
Bij Jesaja 60

Opbouw
In de meeste leesroosters beperkt m€n
de lezing van dit hoofdstuk tot de e€rste
zes verzen. Dat heeft ongetwijfeld te
maken met de associatie van vs. 6 ('goud
en wierook zullen zij aanbrcngen') met
het verhaal van de wijzen uit het oosten,
Met dit vers lijkt voor deze zondag in
het kerkelijk jaar het belangrijkste gezegd
te zijn en daamm wordt de lezing hier
afgebroken. Dat is echter niet in over-
e€nstemming met de opbouw van dit
hoofdstuk zelf. Jes. 60 heeft een duide-
lijke weloverwogen structuur. Het is dan
ook beter om zich bij de afbakening van
de perikoop daarnaar te richten.
In vs. l-3 wordt gesproken over de 'ver-
lichting' van Sion. De heerlijkheid des
Hercn straalt van haar af. Daardoor wordt
Sion tot een licht voor de volken. Voor
Sion zelf geldt dan wel dat z€ op moet
staan en zich moet l{ten verlichten. In
vs. 4-5 wordt boschrcven hoe Sion z3I
zien dat men haar kindercn terugbrengl
en dat ze zal stralen van vreugde over
de vele goede gaven. Dat laatste wordt
verder uitgewertt in vs. 6-7 met vermel-
ding van de (bijzondere) plaatsen van
hertomst van de geschenken. De verzen
8-9 vatten dan nog eens het voorafgaande
samen. De rcst van het hoofdstuk bestaat
voornamelijk uit yariaties op de thema's
die in het eerste gedeelte ter sprake
kwamen. Indien men niet het hele
hoofdstuk wil lezen kan men zich beper-
ken tot vs. l-9, omdat dit een afgerond
geheel is.

Exegetische notitics
Het is jammer dat in de Nieuwe Vertaling
van het NBG niet tot uitdrukking wordt
gebracht dat het hier gaat om poezie.
Daardoor gaan e€n aantal nuances verlo-
ren. Een voorbeeld daarvan is vs. l. We
lezen daar: 'want uw licht komt en de
heerlijkheid des Heren gaat over u oP'.
Dat suggereen dat het hier om twee ver-
schillende, opeenvolgende zaken gaat. In
de Hebreeuwse po€zie is het echter ge-
bruikelijk om €6n zaak op twee of meer
manieren te omschrijven. Zo ook hier.
'Uw tichi' wordt in het parallelle venlid
omschreven als 'de heerlijkheid des He-
rcn'. Om dat in onze vertaling duidelijk
te maken is het beter om het Hebreeuwse
we onvenaald te laten en om de iekst in
versregels in te delen (zie de Willibrord-
yenaling en de Groot Nieuws Bubel).
De joden die uit de ballingschap terug-
komen worden de kinderen van Sion ge-
noemd (vs. 4). Het gaat hier waarschijn-
lijk niet alleen om beeldspraak maar ook
om een aanduiding Yan het feit dat we
te maken hebben met de tweede generatie
van hen die werden weggevoerd. In
Klaagl. 5 komt deze aan het woord. De
profetie in Jes. 60 is ook een antwoord
op de daar verwoorde klacht dat hun
blijdschap verdwenen is, hun ogen ver-
duisterd zijn. omdat Sion verwo€st is en
er weinig hoop is op terugkeer.
Het thema van de komst van de volken
naar de Sion vinden we ook in Jes. 2,2-4,
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(K.5.) terwijl de verwachting dat zij met rijke
geschenken zullen komen ook is uitge-
sproken in Hag.2.8-9. De vergelijking
met beide teksten laat zien waar in Jes.
60 de accenten word€n gezet. In legen-
stelling tot Jes. 2,24 ga t h€t niet om
de komst van de volken op zich maar
staat het herstel van de luister van de
Sion centraal. En anders dan in Hag. 2,8-
9 gaat het daarbij niet om de tempel maar
in de eerste plaats om de herbouw van
de stad.
In de vermelding van de volken zit een
duidelijke lijn: achtereenvolgens komen
het zuiden (vs. 6), hel oosten (vs. 7), het
westen (vs.9) en het noorden (vs. 13)
aan d€ orde. Kortom, hel is een wercld-
omvanend gebeu€n. Dat blijh mk uit
de vcrmelding van de kustlanden, dat wil
zeggeln & lan&n die naar de toenmalige
inzichten aan het einde van de wereld
liggen. volgens vs. 5 gaat het zelfs nog
verder: 'tot u zal de rijkdom der zee zich
wenden'.
Het verdient aanbeveling om (met de
Wi[ibrordvenaling) aan het begin van
vs. 9 te lezen: 'De boten van de kustlan-
den zullen wachten' (in plaats van: 'op
mij zullcn de kustlanden wachten').
Hierdoor wordt de tekst begdjpelijker.
terwijl de wijziging in de Hebreeuwse
tekst slechts de vocalisatie b€reft.

