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Predikatie over Lukas 4 vers 18 midden 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 4 : 2. 
 Geloofsbelijdenis: Artikel 6 en 7, hoofdstuk 1 DL. 
 Schriftlezing Lukas 4 vers 16 t/m 32 
 
16 En Hij kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging, naar 
Zijn gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge, en stond op 
om te lezen. 
17 En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als 
Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven 
was: 
18 De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij 
heeft Mij gezonden om den armen het Evangelie te verkondigen, om 
te genezen die gebroken zijn van hart; 
19 Om den gevangenen te prediken loslating en den blinden het ge-
zicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken 
het aangename jaar des Heeren. 
20 En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven 
had, zat Hij neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op 
Hem geslagen. 
21 En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren 
vervuld. 
22 En zij gaven Hem allen getuigenis, en verwonderden zich over 
de aangename woorden die uit Zijn mond voortkwamen, en zeiden: 
Is Deze niet de Zoon van Jozef? 
23 En Hij zeide tot hen: Gij zult zonder twijfel tot Mij dit spreekwoord 
zeggen: Medicijnmeester, genees Uzelven; al wat wij gehoord heb-
ben dat in Kapérnaüm geschied is, doe dat ook hier in Uw vader-
land. 
24 En Hij zeide: Voorwaar Ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is 
in zijn vaderland. 
25 Maar Ik zeg u in der waarheid: Er waren vele weduwen in Israël 
in de dagen van Elía, toen de hemel drie jaren en zes maanden ge-
sloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. 
26 En tot geen van haar werd Elía gezonden dan naar Sarepta Si-
donis, tot een vrouw die weduwe was. 
27 En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van den profeet Elí-
sa; en geen van hen werd gereinigd dan Naäman, de Syriër. 
28 En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit 
hoorden. 
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29 En opstaande wierpen zij Hem uit buiten de stad, en leidden 
Hem op den top des bergs op denwelken hun stad gebouwd was, 
om Hem van de steilte af te werpen. 
30 Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. 
31 En Hij kwam af te Kapérnaüm, een stad van Galiléa, en leerde 
hen op de sabbatdagen. 
32 En zij versloegen zich over Zijn leer, want Zijn woord was met 
macht. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 2 : 4 en 6. 

 
Lukas 4 en daarvan het 18e vers in het midden, daar lezen wij het 
Goddelijk Woord en onze tekst in deze woorden: 
 
Hij heeft Mij gezonden. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
naar aanleiding van deze tekstwoorden en dit Schriftgedeelte stil te 
staan bij drie gedachten. 
 

1e. In liefde gekomen. 
2e. In haat ontvangen. 
3e. In vijandschap verworpen. 

 
Gemeente, in deze middag ontmoeten wij de Heere Jezus Christus 
in Nazareth. Nazareth was de plaats geweest waar Hij lang had 
gewoond. Tot Zijn doop was daar Zijn verblijf geweest. Later was 
Zijn moeder verhuisd naar Kapérnaüm. En als Hij dan tot rust wilde 
komen, dan trok Hij naar Kapérnaüm heen. Maar in Nazareth heeft 
Hij Zijn jaren doorgebracht. Wat betekent dat? Dat betekent dit: Hij 
kwam te Nazareth en ontmoette er zovele bekenden. Daar in Naza-
reth was Hij opgegroeid met de mensen. Hij kende al hun noden en 
hun zorgen. Hij wist het precies hoe al die levens in elkaar zaten. 
En aan de andere kant gold ook dit: zij, die inwoners van Nazareth, 
die kenden ook Hem. Even later zegt dat volk daar in de synagoge 
in verwondering het uit: “Is Deze niet de Zoon van Jozef?” 
De Heere Jezus komt in Nazareth op bekend terrein. Waarom komt 
Hij daar? Omdat Hij in medelijden begaan is met de nood van die 
mensen. Omdat Hij het niet kan aanzien dat ze op weg en reis zijn 
naar de eeuwige nacht. Omdat Hij niet hebben wil dat ze ongewaar-
schuwd voort zouden leven. Zij die nu zo gewend geraakt waren 
aan de dienst in de synagoge. Zij die dat als uit gewoonte deden, 
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trouw opgingen onder de bediening van het Goddelijke Woord. Maar 
toch nog altijd, voor tijd en eeuwigheid beide, gebonden in de klau-
wen van de satan, gebonden in de grootste ellende, gebonden in 
hun zonden en verderf. Nooit tot de vrijheid van de kinderen Gods 
gekomen. Daartoe is de Heere Jezus tot dat volk in Nazareth geko-
men. 
Hoe staat het er met u voor op weg en reis naar de eeuwigheid? Ik 
vraag u niet hoe lang, hoe vaak u al het Woord van God hebt horen 
prediken. Ik vraag u niet of het uw gewoonte is om onder de bedie-
ning van het Woord op te gaan. Het zal voor u wel gelden. Maar als 
het in uw leven nog nooit tot de vrijheid der kinderen Gods gekomen 
is, bedenk het wel: u bent in het allergrootste gevaar op weg en reis 
naar een eeuwigheid, zonder bedekkende gerechtigheid voor uw 
ziel. Kunt u dan nog rustig slapen? Kunt u dan nog op de been blij-
ven? Kunt u het dan nog zonder God en Zijn genade stellen in uw 
leven? Wordt daar in uw leven niet bij dagen en bij nachten een ge-
durig roepen en zuchten gevonden? “Geef mij toch Jezus of ik sterf, 
want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf”. Zie 
hier de mildheid en de barmhartigheid Gods, dat Hij het nog niet 
moe geworden is, om daar dat volk in Nazareth te bezoeken. Zie 
hier in deze dag de schittering van het welbehagen Gods in Chris-
tus, dat Hij het tot op de dag van heden nog niet moe geworden is 
om u tegen te komen met Zijn vriendelijk Woord; u tegen te komen 
met Zijn vriendelijke nodiging. Waarom zoudt gij sterven en niet le-
ven, o huis Israëls? Waarom zoudt ge toch verloren gaan, terwijl de 
zaligheid zo nabij u is, dat het voor het grijpen is als het ware. Dat 
het in uw ogen geweest is. Dat het u in de oren is uitgezegd. Dat het 
voor u is afgeschilderd, waar het nu in bestaat. 
