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Preek 
Prediking n.a.v. : Mattheüs 13: 57 en 58 
En ze namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo 
miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie.’ En Hij verrichtte daar niet veel 
wonderen, vanwege hun ongeloof. 
Dit bijbelgedeelte roept bij velen herkenning op. Door de uitdrukking: ‘een profeet in eigen 
land…’ In ons land gebezigd om te onderstrepen, dat je maar beter gewóón kunt doen. 
Immers dan doe je al gek genoeg. 
Wie boven ‘t maaiveld uitkomt, iets te kleurrijk is, roept bij omgeving al gauw flink wat 
reactie op.  
Misschien heb ook jij op school of op het werk de ervaring opgedaan, dat je voor eigen 
omgeving níet zo nodig hoeft. Hoe in-/aangrijpend moet die ervaring ook voor Jezus geweest 
zijn en érgens voel je mee. Tegelijkertijd doen we soms ook zomaar mee met een groep, die 
een ánder zo’n ervaring bezorgt. 
Maar wát, als Jezus te Zijner tijd terugkomt naar deze wereld: Zal Hij dan nog gelóóf vinden 
op aarde (Luc.18:8b)? Reageren we dan als de mensen die zeggen: ‘Dan kan ik eindelijk tóch 
met al mijn vragen naar Hem toe!’ Òf doen ook wij Hem dan, evenals bewoners van 
Nazareth, àf als ‘zoon van klusjesman’? 
Mensen in Kapernaüm en ook wíj kunnen vaak niet uit de voeten met ‘de schat in de akker’: 
En ze namen aanstoot aan Hem. Niet vanwege het vele goede dat Hij zegt en doet, maar 
vanwege de achterdocht over Zijn geheime bronnen van kracht. En alles spitst zich toe zodra 
Hij op sabbat voorgaat in synagoge. 
Als student theologie, die in geboortedorp voorgaat. Niet meer zeggen dan mensen weten. 
Op zó’n moment wordt door omgeving doopceel gelicht. Wordt te verstaan gegeven hoe 
gewóón ook jij eigenlijk bent. Maar Jezus zei: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in 
zijn eigen stad en in eigen familie.’ 
Vaak denken we, dat horen en zien van Jezus dichter bij Hem brengt. Of door het ontvangen 
van briefjes uit de hemel. Néé, waar ‘t om gáát is of wij (h)erkennen, dat Jezus Iemand is die 
helemaal Eén van ons is. En tegelijkertijd ook Iemand in Wie Gód aan onze zij staat. 
Helemáál sinds de dag der Opstanding. 
En daarmee raken we aan de Achilles van het geloof. Namelijk vraag  of geloof ook 
werkzaam is in Nazareth en Enschede: En Hij verrichtte daar niet veel wonderen vanwege 
hun ongeloof. Terwijl het lied zingt: Er zijn géén grenzen aan Jezus’ macht. Geloven is 
kennelijk méér dan dingen voor wáár aannemen. 
Zoals of Jezus over water liep òf wijn ervan maakte. Zijn zeggenschap gaat veel hoger en 
dieper. Over ongekende mogelijkheden van herstel. Uit ziekte, zonde en zelfs dóód. Ja, een 
gemeente die de wereld geen aanstoot (tot denken) meer geeft, moet zichzelf kritisch 
onderzoeken. Kan Koninkrijk in weg staan. 
Zolang wij alleen maar de menselijke kant van Jezus zien, komen wij niet verder dan de 
mensen in Nazareth. Dan blijft Hij enkel ‘Eén van ons’. Natuurlijk belangrijk voor goed 
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gemeenschapsgevoel. Maar juist 't buitengewone aan Hem, Zijn goddelijkheid, is wat 
redding biedt. Geest van hierboven, leer ons geloven… 
Amen.   
  
 