Jcsoja 60 in ziin context
Met dit hoofdstuk b€gint een serie heils-
profetieen voor Sion Ues. 60{2). Deze
werden korl na de ballingschap uitge-
sFoken. In feite gaat het hier om een
actualiserende herhaling van eerderc, tij-
dens de ballingschap gehoorde woorden
van 'Deutem-Jesaja'. Het was hard nodig
dat dit gebeurde, want de hoge Yerwach-
lingen ten tijde van de terugkeer uit de
ballingscMp waren omgeslagen in wan-
hoop door de harde we*elijkheid van
de moeizame wedempbouw. Men
klaagde dat het verwachte licht niet te
zien was (Jes. 59,9). Aan de anderE kant
werd het volk verweten dat het niet luis-
terde naar Gods aanwijzingen en zo-
doende hel licht zelf tegenhield (Jes.

58,6-8): Daarcntegen is de boodschap
van Jes. 60 dat het licht wel degetijk dmr
zal brcken, maar dat daaftij van het volk
verwacht mag worden dat het zich daar-
voor openstelt, dat het zich l66t verlich-
ten, dat het opstaat en me€ gaat in de
door God ingezeten beweging ten goede.
Voor wie eenmaal gewend is te klagen
dat het niet goed gaat is het vaak moeilijk
om zich in te stellen op de komst van
het goede. Vandaar die krachtige op
wekking aan het begin. Hopeltk roept
het de mensen wakker uit de nachtmerrie
van hun bestaan en helpt het ze te leven
vanuit het visioen van een wereld waar-
van Gods heerlijkheid afstraalt.

8 januari 19E9

H@fdlcrinS
Iesaia 6O

L.c{ioo.rium 1960
(tussGn haken oudkatholiekc variantcn)
eersE lczing: Jesaia 60,l-6(9)
psalm: 72 (R vs I l)
epistel: Efeziers 3,2.3a.5.6 (3,1-l 2)
vcrs voor hct cvurgclie: Man. 2,2
cvangelic: Mattciis 2, I - I 2

Tcorh
tqah: Deuterorprnium 23,1-9
psalm: l3t
haftanh: Jesaia 60

Kbsdel
(met lutherse zondagslicd)
introitus: Ec{r, advenit . . . (Mal. 3,1 en I
Krcn.29,12)
epistel: Efcziers 3,1-12
graduale: Ies. 60,6.1
allcluia/trrctus: Man. 2,2
evangelie: Matteiis 2,1 -12
offenorium: R. 72,lG.l I
cqmunio: Man. 2,2
0-B eez. t5'l, 7) 106)

Brchcltltrt€
Sie werden aus Saba allc kommen, BWV 65

Op sclrml
Johannes I,19-34
Johanncs 1,35-52
Joh.nncs 2,1-l I

kleat: wil

gebcd:

(Missalc Ronunum)
God, Gij hcbt vandaag aan de volkercn
door ccrl sler die hen leidde
uw eriggeborrn Zoon gcopcnbaard.
Wij biddcn U:
leid oos
die U rceds kennen door het Seloof,
tot hel aanschouu,en van
uw heerlijkheid.
Door onze He€r, Jezus Christus.

(idem, ven. W. Barnordl
Gij lrnr
door hct geleide van
die srcr
wijzel de weg gewezen,
nict naar de machtigen,
de grote lichten,
maar naer het volk
dal in duistcmi! wandelt.
ln duistemis
ccn wolkkolom,
zo gaar Gij voor Uw
gml€ente uit,
maar Gij verlicht
dic wolk var binnen
wanneer h€t nacht is
om de mensen heen.
Geef oas Uw leiding,
dat ook wU
komen tot dc hcrkenning van
Uw heerlijkheid
waar die gering schijnt!