Zie hier het Goddelijke geduld, de lankmoedigheid. 
En Hij kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn 
gewoonte op de dag des sabbats naar de synagoge, en stond op 
om te lezen. 
Hij Die zelfs de uitnemendste leraar overtrof in beleid. Hij Die God 
Zelf is, uit Wie het Woord van God is voortgekomen. Hij Die van be-
gin tot end, tot in de tittels en jota’s toe dat Woord van God kende, 
verstond, doorleefde, in Zijn hart droeg. Hij schaamt Zich niet om 
Zich neer te zetten onder de bediening van het Woord. 
Naar Zijn gewoonte ging Hij op de sabbatdag op. Wie zouden wij 
dan zijn! Waarom zouden wij dan de dienst des Woords verzaken? 
Hoe zouden wij dan durven zeggen: “Ik hoor in de kerk toch niets 
nieuws. Ik weet het onderhand wel”. Luther zegt vanmiddag tegen u: 
“Weet u waarom ik elke week hetzelfde preek? Weet u waarom ik 
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week aan week Adam en Christus’ wet en Evangelie preek? Omdat 
ge er in uw leven blijk van geeft dat u er niets van verstaat”. 
Is dat bij u ook zo? Of bent u al gekomen tot die zaligheid die in 
Christus is? Ach, zie dan of ge uw leven terug vindt in het Woord 
van de levende God. Nee, bevinding staat nooit op zichzelf. Maar de 
bevinding van de Kerk van Christus is te toetsen aan de heilige 
Schriften. Gelukkig wel, want daar ligt ook de rust en de troost in als 
de stormen gaan woeden en als de golfslagen gaan komen. We 
moeten leren, zegt Kohlbrugge, als een goddeloze neer te zakken 
op dat naakte Woord van God. 
Jezus stond op om te lezen. En Zijn stem klinkt ook in deze middag. 
Hij draagt voor Zijn eigen Woord. Hem werd gegeven het boek van 
de profeet Jesaja. En als Hij het boek open gedaan had, vond Hij de 
plaats waar geschreven was… 
Trouwens, die Joden zullen dat hoofdstuk wel uit hun hoofd gekend 
hebben. Het zal hen wel heel bekend voor gekomen zijn. Maar ze 
kenden het niet uit d’r hart. Daar zat de grote pijn voor die mensen. 
U bent misschien ook wel thuis in het Woord van God. U kunt wel-
licht hoofdstukken opzeggen. Maar heeft het Woord u weleens ge-
troffen? Of laat ik het zo zeggen: Heeft het Woord u weleens gele-
zen? Dat u het Woord niet meer las, maar dat het Woord u las. Dat 
u openbaar kwam. Dat u er “amen” op moest zeggen. Het er mee 
eens moest zijn. God in alle delen gelijk moest geven. 
Hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En dit las Hij: 
“De Geest des Heeren is op Mij. Daarom heeft Hij Mij gezalfd”. Wie 
is die “Hij”? Dat is God de Vader. Wie is die “Mij”? Dat is Christus. 
En God de Vader heeft Christus gezalfd. Wat betekent dat, die zal-
ving van God de Vader? Wel, dat Hij Christus apart heeft gezet, toe-
bereid en bekwaamd heeft tot een taak. En de Geest des Heeren is 
op Mij. Wat betekent dat? Dat Christus ook bij uitnemendheid ge-
schikt was voor die taak die Hem te wachten stond. Hij zou Zich-
zelve niet dienen. Hij zou in alles God de Vader dienen, de eer van 
Zijn Vader in alles bedoelen. 
De Geest des Heeren is op Mij. Dat betekent: Hij zou totaal in 
beslag genomen zijn en blijven door die Heilige Geest van God. Dat 
de Psalmist reeds van Christus getuigt: “De ijver van Uw huis heeft 
Mij verslonden”. Totaal opgeslokt. Opgeborgen in de dienst aan Zijn 
Vader. 
De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd. In dat 
“daarom” zit de heenwijzing naar het doel van Zijn komst. Het doel 
van de zalving. Het doel van de bekwaammaking. Waartoe heeft 
God Zijn Vader dat gedaan? Wel, hierom, opdat Hij gezonden zou 
worden om wel te doen. 
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Gelooft u dat? Dat Jezus in de wereld gekomen is om zondaren 
zalig te maken. Gelooft u dat echt? Hij heeft Mij gezonden. En zie 
hier uitgeschilderd dat wat de Kerk van Christus meemaakt in het 
leven. Zie hier uitgeschilderd welke weg de Heere gaat met een 
mensenkind om die ziel tot rust te brengen. Dat onrustige hart vindt 
rust in God alleen. En het behaagt de Heere om dat in deze gang te 
doen. Hij heeft Mij gezonden om de armen het Evangelie te verkon-
digen. 
Is er vanmiddag nog een arm mens in de kerk? Zeg het eens, waar-
om ben je arm? “Ik heb een hemelhoge schuld voor God. De reke-
ning is thuis gekomen. De schuldbrief ligt op tafel. Er moet betaald 
worden, en ik heb geen penning om te betalen”. 
Om de armen het Evangelie te verkondigen. 
Wat is het Evangelie? Dat is dit: een rijke Christus voor een arme 
zondaar. Een alles volbrengende Borg en Middelaar voor een men-
senkind die het in eeuwigheid niet meer aan God kan voldoen. 
Om de armen het Evangelie te verkondigen. Dat is de taak van Je-
zus Christus. Wat doet Hij dus in het leven van de Kerk? Hij prijst, 
wijst Zichzelf aan. Hij verklaart en openbaart Zichzelf aan het hart. 
