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Lezingen: Lucas 2: 40-52 
                Filippenzen 3: 1; 3-12 
 
Tekst: Lucas 2: 52 
      ‘Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. 
       Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en mensen’. 
 
Intro 
Deze eerste zondag van het nieuwe jaar zijn we goed begonnen; zijn jullie, Manuela en Johan goed 
begonnen. Na 7-2-2016, nu 7-1-2018 – een doopzondag, waarop jullie de hand van jullie kind, van 
jullie kinderen in Gods handen leggen. 
Samen met jullie mogen we als gemeente van Christus, de naam van Dani naast die van Jezus 
leggen, zoals een lied zingt. 
Als je aan het begin van het jaar elkaar ‘de beste wensen’ geeft – en vandaag kan het nog, volgens 
de traditie; na vandaag is die eerste week voorbij – als je die ‘beste wensen’ ook aan je pasgeboren 
kind wil meegeven, dan is je doopbelofte daarvan het beste bewijs. 
Dat wil ik, dat willen wij graag:  
   dat je God als hemelse Vader leert kennen, 
   dat je Jezus je Heer én je Vriend gaat noemen 
én dat de Geest ook jouw leven vervult. 
 
Met andere bewoordingen zullen ook Maria en Jozef dat gedaan hebben voor hun kind Jezus. Ja, het 
Kerstfeest is nog maar twee weken geleden. En zo zijn ze met Hem op weg gegaan het leven door. 
Op Nieuwjaarsdag hoorden we over die gebeurtenissen op de achtste dag – besnijdenis – en later op 
de veertigste dag van zijn leven – het opdragen in de Tempel. 
En in het Bijbelgedeelte dat wij vanmorgen met elkaar gelezen hebben, vinden we het enige verhaal 
over de jeugd van Jezus: het gebeuren dat we kennen als ‘de twaalfjarige Jezus in de tempel’. 
Het eerste en laatste vers geven eigen lijk het kader van de jeugd van Jezus aan. Woorden die een 
uitwerking vormen van die ‘beste wensen’. 
 
Vers 40: Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd 
         met wijsheid; Gods genade rustte op Hem. 
Vers 52: Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. 
         Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en mensen 
 
Je zou het kunnen noemen: een leven in balans, leven in evenwicht.  
Lichamelijk sterk, gezond... 
Wijsheid: voldoende kennis en méér dan dat  
 – want wijsheid is méér dan boekenwijsheid. 
En dan nog in de gunst bij God en mensen. Inderdaad: evenwicht! 
Om dát te illustreren, wordt dit gebeuren verteld. 
Jezus was vast niet supervroom, Hij was geen wonderkind of wonderdoener. Hij maakte ook geen 
kruis in de timmermans- werkplaats van zijn vader Jozef, zoals ik dat ooit eens ergens zag afgebeeld. 
Hij is een gewoon kind: ‘Jezus van de timmerman’. 
Alleen langzamerhand begint er iets in Hem wakker te worden van zijn afkomst en van de bijzondere 
band met díe God, die zijn ouders aanbidden. 
Daarvan is deze tocht naar Jeruzalem een voorbeeld. 
Hier worden de lijnen uitgezet naar de rest van het Evangelie, 
   waar er sprake is van de Mensenzoon én de Zoon van God, 
   waar gesproken wordt over zijn onderwijs 
én waar Hij mensen leert God Vader te noemen. 
 
Deze reis vindt plaats in zijn twaalfde levensjaar; een levensfase, die erg belangrijk is voor Joodse 
jongens en in de liberale synagogen ook voor meisjes. 
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In het twaalfde of dertiende levensjaar worden zij ‘Zoon of dochter van wet, van de geboden’ (Bar of 
Bat Mitswa). 
Je zou dat een soort ‘belijdenis’-moment kunnen noemen, al is er van belijden zélf geen sprake, maar 
zij horen er vanaf dát moment volledig bij. 
Hóe dat in Jezus’ dagen precies ging, weten we niet, maar dit ópgaan naar Jeruzalem hoorde daar 
ook zeker bij. 
Want vanaf díe leeftijd van twaalf jaar moes ten joodse jongens zich aan de Torah houden en dat 
betekende toen ook met de grote Joodse Feesten (Pascha, Pinksteren – het zgn. Wekenfeest - en 
Loofhutten) naar Jeruzalem gaan. 
 