Epifanie - feest van de verschlining van de Heer

Over de liturgie (O.)

'Sie werden ous Saba alle kommen': Bach's cantate BllV 65 heeft
he, rcchtstreeks uir lesaia 60:6, en onze dierbare Drie Koningen
illustrerm het. Om het al te kerstsral-achtige te vermijden is het
goed om na de verzen 14 van Jesaia 60 tenminste ook de verzen 13
en 14 of l3-22 te lezen- de ster die de wijzm in ha oosten zim heeft
,e maken met zon en maon en met dc Heer zelf in de verzen 19 en
20. 'lleer' gaat het (zie beifu vorige mndagen) over de nianwe tijd
die van Godswege aanbreekt. G*echtigheid, vrede en heelheid
van de schepping &agen de kamelen van de koningen. . .

Lied: LB gezang 41.

Jij, Beflehem

Hij komt niet uit de grote stad.
HU wordt niet in een koningsburcht gcboren.
Je zult zijn naam niet in paleizen horen.
Waar zie je hem?
In Betlehem
dat Ueine gat
waar David zat.
Hij komt niet uit de grote stad.

Hij draagt geen hermelijn, geen kroon.
Maar dat is onbekend aan vreemde wijzen.
Zn zoeken in Jertualems paleizcn.
Daar zegt men: Heus,
je bent niet wijs,
hier is gewoon
geen koningszoon.
Hier zit Herodes op de troon.

Toch moet hij nu geboren zijn.
Zijn ster is in het oosten al gaan schijnen.
Als wijzcn wil jc nict zomaar verdwijnen.
Ze komen er.
De gekke ster
die vindt het fijn
om gids te zijn
naar Betlehem, een stad zo klein.

We noemen je nu niet meer klein.
Je mag de stad van de Messias heten.
Wat Micha heeft gezegd wordt niet vergeten.
Jij, Betlehem,
bent groot door hem
Je mag het zijn
in sterreschijn.
Jij, B€tlehem, heet niet meer klein.

Uit: Karel Deurloo, Om he, recht lief te hebben, Baon 1983, p.
76v. Voor de melodie zie ondo Kerctnachl.

Epifanie - lictt ir h€t duister
ttli r*it "", Epirhii. ,in ae ,ersctrljning van de Hcer, en de ia<
paar zondagen ddarna zijn een tegenhanger van de tijd van
voorbereiding op het paasfeest. Het doel van de verkondiging
in deze tijd is om te laten zien dat Christus niet alleen de lijdende
knecht des Heren is maar ook degene in wie Gods heerlijkheid
op aarde verschcncn is. Het eigenlijke feest van Epifanie op 6
januari is in de loop van de tijd overschaduwd door het kerst-
feest en heeft voor velen dan ook niet meer een duidelijk
herkenbaar eigen karakter. Dat komt ook omdat er verschil-
lende verhalen zijn die op deze feestdag gelezen kunnen
worden: over de wijzcn uit het oosten,dcdoop in de Jordaan en
ook over de bruiloft te Kana. Wil men toch iets van het eigene
van het feest van Epifanic duidelijk maken dan kan men heel
goed uitgaan van de lezing van Jes. 60. Daarin gaat het immers
over Gods opzienbarende verschijning als licht in het duister.
Het thema'licht in het duistcr'is in kerkelijke kringen heel
bekend en terugte vinden in tal van liederen. We bezingen God
als licht (Ps. 27,1 en 36,10) en ook Jezus Christus (Gez. 149:4)
en de Heilige Geest (Gez. 241:2). De komst van Jezus kan als de
vervulling van de profetie in Jes. 60 gezien worden wanneer we
bedenken hoe die komst beschreven wordt in het eerste hoofd-
stuk van het evangelie van Johannes (zie met name Joh. 1,8-9).
Maar daarmee is de spanning die Jes. 60 oproepi nog niet
weggenomen. Integendeel! Na Gods openbaring in Jezus
Christus is de vraag naar het licht alleen nog maar des te
dringender geworden. Wc zien er immers in ons leven door-
gaans zo weinig van. We spreken zelfs van 'Godsverduistering'.
Is er dan helemaal nicts meer te zien? Of durven wij het mis-
schien niet aan om crnaar uit te zien; zijn we al te bang
geworden voor grotc woordcn en wereldvreemde visioenen?