Hij komt die mens tegen op zijn levensweg. Die mens in al zijn ar-
moe, en Hij in al Zijn rijkdom. Naar het natuurlijke verstand zou je 
zeggen: “Dat kan nooit”. Maar naar het geestelijke geldt: die passen 
zo precies bij elkaar, die twee, die arme zondaar en die rijke Chris-
tus. 
Om de armen het Evangelie te verkondigen. Hoe gaat dat nu? Wat 
is nu de uitwerking van dat Evangeliewoord? Wat is nu de daad 
Gods in het bestaan van een mens? Om te genezen die gebroken 
zijn van hart. Waarom staat dat er zo uitdrukkelijk bij? Gebroken van 
hart. Wel dit, dat duidt er op dat de dood nabij is. Wiens hart ge-
broken is, voor die is het niet langer mogelijk om te leven. Ja, die is, 
om zo te zeggen, op sterven na dood. 
Om te genezen die gebroken zijn van hart. Hebt u al eens genezing 
gezocht? Hebt u al eens geprobeerd in uw leven van uw zonde-
kwaal af te komen? Wat hebt u allemaal gedaan? Hebt u de wet 
gezocht te houden? Hebt u uw leven vroom en godsdienstig inge-
richt? Bent u een leven gaan leven wat er uit zag alsof u bekeerd 
was? Heeft dat u rust gebracht?, vraag ik u. Of heeft het u bepaald 
bij de vuilheid en bij de zwartheid van binnen? Dat u uw uiterlijke le-
ven wel kon ordenen en inrichten, dat het heel wat leek. Maar dat 
het van binnen bleef een plaats vol van dorre doodsbeenderen. Ver-
staat u de nood van de bloedvloeiende vrouw? Die van vele medi-
cijnmeesters veel geleden had. Dat had haar een hoop geld gekost. 
Ze had er alles voor over gehad en ze was geen steek verder geko-
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men. Nou, die wordt het aangezegd: “Om te genezen die gebroken 
zijn van hart”. Zie daar de schittering in dat woordje “genezen”. Zie 
daar het vrijmachtige van het werk van God, het eenzijdige in die 
keuze die God doet in het zaligen van zondaren. Zie daar openbaar 
komen de verkiezing Gods in Christus. 
Te genezen die gebroken zijn van hart. Opdat ze weer geheeld zou-
den worden, weer levend gemaakt zouden worden, adem zouden 
ontvangen, lucht zouden krijgen om op te ademen in de genade van 
God. 
Om de gevangenen te prediken loslating. Zij die gevangen zijn aan 
alle kanten. Of ben je nog nooit in de gevangenis geweest? Nee, 
zegt u, ik heb altijd opgepast. Ik heb een keurig burgerlijk leven ge-
leid. Of moest u zich al eens wegzetten met de grootste criminelen? 
Is het wel openbaar gekomen dat u een gevangene was in uw zon-
den? Dat u die boezemzonde maar niet kwijt wilde, en ook niet kwijt 
kon. En dat uw hart en uw bestaan nog zo uitging naar de dingen 
van de wereld en van de tijd. Bent u er in uw leven al eens achter 
gekomen dat u gevangen ligt in de klauwen van de duivel? En dat 
hij u gebonden houdt, en dat hij uw levensgang bepaalt. En dat hij 
maar één ding op het oog heeft: te voorkomen dat u ooit uw knie 
zou buigen voor Koning Jezus. 
Bent u al een gevangene? Een gevangene ook onder God. Dat Hij 
het is Die u de schuld en de straf heeft thuisgebracht. Dat het ge-
wicht van dood en eeuwigheid ging drukken. Dat u het was die daar 
onder besloten lag, dat het zwart werd van binnen en zwart werd 
van buiten. 
Om de gevangenen te prediken. Die nergens meer heen kunnen. 
Die geen bewegingsruimte meer hebben. Die geen vrijheid meer 
vinden. Om de gevangenen te prediken loslating. Ziet u dat? Dat is 
ruimte. Dat is vrijheid. Dat is leven. Dat is geluk. 
En de blinden het gezicht. Of hebt u geen last van blindheid? Wat 
zal het nu wezen waardoor uw hart, uw ziel tot rust komt? Wat zal 
het wezen? U zegt: “Ik weet het wel uit de prediking van het Woord, 
dat het loopt over de kennis van Christus”. Maar hoe zal dat er uit 
zien in de praktijk van het leven? Vraag het eens aan hen die door 
God in Christus zijn opgezocht. Die zullen het u wel vertellen. Dat ze 
van tevoren nooit hadden kunnen beredeneren dat God het zo zou 
doen, en dat Hij Zichzelve in die weg zou bekend maken en open-
baren. Dat is een geheimenis voor ze geweest, totdat het ze te beurt 
viel. 
Wat is het kenmerk van een blinde? Die staat te tasten langs de 
wand. Die weet niet waar hij heen moet. Die weet niet waar hij het 
zoeken moet. Die weet niet eens waar hij naar op zoek is feitelijk. 
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Om de blinden het gezicht te schenken. Welk gezicht? Het zicht op 
Jezus. Dat het oog Hem ziet. Hem Die gekomen is om de vrijheid te 
bewerken. 
Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Verslagenen, dat be-
tekent: die zijn plat op de grond gevallen onder de vreselijke drei-
gingen van het Goddelijke recht. 
Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Ga uit, ge zijt verlost, 
God heeft u welgedaan. 
Was het uw levenspraktijk? Was het taal naar uw hart? Was het een 
bekende zaak voor u? Zegt u: “Ja, daar mag ik toch wat van ken-
nen, dat is aan mijn ziel gebeurd”. Waar gaat het nu over? Hij heeft 
Mij gezonden, zegt Christus. Waarom heeft de Vader Christus ge-
zonden? Wel, hierom, omdat God aan Zijn eer wil komen. Waarom 
worden de verkorenen gezaligd? Met geen ander doel dan dat God 
eeuwig door hen geëerd zal worden. Opdat de deugd van Zijn barm-
hartigheid tot in eeuwigheid bejubeld zal worden. Waarom laat God 
anderen in hun val en in hun verderf? Opdat de eer van God in eeu-
wigheid aan het licht zou komen, de deugd van Zijn Goddelijke ge-
rechtigheid zou schitteren. 
