Schriftlezing: Lukas 4:14-32, Kerntekst: Luk. 4:21
Thema: Er gebeurt wat onder de preek! Zingen: Ps.
147:1 en 2, Ps. 25:4, Ps. 146:5 en 6, Ps. 95:4, Ps.
72:2 en 6.

De nieuwe tijd, van Gods genade en goedheid is nu
in Christus aangebroken. Profetieën worden vervuld.
Het koninkrijk van God breekt aan, het wordt weer
zoals het was, eens in het paradijs

Hoofdpunten van de preek
Lukas vertelt wat er gebeurt als Jezus preekt.

Jezus is de van God gezondene, met macht en
autoriteit om werkelijk Zijn Woord waar te maken. De
tekst uit Jesaja spreekt over 4 dingen die de
Gezondene van de HEERE waarmaakt.

‘Vervuld’
Het Woord gaat in vervulling. Wat Jezus zegt,
gebeurt. Direct, ter plaatse.
Jezus komt ook niet zomaar, met eigen woorden en
op eigen gezag. De Geest van de Heere is op Hem.
Hij is door God gezonden. Daarom kan en mag Hij
over vervulling spreken. Het woord ‘gebeurt.’

Jezus is evangelie voor armen, genezing voor
gebrokenen van hart, bevrijding voor gevangenen en
zicht voor blinden en vrijheid voor verdrukten.
Kortom, het koninkrijk van God is in Hem
aangebroken.

Dat het woord ‘gebeurt’ mogen we ook voor
vandaag verwachten van de verkondiging in naam
van God, gedreven door de Geest van Christus.

‘nu (of niet?)’
In Jezus gaat de geweldige profetie van Jesaja
helemaal in vervulling. Er gebeurt heel wat! Jezus
verkondiging maakt heel wat los.

Laten we het van het vervulde Woord verwachten!
Alleen bij het Woord heeft God Zijn belofte dat het
zal doen wat Hem behaagt. Net zoals bij Jezus: Zijn
Woord was met gezag (4:32).

Voor Zijn dorpsgenoten is dit teveel gezegd. Mooie
preek, maar laat Jezus Zich maar eens bewijzen,
zoals elders. Dat doet Jezus niet, Zijn woord wil
ontvangen worden, anders trekt Hij verder.

Wat er gebeurt
Jezus stopt met Zijn schriftlezing halverwege de
tekst van Jesaja. Daarop valt de nadruk: het gaat
over het jaar van het welbehagen van de Heere.

Die waarschuwing wordt niet gehoord. Nazareth
werpt Jezus uit de synagoge en wil Hem van de
steilte afwerpen. Maar Jezus vertrekt en met ‘de
welaangename tijd.’ Komt het nog goed met
Nazareth? Een dringende waarschuwing.
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