De buitertsrders gaan voorop
D€ associatie van Jes. 60 met dc in de meeste roosters aangege-
ven evangelielezing, Mat. 2,1-12, over dc wijzen uit het oosten,
is niet moeilijk te volgen. En dat betrcft dan niet alleen de
vermelde geschenken, goud en wierook, of het feit dat men in
latere tradities blijkbaar in overeenstemming met Jcs. 60:3 van
de wijzen koningen gemaakt heeft. In beide teksten gaat het
vooral ook over de komst van het licht en over de vraag o[men
het herkent en men er zich naar wil richten. Daarbij zijn de
wijzen uit het oosten velen van hen die dicht bij het vuur zitten
tot voorbeeld. Deze gedachte is in zekere zin ook aanwezig in
Jes. 60. Het wordt als vanzelfsprekend verondersteld dat de
volken op het licht in Sion zullen afkomen, terwijl het volk van
Sion zelferde grootste moeite mee heeft icts van dat licht te zien
(vgl. Jes. 59,9).
In de epistellezing voor deze zondag, Ef. 3,1- 12, wordt de plaats
van de heidenen. zoals die ook ter sprake komt in Jes. 60 en
Mat. 2, extra benadrukt. Het verschil met Jes. 60 is dat in Ef. 3

de heidenen nict slechts de functie hebben het volk van God te
verrijken maar nu zelf mede-erfgenamen worden genoemd en
dat zij mogen delen in de 'onnaspeurlijke rijkdom van Christus'
(vs. 8).
Sprekend over erfgenamen is het nog aardig om te verwijzen
naar het verband dat wel gelegd wordt tussen de wijzen uit het
oosten in Mat. 2 en de zonen die Abraham had bij zijn bijvrou-
wen. In Gen. 25,6 wordt over hen gezegd dat ze geschenken
kregen van hun vader en daarna weggczonden werden, 'oost-
waarts, naar het Oosterland'. Enkele van hun nakomelingen
zouden nu dus zijn teruggekeerd. En nu geven zij op hun beurt
de geschenken. Daar staat tegenover dat zij nu wal mogen delen
in de erfenis van deze grote zoon van Abraham.

Naast Jesaja 60 (K.5,)
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Bij Jesaja 61 (K.5.)

Opbouw
Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen die
eenvoudig van elkaar zijn te onderscbei-
den door te lencn op de verschillen in
persoonsvorn. Het begint met het getui-
genis van een niet ander aangeduide
p€rsoon die zich in dienst genomen weet
door God om de blijde Mschap van
het heil voor de gebrokenen en Eeuren-
den te yerftondigen (vs. l-3). In vs.4
richt deze zich tot het volk en maakt hij
een en ander concreet: de puinhopen yan
het verleden zullen worden opgeruimd.
Vreemdelingen zulleo niet meer als ver-
drukken optreden maar als dienstknech-
ten. Ze zullen niet meer komen roven
maar budragen aan de rijkdom van Gods
volk. Het volk zal niet meer te schande
worden gemaakt maar ertend worden
als Gods volk (zUn p,riesten en dienaan,
vs.6).
In vs. 7-9 komt God zelf aan het woord.
HU kondi$ een omkering van zaken aan
(vs. 7; lees met de Willibrodvenaling:
'Omdat hun schande dubbel zo groot was
(. . .) zullen zij in het land dubbel bezit
verwerven'). Dit is gebaseerd op zijn
liefde voor hd recht, op zijn vertonds-
trouw (vs. 8). Er is sprake van een 'eeu-
wig verbond'. Evenals dc heftaalde
b€oldspraak ondeend aan de natuur (vs.
3 en I l) wijst dit de hoord€r er op dat
men ook op langerc tcrmun moet durven
denken. De dingen moelen ook kunnen
goeien. De genoemde terebint ontstaat
niet mmaar.
Ook de slotverzen zun gesteld in de eer-
ste persq)n. Het gaat nu echter om de
rcactie op het voorafgaande. Blijkbaar is
hier het volk aan het wmrd. Het spr€ekt
zun ver[ouwen uit in de heilsboodschap
mals &zp werd verwoord in vs. l-3,
uitgewerkt in vs. 4{ en onderbouwd in
vs. 7-9. In deze reactie wordt terugge-
gr€pen op de eerste verzen (vgl. 'hoofd-
sieraad in vs. 3 en 10, 'lof in vs. 3 en
I I en de eerder genoemde beeldspraak
van 'planting' en 'uispruiten' in vs. 3
en I l). Ook op kleinere schaal zien we
hoe kundig dit gedicht is opgebouwd.
Zn wordl de in vs. l-3 beschrcYen om-
kering geaccentueerd door de woordspe-
ling btr-Sbr (vs. l) en p'r-'pr (vs. 3).