Hij heeft Mij gezonden met het grote doel van de verheerlijking van 
Zijn Naam. En hier wordt God in geëerd, dat een arm en ellendig 
mens er bij gehaald wordt. Een arm en ellendig mens, die in zichzelf 
niets, maar dan ook niets meer heeft om op te roemen. Die nergens 
staat op kan maken. Die totaal afhangt van vrije genade en vrije ont-
ferming. Als God het niet doet, is het voor die mens verloren. Als Hij 
niet ingrijpt, is de dood nabij. Als Hij mij niet ziende maakt, zal ik 
nooit wat zien. Als Hij mij het Evangelie niet verkondigt en Zichzelf in 
dat Evangelie aan mijn hart niet verklaart, dan is het met mij afge-
lopen. 
Om te prediking het aangename jaar des Heeren. 
Wat is dat aangename jaar des Heeren? Wel, dat grijpt terug op dat 
oudtestamentische jubeljaar. Wat gebeurde daar in het jubeljaar? 
Wel, in het jubeljaar kreeg men alles terug. Heel de erfenis, heel het 
vermogen, wat door armoe en ellende er aan gegeven was. 
Om te prediken het aangename jaar des Heeren, staat er. Wat is dat 
voor een prediking? Dat is deze prediking in het leven van Gods 
Kerk: dat het grootste nog komt, dat het heerlijkste nog wacht, dat er 
een schitterende toekomst in het verschiet ligt. Om te prediken het 
aangename jaar des Heeren is dit: dat Christus Jezus predikt aan 
de Kerk van Christus, dat de Heere ze in alle eeuwigheid zal terug 
geven wat ze in hun val in Adam, hun toevallen van de duivel, zijn 
kwijt geraakt. Heel die heerlijkheid van het beelddrager-zijn van 
God, heel die heerlijkheid van in die hof te wandelen en in ge-
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meenschap met God te leven, dat zal God waar maken. Want Hij 
zegt: “Ik zal scheppen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in 
dewelke gerechtigheid woont”. 
Nu wou ik u eens dit vragen, of u in uw leven die zucht kent, dat uit-
zien kent, dat verlangen kent? Zoekt u het nog in de wereld, of zoekt 
u het daar Boven? We zoeken de toekomende stad, die fundamen-
ten heeft, wiens Kunstenaar en Bouwmeester God Zelf is. En in de 
oudste Broeder zal de Kerk van Christus de volle erfenis ontvangen. 
Hij heeft al de rijkdommen van Zijn Vader. Want de Vader heeft 
gezegd: “Al het Mijne is het Uwe”. En die in Christus is, die hoort de 
stem des Vaders: “Al het Mijne is het uwe”. Hebt u er geen last van 
dat u zichzelf tegenvalt, dag aan dag? Hebt u er geen last van dat 
het met u maar niet opknapt? Hebt u er geen last van dat u de 
weldaden Gods er alleen maar door kunt brengen? Klaagt u nooit 
over uzelf, over uw zonden? Neemt u ook waar de verachtering in 
de genade, door eigen schuld? Bent u ook verbaasd bij tijden en 
ogenblikken, over de trouw van God tegenover uw ontrouw en uw 
gedurige afmakingen? 
Om te prediken het aangename jaar des Heeren. Hij heeft Mij ge-
zonden. De Heere Jezus is gekomen in de wereld om zondaren 
zalig te maken. Ja, en ze ook te verkondigen wat die zaligheid nu in-
houdt. De apostel zegt: “En alzo zullen wij altoos met  de Heere we-
zen”. Thuis bij God. 
En als Hij het boek toegedaan had en de dienaar weder gegeven 
had, zat Hij neder. Waar duidt dat op, dat Hij neder ging zitten? 
Weet u wat dat zeggen wil? Hij zit daar in macht en in majesteit, als 
op een troon. En Hij zit daar ook in rust. Want het werk, de arbeid 
die tot het waarmaken van dit wonder nodig was, is reeds geschied 
in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Ja, in de tijd moest 
Hij nog lijden en sterven, aan het vloekhout der schande gehangen 
worden. Maar van eeuwigheid af was het werk van de drie-enige 
God gereed. De Vader had verkoren. Christus had Zich aangebo-
den om de losprijs te betalen. En de Heilige Geest zou in de tijd ze 
toebrengen tot die zaligheid, tot die Zaligmaker. 
Hij gaat zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem 
geslagen. Ze waren begerig om meer te horen. Ze wilden wel weten 
wat er nog meer uit Zijn mond zou uitgaan, welke uitlegging Hij aan 
dat Woord zou geven. En Hij begon tot hen te zeggen: “Heden is 
deze Schrift in uw oren vervuld”. En daar zit een geheim. In dat 
Woord “Heden is deze Schrift in uw oren vervuld” wijst Christus op 
Zichzelf. Zie op Mij, Die deze taak van de Vader heeft gekregen, Die 
tot dat werk de Geest des Heeren ontvangen heeft en gezalfd is 
geworden. Zie op Mij. Ik ben van Hem gezonden. 
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Maar de hoorders die pasten het toe op zichzelf. Heden is deze 
Schrift in uw oren vervuld. Het klonk ze aangenaam. Het was ze als 
muziek in de oren. Waarom toch? Wel, omdat daar hoorders waren, 
mensen in die synagoge, die nog vol waren van zichzelf. Zij waren 
immers het bondsvolk van God. Zij waren immers besneden ten 
achtste dagen. Zij waren immers getrouw in de dienst des Heeren. 
