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Preek 
Prediking n.a.v. : Jesaja 61: 1 en 2a   De Geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer 
heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om 
aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en 
aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. 
Wanneer is nieuws nu ‘goed nieuws’? Misschien kan een voorbeeld uit de afgelopen week 
daarbij helpen. ‘t Heeft te maken met ‘weiger-senator’ Adrie Duivesteijn. Op enig moment 
kreeg hij in het ene ziekenhuis een ‘slecht nieuwsgesprek’ waarin specialist hem zei dat hij 
uitbehandeld was; tót hij een andere specialist sprak. 
Deze zei: ‘We gáán ervoor, meneer Duivesteijn.’ Die mededeling is door hem als ‘goed 
nieuws’ ervaren. En vormde mede zijn persóónlijke reden om te stemmen tégen beëindiging 
van 'de vrije artsenkeus'. Of nieuws als goed of slecht wordt ervaren, hangt nauw samen met 
de omstandigheden. Vraag ’t maar aan de profeet Jesaja. 
Ten tijde van de tientallen jaren durende Babylonische ballingschap is Israël letterlijk en 
figuurlijk ver van huis. ‘By the rivers of Babylon, there we sat down and wept’, zong Boney 
M. in 1978. Maar sommigen hadden ‘t daar inmiddels zó goed gekregen, dat ze helemaal 
niet terug wilden keren toen Cyrus daartoe het bevel gaf. 
Onder zulke verwarrende omstandigheden hoorden de ballingen Jesaja zeggen: De Geest 
van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Ergens een opmerkelijk geluid, 
want in het oude Israël werden eigenlijk enkel koningen en priesters gezalfd. Maar wie is de 
‘mij’ en wat betekent het woord ‘gezalfd’ in dit verband? 
Op wie anders kon ‘t slaan dan op Jesaja zelf? Immers zelf heeft hij zich niet op Israël 
afgestuurd. Die volmacht had hij van God en noemt hij zalving. En hoe werkt die zalving? 
Door de Geest. En wat gebeurt er, als de GeestGods op je rust? Dan laat je je niet langer 
leiden door het slechte nieuws, maar juist door het goede van God. 
Zoals we dat later bij de Here Jezus in Nazareth zien gebeuren. Nadat Hij een tijd op de proef 
gesteld is geweest in de woestijn, krijgt de Geest vrij spel in Hem. Zoals Geest ook al een 
bijzondere rol speelde bij geboorte en doop van Hem. Ja, de Geest, die vanaf het begin leven 
op aarde wekt, is kracht die weerstand overwint. 
Ook die in onszelf. Hoe vaak staan we niet krampachtig in onze roeping voor het werk van 
God? Zijn we vaak drukker om de (Kerst)organisatie perfect te laten lopen dan dat we 
handen vrij hebben voor armen. Niet enkel in vorm van vrijblijvende liefdadigheid, maar 
door er voor minste broeders te zíjn en voor zieken te zórgen…  
Ja, juist terwijl er Romeinse soldaten rondlopen, tollenaars doorgaan met hun uitzuigerij, 
Herodes op zijn troon blijft zitten en Johannes de Doper zijn dagen in gevangenis moet 
slijten, heeft de Heiland 't samen met Jesaja over hoop voor verslagen harten, vrijlating voor 
gevangenen en bevrijding voor geketenden. Gemeente: hoe zit ú? 
Mogelijk voelde het gehoor van Jesaja én Jezus zich ergens wel beledigd. Wij denken ons wel 
te kunnen redden. Maar is het niet wáár, dat mensen vandaag de dag gevangen zitten in van 
alles en nog wat? Tenzij ook wij dankzij Geest met eigen oren hóren, dat Hij ook voor míj/ons 
gekomen is om een genadejaar van de Heer uit te roepen. 
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Vaak voelen we ons daar óngemakkelijk bij. Houden we boot af. Zeggen dan: ‘Hij is toch 
enkel zoon van de timmerman?’ Maar wie dát zegt, slaat de plank finaal mis. In Israël begint 
het jubeljaar op Grote Verzoendag. Bij ons op Goede Vrijdag. De-dag-van-wraak-voor-God 
waar Jesaja het wèl over heeft en Jezus bewust níet. 
Het goede nieuws is dat de Here God het-slecht-nieuwsgesprek-over-het-uitbehandeld-zijn 
helemaal heeft overgelaten aan de Here Jezus als ‘onze Specialist’. De hemelse Hogepriester, 
die je helemaal wil hebben om je dagelijks te mogen zegenen. Enkel de Geest maakt je vrij 
om voluit te kiezen voor Arts aller zielen. Amen. 
 