Reletie met het vorafgamdc
Veel van wat in Jes. 60 werd geprofe-
teerd komt hier weer terug. Het gaat er
nu vooral om h6e het aan de orde wordt
gesteld. Daarbij valt dan met name het
genoemde rollenspel op. Op deze manier
wordt de aankondiging van het heil in-
drukwekkender: er is iemand die er zich
met hart en ziel achter stelt, zich een
werltuig van God weet. Deze persoon
wordt als het ware bijgevallen door God
zelf. Hij ondersueept zijn woorden door
er zijn rEputatie aan te verbinden (vs. 8).
Ook in Jes. 60 wordt gevraagd om een
r€actie van het volk. In Jes. 6l is deze
instemmende rcactie nu ook verwoord
en wel in vs. l0-ll. Daarmee tijkt de
spanning zoals die werd opgeroepen door
de tegenstelling tussen de beloften en de
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rcaliteit weggenomen. Tegenover de
wanhopige twijfel (ook aan zichzelf) in
Jes. 59,9- I5a staal immers nu het uitge-
sproken yertouwen in Gods reddende
handelen. Het zou echter niet juist zijn
als we dcze verschillende rcacties sim-
pelweg n6 elkaar zouden zetlen, alsof de
ene in plaats van de anderc kwam. Wat
hier uit elkaar gehaald is, is in
wertelijkheid met elkaar vermengd. Dat
is heet goed te zien in h€t smeekgebed
dat kon op de heilspmfetie€n in Jes. 60-
62 volgt: Jes. 63,7-U,12. In dir indruk-
wektende lied wordt de verlossing door
God niet als een vaste zekerheid ge-
schilderd doch als iets waamaar hoopvol
gevraagd wordt door e€o schuldbewuste
gelovige.

Irtterlijf of figuurlijk?
Men kan zich afrragen wu de profeet
nu precies bedoelt met zijn heilsbood-
schap. Heeft hij hier een concrcte situatie
op het oog en kondigr hij een duidelijk
omschreven oplossing aan? Of gaat het
meer in het algemeen om dc leniging van
geestelijk nood? Dit probleem komt uit-
gebrEid ter sprake in een artikel van
Willy Schottoff, 'Das Jafu der Gnade
Gottes (Jes. 6l,l-11)', in L. und W.
Schottr,off (Hng.), wer ist unser Got ?

Beitrdge zu eintr Befreiungsthcologic im
Kontekst der'ers,en' Weh, Clr. Kaiser
Verlag Miinchen 19E6, blz. 122-136. Het
blijkt dat de meeste uitleggen kiezen
vmr een 'geesteluke' verklaring. Het zou
dan bijvoorteeld in vs. I niet gaan om
echtc gevangenen maar om mensen die
zich als gevangenen voelen. We muden
bij vs. l-3 dus niet moeten denken aan
concrcte oplossingen. Daarcntegen pleit
Schottsoff voor een letterlijke verklaring.
In vs. l-3 zou het dan gaan om de wan-
hopige amen en bij de 'gevangenen en
gebondenen' om mensen zoals die be-
schreven worden in Neh. 5,5 en 8, na-
melijk menscn die hun schulden niet
meer konden terugbetalen en daarom ge-
vangen gezet of tot slaven gemaall wa-
rcn. Het Baat hier dan om de verhoging
van wie vemederd was. Op dezelfde
manier gaat het in vs. 4-7 om de yedn-
ging van het vemederde volk IsraEl te-
midden van de volken. Het is natuurlijk
onvermijdelijk du wanneer Jes. 6l h
andere situaties gelezen wordt de bood-
schap min of meer gegeneraliseerd wordt,
maar Schotroff laat zien dat het goed is
om daarbij het principe van de verhoging
van de vemederde, dat door de woorden
van God in vs. 8-9 zozeer wordt bena-
drukl niet uit hei oog te verliezen.