Zij hadden immers hun plichten waargenomen. Zij waren mensen 
met zoveel opgebouwde gerechtigheden en deugden voor het aan-
gezicht van God. O ja, het was als muziek in de oren en ze gaven 
Hem allen getuigenis. Allen, staat er. Ze zeiden allen: “U bent een 
uitnemend Leraar. U spreekt naar ons hart. Dat is taal die we be-
geren”. Jazeker, en ze verwonderden zich over de aangename 
woorden die uit Zijn mond voortkwamen. En ze zeiden in ver-
rukking: “Is Deze niet de Zoon van Jozef?” En dan is het Christus 
Die gaat doorstoten tot in het diepst van hun bestaan. En dan is het 
Christus Die ook in deze middag gaat doorstoten tot in het diepst 
van ons bestaan, van u en van mij. 
En Hij zeide tot hen: “Gij zult zonder twijfel tot Mij dit spreekwoord 
zeggen: “Medicijnmeester, genees Uzelf. Al wat wij gehoord hebben 
dat in Kapernaüm geschied is, doe dat ook hier in Uw vaderland”. 
Wat U daar in het Galiléa der heidenen deed, die wonderen, dat U 
noden en doden oploste, dat U ziekten genas, dat U mensen het 
Evangelie van Goddelijke genade verkondigd hebt, doe dat ook hier. 
Wij zijn toch mensen die daar recht op hebben! Of niet? Veel meer 
dan die mensen daar in dat Galiléa. Wij zijn immers het bondsvolk 
van God. Wij zijn immers Abrahams zaad. Doe het ook hier in Uw 
vaderland. 
En Hij zeide: “Voorwaar, Ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn 
vaderland”. Waarom niet? Hoe luidt ons tekstwoord ook alweer? Hij 
heeft Mij gezonden. Wat betekent dat? “Ik spreek een taal die niet 
uit de mens voortkomt, maar die uit God, Mijn Vader, voortkomt. En 
de woorden die Ik spreek, die gaan dwars in tegen vlees en bloed. 
Ik maak Mijzelf aan u openbaar als een Profeet, zegt Christus. En 
een Profeet heeft slechts één ding te doen: het Godswoord te ver-
kondigen. En Die het Godswoord verkondigt, Die laat van de mens 
niets, maar dan ook niets overeind staan. 
Nee, vlees en bloed doen niet mee in het Koninkrijk Gods. Daarom 
is het voor vlees en bloed een bitter woord wat de Heere Jezus 
spreken gaat. 
Wat gaat Hij doen? Hij Die sprak van die aangename zaligheid, van 
die beloftevolle woorden, van die Schrift die op die dag in hun oren 
vervuld was. Hij gaat spreken van wat daar achter ligt, dat geheim 
dat daarin opgeborgen ligt. 
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Maar Ik zeg u in der waarheid: “Er waren vele weduwen in Israël in 
de dagen van Elia, toen de hemel drie jaren en zes maanden ge-
sloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land, 
en tot geen van haar werd Elia gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, 
tot een vrouw die weduwe was”. 
Dat is de Goddelijke verkiezing. De Goddelijke verkiezing der gena-
de. De weduwen in Israël hadden helemaal geen streepje voor 
omdat ze bij dat volk van Israël hoorden. Nee, zie hier dat er bij de 
Heere geen aanneming des per-soons is, maar dat Hij alle dingen 
uitwerkt naar Zijn vrije raad en wil. 
Wat doet dat met u? Ja, het is op afstand. Dat weet ik wel. Maar wat 
zou er met u in uw hart gebeuren als er hier aan u voorgesteld zou 
worden een hoer en een tollenaar, die hun levenlang in de goot van 
de maatschappij hadden doorgebracht, en die zouden gaan vertel-
len wat God aan hun ziel gedaan had, die zouden gaan vertellen 
van de zaligheid die in Christus is, die u zouden gaan vertellen wat 
ze in Hem hadden gezien, dat ze zouden getuigen: “Alles aan Hem 
is gans begeerlijk”. Kent u dan die stem vanbinnen: “Waarom zij en 
waarom ik niet?” Die altijd onder de zuivere bediening van het 
Woord ben op gegaan. Die altijd getrouw geweest ben in de dienst 
van God. Die altijd mijn tienden heb gegeven. Die altijd het Woord 
heb gelezen. En die ook nog eens altijd wel om bekering heeft 
gebeden. “Waarom zij wel en ik niet?” Kent u die stem van binnen? 
Of zegt u in uw hart: “Wat zou dat een wonder zijn, als hier een hoer 
en een tollenaar dat zouden vertellen. Dan zou ik nog een beetje 
hoop en een beetje moed hebben voor mijzelf. Dat het misschien, 
wie zal het zeggen, God mocht Zich wenden, dat het dan misschien 
voor mij ook nog zou kunnen”. 
En de Heere Jezus gaat door: “En er waren vele melaatsen in Israël 
ten tijde van de profeet Eliza, en geen van hen werd gereinigd dan 
Naäman de Syriër”. Zo’n onbesneden heiden, daar keken ze op 
neer. Zij die tot het bondsvolk hoorden. Zij die in die synagoge ge-
komen waren. Daar keken ze op neer. En die heeft de Heere voor 
gehaald. Zij keken er op neer in verachting, en God keek er op neer 
in ontferming. Dat is vandaag nog zo, trouwens. Waar de mens op 
neerkijkt in verachting, daar kijkt God nogal eens op neer in ontfer-
ming. Daar moet je wel op rekenen. En tot geen werd dat wonder 
waargemaakt dan bij Naäman de Syriër. Die werd gereinigd. 
Zie, opnieuw uit de Schrift vandaan verklaard. De Schriften die ze zo 
goed kenden. Zie opnieuw verklaard het vrije welbehagen van God. 
