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Weet u waarom de mensen in de synagoge van Nazareth nu plotseling zo kwaad werden? 

Waarom werden zij nu zo kwaad terwijl er zulke mooie verhalen over Hem rondgingen? 

Waarschijnlijk niet om de woorden die zij hoorden, dat er een jaar van genade was 

aangebroken. Misschien wel omdat Hij de verwachtingen van de mensen misschien 

teleurstelde? Of dat Hij geen wonder ging doen? Of was het simpelweg omdat ze het niet 

konden verkroppen dat de zoon van de timmerman hun dit wel even zou gaan vertellen? Het 

kan om verschillende redenen zijn waarom ze Hem niet konden velen. En dat is waar u zich 

misschien ook wel eens over verbaast waarom er ruzie tussen mensen is. Vaak zit er iets 

achter wat je niet zomaar kunt weten, maar wat wel een belangrijke verklaring kan zijn voor 

de ontstane situatie. In de psychologie en gedragswetenschappen worden deze verborgen 

achtergronden steeds meer aan de oppervlakte gebracht en worden daardoor ook beter 

benoembaar en behandelbaar gemaakt.  

 

Zo was er vrijdagavond een prachtige film op de tv ‘The kindergarten Teacher’. Het ging over 

een ogenschijnlijk lieve kinderleidster. Maar deze dame leidde een in haar ogen grijs bestaan 

met man en twee kinderen. Ze had echter één droom: dichter worden. Met weinig succes 

overigens. Tot er op een dag een vijf jarig kleutertje spontaan gedichten begon voor te dragen. 

Deze gedichten bracht ze onder haar eigen naam in in de cursus en u voelt het al aan: hiermee 

kreeg zij succes. Ten gevolge van haar onderliggende narcisme kregen haar manipulatieve 

neigingen steeds meer de overhand en verloor ze de greep op de werkelijkheid. Ze werkte de 

nanny van het kind weg zodat zij zelf voor het kind zou kunnen zorgen en nam hem mee naar 

plaatsen waar zo’n jong kind helemaal niet hoorde te zijn en praatte steeds meer op hem in. 

Nadat zijn vader hier lucht van kreeg en hem op een andere kleuterschool zette, pakte ze haar 

koffer en ontvoerde zij het vijf jarig jochie. Ze had zeker niet de bedoeling hem kwaad te 

doen, maar hem had natuurlijk wel wat kunnen overkomen. En bovendien mag je een kind 

niet aan de ouderlijke macht onttrekken. En zij? Zij leefde vanuit die onrealistische droom om 

succes te hebben, boeken uit te geven en nog lang en gelukkig te leven. Haar ziektebeeld 

bleek een mengsel van narcistische waanideeën waar de kijker beetje bij beetje achter kwam.  

 

Zo zijn tal van problemen in de samenleving van mensen te verklaren. In het groot tussen 

Rusland en het Westen, in het klein in een huwelijk of gezin. Maar wat was nu eigenlijk de 

reden waarom het in de synagoge van Nazareth zo uit de hand liep? Waarom gingen de 

mensen daar nu zo door het lint? De vorige paus Benedictus laat in zijn mooie Jezusboeken 

rabbijn Neusner aan het woord komen en die laat heel precies zien wat bepaalde groepen in 

het joodse volk tegenstond aan Jezus. Eigenlijk, zegt hij, zijn heel veel woorden en daden van 

Jezus zeer acceptabel voor de joodse religie. Veel dingen die Hij zei of deed waren al eerder 

gedaan door de profeten. En voor de dingen waardoor Hij wel de joodse wet overtrad, 

daarvoor hoefde Hij niet ter dood gebracht te worden. Behalve dan voor die woorden en 

daden waardoor Jezus direct of indirect liet zien wie Hij was: de Zoon van God, die Hij zelfs 

‘Vader’ meende te mogen noemen. Dat was in hun ogen puur godslasterlijk. In het 

Johannesevangelie staat het heel duidelijk: ‘Niet om een goed werk willen wij u stenigen, 

maar omdat gij, een mens, uzelf tot God maakt’. Dit was dus de reden dat zij Jezus uit de 

synagoge van Nazareth gooiden en van de afgrond wilden duwen.  

 



En precies dat wij zijn tegenstanders afstootte, dat was precies wat hen die in Hem geloofden 

zo fascineerde: dat hier niet zomaar een rabbi of profeet stond, maar dat in Jezus God zelf tot 

hen sprak, dat de Schepper van hemel en aarde, de onbekende God, het dragende mysterie van 

het leven, de levensgeest, de bron van liefde, dat die van zoveel mensen houdt dat die zich 

met een menselijk gezicht laat zien in de geschiedenis in de persoon van Jezus.  

 

Daardoor kregen en krijgen alle woorden en daden van Jezus ineens een heel andere lading: 

het zijn niet zomaar wat menslievende daden, wijze woorden van een profeet of filosoof 

tussen andere leraren, godsdienststichters of profeten van de mensheid, maar ze krijgen een 

veel universelere betekenis, omdat God zijn Vader universeel is, ze krijgen een absolute 

betekenis, omdat zijn Vader de bron van alle waarheid en leven is.  

 

De reden waarom mensen toen en nu Jezus verwerpen is nog steeds actueel. Het draait steeds 

om die ene vraag: is Jezus de zoon van Jozef (en dus een gewone leraar, rabbi, filosoof of 

misschien zelfs wel bedrieger) of is Hij de Zoon van God? Als je dat laatste gelooft, dan heeft 

dat wel consequenties voor de manier waarop je naar je medemensen kijkt. Want geloven in 

Jezus, geloven in God, houdt ook in dat God van alle mensen houdt hoe verschillend die ook 

zijn. Door Gods liefde is er fundamentele gelijkwaardigheid. In het evangelie zagen we dat 

Jezus niet van het ‘eigen volk eerst’ principe was. Hij noemde met opzet de namen van 

buitenlanders aan wie heil ten deel kwam. Geloven in Jezus als Zoon van God maakt 

barmhartigheid niet als iets leuks voor erbij, maar als een Goddelijke wet. Die Goddelijke wet 

leidt zoals Paulus dan ook zegt tot het geloof dat God liefde is. En dat is niet ouderwets of 

gedateerd. Het is iets waar we nooit klaar mee zijn.  

Amen.  

 

 

 

 