15 januari l9E9

Hoofdlcdng
Jesaia 6l

Lcdoorrium 1969
(tus.sen haken oudlatholicke varianteo)
cerste lczingi Jcsaia 62,1-5
psalm: 96 (R vs 3)
epistll: I Korinticrs 12, (l)4-l I
vcrs voor het evangclic: 2 Tess. 2,14
evangclic: Iohanncs 2,1-l I

TeDrh
tordh: Dcutercnomium 24,1-18 (of l-5 en l7-
22',)
psalm: 139
haftarah: Jesaia 6l

Klesick
(met luthers€ zondagslicd)
introitus: Ps. 66,4
cpistcl; Romeircn 12,616
gradualc: Ps. l0?2G21
alleluiafuactus: Ps. 14E,2
cvangelie: Joharmes 2,1-12
offenorium: Ps. 66,1.2,7-9
communio: Joh. 2,7-9
(LB gez. 165, RSB 206, OK 370)

Bachcrntrtc:
Mein Colt, wic hn8c, ach lange, BIvv 155

Op schol:
Johamcs 2,13-25
Jolunnes 3,1-21
Johannes 3,22-36

Heur: wit of grocn

8cb.d:

(Missalc Romorum)
AlmachtiS€ ccuwigc fu,
hcrlrc] cn aade
wordcr door U gclcid:
veftoor wclwillcnd
het gcbcd van uw volk
cn gccf ors uw vredc
in dczc tiiL
Door onzc Hecr, Jczus C'hristus.

(Willcm Barrurd)
o Hccr van allc rijdar,
die firccstcr ovq allc machtcn zijt,
de h€mcls€ en
de aardsc dingen
houdt Gij tqsamcn
in Uw hard.
Wij bidden U:
hoor tch het roapen
van Ulr ncnscn,
wecs hun gencgcn
in hun zorg
en gecf aan onzc dagcn ook
te procven van Uw vrede!

( oudka, l@ lie ke trodit ie )
God, vcrschencn is uw zoon
a.ls mens onder ons mensen,
maak, vragcn r rU,
dat wij door Hcm,
die wij uiterlijk hcbben lcEn kennen
ook iruErlijk mogcn wordcn heryormd,
door Hcm, uw Zoo, onze Hccr.



Kana-zondag

Over de llturgie

Wat in de Lucas-lezing van volgende week wotdt geciteerd(en als
vemuld uitgeroepen) klinkt vandaag in de hoofdlezing ui, lesaia.
Dat het 'Kana-zondag' is heeft dao alles mee te maken. Jesaia
6 1 , I G I I kan de goede tiding van Kana als nieuw laten klinken.
En natuu ijk is het niet'gek' of oniuisl om (zie lictionarium
1969) door te lezen t/m Jesaia 62:5, - opdat wij weten dot de
bruidegom en bruid van Kana een gelijkenis zijn van God en zijn
volk. Dit zijn weken om veel over het Verbond en over de komst
van het Koninkrijk te preken en vooral te zingen. En deze zondog
is een dag om de maahijd van de Heer exlra vreugdevol te vieren.
Lied: l3 gezang 38.

(O.) Naast Jesaja 61 (K.s.)

Er zijn twee voor hand liggende mogelijkheden om Jes. 6l te
combineren met een evangclielezing. Men kan kiezen voor Luc.
4,lzl-30, omdat daarin geciteerd wordt uit Jes.6l en wcl door
Jczus waarvan gczcgd wordt dat Hij werkt in de kracht van de
Geest (vgl. Jes. 6l,l). Men kan ook de leesroosters volgen die
als evangelielezing Joh.2,l-l I aangeven. Deze gcschiedenis van
de bruiloft te Kana sluit immers goed aan bij de beeldspraak
van bruid en bruidegom in Jes.6l,l0.
Beide evangelielezingen passen goed binncn het kader van de
Epifanie: zij maken elk op hun eigen manicr duidelijk in hoe-
verre Gods heerlijkheid nu in Jezus Christus in onze wereld is
verschenen.