En opnieuw vraag ik het aan u. Hoe gaat het met u? Wat maakt dat 
in uw hart wakker, als u daarvan hoort, dat Naäman de Syriër gerei-
nigd werd? En u, u die al zovele jaren met die zielekwaal te kampen 
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hebt. U die het misschien moet uitroepen: “Ik heb al zo lang om 
bekering en om een nieuw hart gebeden”. Bent u er al achter 
gekomen dat de grond niet ligt in uw bidden? Ook niet in uw langdu-
rig bidden. Dat de grond niet ligt in u, op welk terrein van het leven 
dan ook. Bent u er al achter gekomen dat al ons werk, ons ploegen, 
ons sloven niet mee doen? Bent u er al achter gekomen dat het 
werkverbond eens en voorgoed verbroken ligt? En dat de Heere het 
getuigt: “Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd wor-
den voor Mij”. Dat zal niet gaan. Want zelfs uw beste werken zijn 
met zonden bevlekt. Waarom? En dat komt nu ook openbaar daar 
bij die mensen in die synagoge. Omdat u en ik, wij van nature, in al-
les altijd maar weer onszelf bedoelen, de eer van God niet op het 
oog hebben. 
Ziedaar, zo treedt Jezus voor die hoorders in die synagoge tevoor-
schijn. Zo treedt Hij ook in deze middag voor u en mij tevoorschijn. 
Hij heeft Mij gezonden, opdat Ik alles zou doen ter ere Gods, opdat 
Ik tonen zou, als de Tweede Adam, waar het bij de eerste Adam is 
mis gegaan, wat de val van de mens heeft uitgemaakt, dat het onze 
hoogmoed is wat scheiding maakt tussen God en onze ziel. En 
Christus toont in heel Zijn voorkomen van barmhartigheid en ontfer-
ming dit: “Maar wie Mij nederig valt te voet, die zal van Mij Mijn we-
gen leren”. Dat zal Hij straks ook nog bewijzen. Nee, niet in de 
synagoge, maar wel weer opnieuw in het Galiléa der heidenen. 
Maar laten we eerst samen zingen van Psalm 71 het 7e en het 11e 
vers. 
 

Hen die op mijne ziele loeren, 
Hoort men, in hunnen raad, 
Uit onverzoenb'ren haat, 
Een goddeloze schimptaal voeren, 
En, tegen recht, tezamen 
Mijn ondergang beramen. 
  
Ik zal blijmoedig henentreden, 
In 's HEEREN mogendheid. 
Mijn hart is uitgebreid, 
O Heer', om Uw gerechtigheden, 
Ja, die alleen, te prijzen 
Op aangename wijzen. 

 
En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit 
hoorden. Dat zijn diezelfde allen die Hem eerst prezen om Zijn aan-
gename woorden, maar die de grond, de bodem van die aangena-
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me woorden niet verstonden. Voor wie het een ergernis was, de 
verkiezing Gods. Voor wie het een ergernis was dat God redenen 
neemt uit Zichzelf en nooit uit de mens. 
Het is te wensen dat we er doorheen gezakt zijn met z’n allen. Dat 
we zouden menen dat we er onderhand recht op hebben dat God 
ons genade bewijzen zou. Want zolang we dat menen (dat blijkt wel 
uit de woorden die Jezus uit Jesaja las), is de zaligheid niet voor 
ons. Maar die overal doorheen gezakt is, met zichzelf aan een end 
gekomen is, ja totaal in de klem, in de knel zit onder dat Goddelijk 
recht, met zijn eigen vuilheid en walgelijkheid, die zegt: “Mensen, dit 
is een wonder! Dat er een onbesneden heiden, die in zijn eigen zon-
de die ziekte van melaatsheid over zich heen gehaald had, dat die 
door God wordt opgezocht en genezen. Dat is een wonder, dat God 
om ziet naar dat uitschot, naar dat afval, naar dat wat wij weg zet-
ten”. Mensen, heb je jezelf als eens een keer weg moeten zetten, 
achteruit moeten zetten? Dat je er niet meer bij hoorde. Dat je er 
niet meer bij kon. Dat het voor u niet meer was. Dat zalig worden 
wellicht de onmogelijkste onmogelijkheid werd. Dan ligt er troost in 
dat wondere geheim van de Goddelijke verkiezing. Reken er op, als 
er geen verkiezing was, dan werd er geen mens zalig. Maar door die 
verkiezing is het waarheid, dat er van u en van mij geen nagel-
schrapseltje bij hoeft en bij mag. Dat God het doet om Zichzelf. Het 
komt trouwens in het leven van Gods Kerk ook openbaar, dat Hij het 
doet om Zichzelf. Die krijgen de eer van God liever dan alles wat ze 
hebben. Die is het om de eer van God begonnen, in alle delen van 
het leven. 
Ach ja, hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. 
Die liggen gerust, verslonden in de wil van God. Hij doe wat goed is 
in Zijn heilige Gods-ogen. Ik kan het wel makkelijk zeggen, maar je 
zult er maar door heen moeten kruipen. Je zult er maar in geoefend 
moeten worden. Het zal maar door de nacht heen gaan. Het zal 
maar waarheid worden, dat je van jezelf af moet. 
En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit 
hoorden. Ziet u dat? Onder de prediking van het Woord valt het on-
derscheid. Onder de zuivere prediking van het Woord, tot op de dag 
van heden, valt het onderscheid. Of met toorn vervuld, of met blijd-
schap en dankbaarheid vervuld. Het is één van de twee. Of overeind 
blijven staan in je hoogmoed, of door de knieën gedrukt onder dat 
heerlijk Woord des Heeren. 
Zij werden allen met toorn vervuld. En nu opletten, dat is ook wat. 
En zij opstaande, wierpen Hem buiten de stad en leidden Hem op 
de top des bergs op welke hun stad gebouwd was, om Hem van de 
steilte af te werpen. Ze zeggen nu ineens geen woord meer. Eerst 
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gaan ze tot Christus spreken. “U bent een Leraar bij uitnemendheid. 
Het zijn aangename woorden die U spreekt”. Nu zwijgen zij totaal. 
Weet u hoe dat komt? Omdat ze de Schriften kenden en wisten dat 
Christus de waarheid sprak. Ze hadden geen weerwoord om er 
tegen in te brengen. 
