrecht 

tegenover elkaar staan, en bouwen zo als het ware ook muurtjes om zich 

heen.  

Dan kunnen we weer iets leren van Paulus die merkte dat er in de 

gemeente van Korinthe grote verdeeldheid heerste en wedijver, omdat de 

een zich begaafder en daarom belangrijker vond dan de ander. Daar kom 

je alleen maar uit, schrijft Paulus dan, als ieder bij zijn streven naar de 

hoogste talenten, de weg van de liefde bewandelt. De liefde met zijn vele 

schakeringen, en die er op neerkomt dat je respect hebt voor de visie en 

de beleving van de ander en hem of haar daarvoor de ruimte geeft. 

Uitgaan dus van de goede bedoeling en inspiratie van de ander. En dat 

respect mag je ook voor jezelf vragen: dat de ander jou aanvoelt en jouw 

ervaringen serieus neemt. 

Tot slot is het goed om ons eraan te herinneren dat die respectvolle liefde 

de kern is van Augustinus’ gedachtengoed. Heel zijn levensvisie is samen 

te vatten met de volgende uitspraak: 

   “Eenheid in het noodzakelijke, 

     vrijheid in het niet-noodzakelijke, 

     In beide: Liefde!” 

Eens was ik met medebroeder Martien in Harborne, nabij Birmingham, bij 

de OSA op bezoek, en die hadden met grote letters op de kerk staan: 

   “In all things: Love!” 

Laat dat ook de spiritualiteit, de éénheid gevende factor van onze 

geloofsgemeenschap zijn – en van elke augustijnse groep: dat we elkaar 

bij verschillen in visie, in temperament, in aard en afkomst, dragen in 

liefde: In omnibus: caritas – in all things: love – in alles: de Liefde! 

 