Bij Luces 4,14-30
Deze perikoop is exemplarisch voordatgene wat ervolgcns het
evangelie gebeun rond Jezus van Nazaret. We leren Hem zelf
kennen tn we krijgen inzicht in hoe men op Hem reagccrt. De
verzen I ,1- I 5 zijn de overgang van de verhalen waarin beschre-
ven wordt dat de Geest op Jezus neerdaalde bij zijn doop
(3,21-22) en Hem leidde in de woestijn (4,1-13) naar de verhalen
over zijn optreden onder de mensen. Ook daar blijkt cr zowel
instemming te zijn (vs. l5: 'Hij wcrd door allen gcprczen') als
tegenstand (vs. 2&29: de poging Hem te doden). Kenmerkend
is verder dat Jezus zijn werkzaamheid begint in de synagoge.
Hij sluit bewust aan bij de traditie maar dan wel om die van
binnenuit te vemieuwen.
Het is duideliik dat het citaat in vs. l8-19 niet helemaal over-
eenkomt met ile tekst uit Jes. ,1,l-2. Opvallcnd is de toevocging
dat Hij aan blinden het gezicfrt zal gevdn. Dat is echterwel in de
ge6t van de geciteerde profetie, aangezicn deze beschouwd kan
worden als reactie op de klacht dat men nicts ziet van het
beloofde licht (Jes. 59,9-10). Opmerkelijk is verder dat in Luc. 4
allccn sprake is van hct 'aangename jaar des Heren' en dat de
'dag der wrake' die daar volgens Jes. 61,2 mee is verbonden
onvermeld blijft. Daarmee wordt het blijde van de boodschaP
van Jezus ondersreept. Men kan er ook een verwijzing in zien
naar de weg die Jezus zal gaan: de wraak van God houdt Hij
letterlijk en hguurlijk voor zich.
Direct aan het b€gin wordt duidelijk dat Jezus niet alleen van de
duivel maar ook van de mens€n tegcnstand heeft teverwachten.
Zpn hjdensweg begrnt ermee dat Hij niet begrepen wordt door
de mensen die het dichtst om Hem heen staan, namelijk de
mensen uit Nazaret, dc plaats waar Hij vandaan komt, en door
de mensen die bijeen zijn in de synagoge, deplaats waar Hij zich
thuis vo€lt.
Op de achtergrond van dcze geschiedenis staat de spanning uit
de tijd van de eerste gemeente tussen joden en niet-joden (zie
met name ook vs. 25,28). Voor ons zal het in eerste instantie
mo€ten gaan om de Vraag ofde persoon van Jezus Christus en
zijn boodschap wel tot hun recht komen in onze (christeli.jke)
kring.

Bij Joh. 2,1-12
De evangelist Johannes geeft met het verhaal van de bruiloft te
Kana aan wat dc komsl van Jezus Christus te betekenen heeft.
Er komen hier een aantal fundamentele zaken aan de orde. Zo
kan men zeggen dat hier door Jezus' toedoen het feest van de
liefde doorgang kan vinden. Als zodanig is het een tegenhanger
van het verhaal over het paradijs in Gen.2-3 waarin dat feest
juist zo wreed werd verstoord. En zoals de ontdekking van de
wijn door Noach (Gen. 9,20) past bij de zegen ovcr het leven na
de zondvloed, zo kan men het wonder van het waterdat tot wijn
werd zien als signaal van de komst van Gods koninkrijk.
In Jes. 61,10 is het beeld van het volk dat zich versiert zoals een
bruiden een bruidegom (zieook Jes.49,l8 en de uitwerkingvan
dit beeld in Jes. 62,3-5) de tegenhanger van het vasten waarvan
sprake is in Jes. 58 (zie met name vs. 5). Dat vasten werd als
onwaarachtig betiteld en daarom ook veroordeeld. Maar we
mogen de zaak ook wel eens omkercn. Want bij vreugde-
uitingen loopt men hetzelfde gevaar: ook in de godsdienst is
luidruchtige blijheid maar al te vaak een schijnvertoning ofeen
vlucht.
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