Zie hier hoe Goddelijk wijs, dat de Heere Jezus Christus Zijn be-
diening stoelt op het eeuwig blijvende Woord van God. Zie daar dan 
ook de vastigheid voor ons aller leven als ons bestaan ligt opgebor-
gen in het Woord van God. Daar kan geen mens in zijn haat en vij-
andschap iets tegen in brengen. Als God u in Zijn Woord zalig 
spreekt, laat de hele wereld dan maar roepen dat u onzalig bent. Ik 
heb het toch zelf uit Zijn mond gehoord, zingt de Psalmist. En dat is 
misschien nog wel een grotere troost, daar kan de duivel ook 
helemaal niets meer tegen in brengen. Als God op Zijn eigen Woord 
een mens zalig spreekt, dan heeft de duivel het nakijken. Want denk 
erom dat de duivel de Schriften kent hoor. En waar ging hij voor op 
de loop toen de Heere Jezus verzocht werd in de woestijn? Het 
Woord van de levende God, tot drie malen toe. 
Maar zij werden met toorn vervuld. Ze zijn opgestaan en ze wierpen 
Hem buiten de stad. Ik las bij een verklaarder: “Reken er op dat dat 
niet zachtzinnig gegaan is”. Reken er op dat de haat en vijandschap 
van de mens een felle en een venijnige haat is. Wat kunnen wij dat 
nog mooi bedekken, achter een godsdienstige schijn en een vroom 
pak. Maar wij zijn hetzelfde hoor, zolang wij Jezus buiten de deur 
van ons leven houden. Wij zijn hetzelfde! En we willen precies het-
zelfde als deze mensen. 
Waarom willen ze Hem nu eigenlijk van de steilte afwerpen? Opdat 
Hij Zijn mond zal houden. Die stem willen ze niet meer horen. Die 
stem die voor het volk van God een en al geest en leven is. Die 
stem die is het, die voor deze mensen in de synagoge een vreselijke 
verschrikking is. Omdat die stem het is die ze aanwijst waar de fout, 
waar de nood, waar de ellende van hun bestaan huist. Ze willen die 
stem tot zwijgen brengen. 
Maar nu dit. Nu blijkt dan toch maar op het allervolmaaktst dat de 
Heere Jezus Christus gelijk heeft, en dat het woord van de profeet 
Jesaja waarheid is. Dat alle mensen, wie we ook zijn, blind zijn. Dat 
we het gezicht missen. Maar Hij, door het midden van hen door ge-
gaan zijnde, ging weg. Hoe kon dat? Hij is niet langs een of andere 
zijweg weg gegaan, of zomaar in het verborgene weg geslopen. 
Nee, door het midden van hen. Ziet u Hem staan aan de rand van 
de afgrond, met de drommen mensen om Hem heen die Hem van 
de steilte af willen werpen. Maar ze zijn geslagen met blindheid. Ze 
zagen Hem met hun ziel niet. Nu maakt God dat ze Hem ook met 
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het oog niet zien. En dat Hij de vrije baan krijgt door het midden van 
hen, om weg te gaan. 
Zie daar het vreselijke oordeel wat er op deze mensen rust. Dat zijn 
afschuwelijke woorden voor een mensenkind: “Hij ging weg”. Wan-
neer zal Hij uit Voorburg vertrekken? Of denkt u dat u goedkoop en 
zonder vreselijke gevolgen de genade Gods kunt weerstaan? Meent 
u dat u onder de prediking van het Woord dezelfde kunt blijven, en 
dat u altijd nog wel kunt zalig worden? Denkt u dat? Ach, als ik eens 
oud geworden ben, ofzo. Of als ik eens ziek word, dan zal ik eens 
aan God gaan denken. Denkt u dat werkelijk? 
Hij ging weg. Dat wil een vreselijke les ons leren. Het was voor die 
mensen nog tijd. Maar het was geen genadetijd meer. Waarom was 
het geen genadetijd meer? Omdat Hij er niet meer was. Waarom is 
het voor u en mij nog genadetijd? Omdat Jezus er nog is. Wat zegt 
Jezus? Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert ze niet. Wat 
is het kenmerk van een kind? Die gelooft eenvoudig het Woord wat 
tot hem klinkt. Laat de kinderkens tot Mij komen, want derzulken is 
het Koninkrijk Gods. Laat die kleintjes, die het ook niet meer weten, 
die toch geen andere kant meer op kunnen, bij Mij komen. Laat ze 
voor Mijn voeten neer knielen, Ik zal ze Mijn wegen leren, Ik zal ze 
dat bekend maken. 
Moet ik het dan zelf doen? Ach, u is toch net uitgebreid gepredikt 
dat het het vrije welbehagen van God is. Of niet? Dat er het geheim 
van de Goddelijke verkiezing achter schuilt. Of niet? Dat Hij het is 
Die dat koord van Zijn goedertierenheid om een mensenleven heen 
legt, en die mens naar Zich toe haalt, naar Zich toe trekt en aan Zijn 
voeten door de knieën dwingt. Hij is het Die dat Zelf doet, opdat het 
wondere geheim wat er in de profeet Jesaja van Hem geschreven 
staat in ons leven openbaar zou komen. Opdat we in die weldaad en 
in die rijkdom zouden mogen delen. En weet u wie er nu juist bij ge-
haald worden? Ja, nog eens een keer, dat uitschot en dat afval. 
Want Hij ging weg uit Nazareth en kwam af in Kapernaüm, een stad 
in Galiléa, waar de Joden hun neus voor ophaalden. En leerde hen 
op de sabbatdagen. Weet u wat dat betekent, als er staat: “En Hij 
leerde hen”? Dat betekent dat daar een volk was wat om onderwijs 
verlegen was. Dat wist het ook niet meer. Dat moest het van Hem 
hebben. Dat moest het van Hem horen. En Hij heeft ze geleerd. Zie 
hier hoe een gewillig Leermeester Hij is. Zie hier dat Hij geen mens 
voorbij gaat. Wie Hem inderdaad nederig valt te voet, die zal van 
Hem Zijn wegen leren. En ze versloegen zich over Zijn leer. Ze 
raakten van hun stuk. Ze sloegen achterover. Ze wisten niet wat ze 
hoorden. Ze waren diep onder de indruk. Want Zijn woord was met 
macht. 
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Zou het voor die mensen in Kapernaüm tot zaligheid geweest zijn? 
Ik weet het niet. Wat we wel weten is dit: dat de Heere Jezus daar 
ruimte had, om die wonderen te doen, die Hij in Nazareth vanwege 
het ongeloof niet doen kon. Wat we wel weten is, dat daar de Heere 
Jezus de ruimte van het Evangelie heeft laten schitteren, en dat er 
velen toegebracht zijn tot de gemeente die zalig werd. Weet u hoe 
dat kwam? Omdat Zijn woord was met macht. Wat is dat voor een 
macht? Dat is een alles overwinnende macht. Dat is het onweder-
standelijke werk van Gods Heilige Geest. Dat kan ik niet doen. Een 
mens kan hooguit het Woord van God preken tot in het oor. Maar 
als de Heilige Geest het voert in het hart, als het blijft haken in uw 
ziel, als u er onder in beslagen genomen werd. 
Zijn woord was met macht. Weet u wat die macht doet? Die laat van 
uw macht niets meer over. Die maakt van u een nietig mensenkind. 
Die maakt van u een onderworpene voor het aangezicht van de le-
vende God. Maar het is een gezegend plekje. Want als je een 
onderworpene bent voor het aangezicht van God, dan gaat het mee-
vallen. Dan gaat het eeuwig meevallen. Dan denk je: “Nu gaat het 
mis”, en dan gaat het net goed. Dan denk je: “Dat wordt de dood”, 
en God geeft het leven, uit vrije genade, uit vrije gunst die eeuwig 
Hem bewoog. Als je daar aan de voeten des Heeren terecht moet 
komen en daar moet wegsterven voor het aangezicht van God, on-
der dat dreigende oordeel, waar je de schuldbrief hebt thuis gekre-
gen, en je inderdaad geen penning hebt om te betalen, daar in de 
rechtszaal gaat de deur op slot, hangen de onweerswolken van het 
Goddelijk recht laag. Dan ligt je aangezicht in het stof en Gods 
wraakzwaard verwacht je elk ogenblik. En dat het God is, uit vrije 
beweging, uit Zichzelf, Die daar in die bange zielenacht, waar je 
gekneld ligt in de banden van de dood en waar de angst der hel je 
alle troost doet missen, het waar maakt dat het heerlijk open mag 
gaan voor je ziels-oog, die gerechtigheid en die zaligheid die in 
Christus Jezus alleen is. Dat Hij voor je geloofs-oog openbaar komt, 
en dat je Hem zien mag, en met de armen van het geloof mag 
omhelzen. Dat Hij het in je ziel spreekt: “Ik voor u”. En dat dat bloed 
der verzoening op je druppen mag, en dat de mantel van Zijne ge-
rechtigheid over je zwarte, inktzwarte bestaan heen gelegd mag zijn. 
En de Vader met Zijn hand op het Offerdier, op Christus, het tot je 
ziel spreekt: “Nu zal Ik niet meer toornen, en Ik zal niet meer schel-
den op u in alle eeuwigheid, want uw zonden, die voor uzelf zove-
len, zo hemelhoog, zo ten hemel schreiende zijn, die heb Ik achter 
Mij geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid”. Dus om er 
nooit meer op terug te komen. Uw totale bestaan van verleden, van 
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vandaag en van toekomst, opgeborgen in die aangebrachte gerech-
tigheid van Christus. 
Nou, dat misten die Joden daar in de synagoge. Hij was in liefde tot 
ze gekomen. Ze hadden Hem in haat ontvangen. Ze hebben Hem in 
vijandschap verworpen. 
Hoe lang kunt u Hem nog verwerpen? Hoe lang nog? 
Wanneer komt toch ook in uw leven die dag… Of wellicht is het al 
eens gebeurd. Dat je op je knieën mocht gaan en je mocht verne-
deren voor het aangezicht van de levende God. Dat het ogenblik is 
aangebroken dat Hij Zichzelf heeft groot gemaakt, heeft heerlijk 
gemaakt. Zo groot dat Hij in staat bleek om ook die enorme berg 
van zonden en schuld van u voor het aangezicht van God weg te 
nemen. Is Hij al zo begeerlijk voor u, dat alles aan Hem gans be-
geerlijk is, en dat al uw ziels-uitgangen naar Hem zijn? Dat dit de 
zaak is waar het in uw leven over loopt, ook bij de voortduur: “Dat ik 
Hem kenne en de kracht van Zijn opstanding”. Want dit is de kracht 
van Zijn opstanding, zegt de apostel, Hij is gestorven om onze zon-
den, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Opdat ze er bij ge-
haald zouden worden, bij dat grote koor wat eeuwig zal zingen van 
die zaligheid, van dat welbehagen Gods in Christus, om te zingen 
het lied van Mozes en het Lam: “Gij hebt ons Gode gekocht met Uw 
bloed”. 
Hij heeft Mij gezonden, om de Kerk te leren tot Gods eer te leven. 
Om de Kerk te leren tot Gods eer te zingen. 
Het valt zo tegen, zeg je. Maar Hij predikt ook het aangename jaar 
des Heeren. Het jubeljaar komt nog, dat er niets te klagen meer 
overblijft. Dat je eeuwig zal mogen zingen van Zijne gunstbewijzen. 
 

AMEN. 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 92 : 5 
 

Wie U durft wederstreven, 
Wie onrecht durft begaan, 
Zult Gij, o God, weerstaan, 
Verstrooien en doen sneven. 
Gij zult mijn eer vergroten, 
Mij sterken in mijn stand; 
Ik ben door Uwe hand 
Met olie overgoten. 

 
Zegenbede. 