Voor mensen uit Galilea was het niet doenlijk om 3 maal per jaar te gaan, maar wel gingen velen met 
Pasen, hét grote Bevrijdingsfeest (waarop men de Exodus herdacht), óp naar Jeruzalem. Samen met 
duizenden andere pelgrims.  
Enorme groepen mensen, allemaal op reis. 
Zo gaan ook Jozef en Maria, mét Jezus vanuit Nazareth naar Jeruzalem. Na zeven dagen Paasfeest 
breekt dan het moment aan om weer naar huis te gaan maar na één dag ontbreekt Jezus ’s avonds 
op het appèl. 
Het valt niet te zeggen, hoe het komt dat Jozef en Maria dat niet eerder merken en dat is ook niet zo 
erg belangrijk. Blijkbaar hebben ze gedacht, dat Hij wel ergens bij vrienden zou zijn .... (we moeten 
maar niet te vroom over Jezus denken). 
 
Maar Hij is echt zoek, “Vermist” - er wordt gezocht, “met angst in het hart” - staat er later zelfs (48).  
Jozef en Maria gaan weer een dagreis terug naar Jeruzalem. 
En dán - op de derde dag  
        (ze hebben vast niet drie dagen in Jeruzalem gezocht), 
         óp de derde dag - het is niet voor niets Pasen – 
dan, als ze weer in Jeruzalem zijn, vinden zij Hem in de tempel.  
 
Had Hij daar misschien eerder in de week al belangstelling voor getoond? “Pap, Mam, nog eventjes 
blijven... 
Dáár zit Hij te midden van de leraren, schriftgeleerden, luisterend, vragend. Zoals het Joodse 
onderwijs in die dagen (en ook nu nog) gegeven wordt. 
 
Zo leert Hij en Leert Hij. 
Zo kríjgt Hij onderricht en gééft Hij het. 
En iedereen is verbaasd over zijn inzicht in de vragen rondom de wet en verbaasd over de 
antwoorden, die Hij weet te geven aan de wetsleraren. 
Misschien ligt hier wel de basis van Jezus' eigen onderwijs, waarvan later zo vaak gezegd wordt: ‘en 
Jezus leerde, onderwees’. 
Gewoon vertellend, in verhalen en gelijkenissen. 
Dat vertellen krijgt ook in de Christelijk opvoeding een plaats en iedere keer weer merk je hoe 
Bijbelverhalen ook het hart van kinderen raken. Een uitdaging! 
 
Maar om terug te gaan naar de tempel. Dáár vinden Jozef en Maria Jezus terug en ook zíj staan 
versteld, zij het om andere redenen: ‘Waarom?’ zeggen ze:  
         ‘Waarom heb je ons dit aangedaan? Je vader en ik ....’  
Maar dán klinkt een ander ‘Waarom’:  
‘Waarom hebben jullie naar Mij gezocht? 
 Wisten jullie niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn’? 
Tweemaal een ‘waarom’, maar wat belangrijker is: tweemaal het woord ‘vader’. ‘Je vader en ik’ én ‘in 
het huis van mijn Vader’. 
 
Het meest opvallend is toch dat Jezus God zijn Vader noemt. Hier in de tempel, hier hoor Ik thuis. In 
het huis van Vader! 
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Zijn antwoord wordt nog niet begrepen door Jozef en Maria - alhoewel Maria wél al dit soort 
bijzondere dingen goed onthoudt - we lezen het in Lucas 2 tot tweemaal toe (vers 19 en 51). 
Hier wordt al iets zichtbaar van het feit dat deze Jezus ook Góds Zoon is. 
 
Het zijn de éérste woorden die er van Jezus in het Evangelie staan. ‘Zijn in het huis van Vader’, 
letterlijk staat er zoiets als ‘zijn in de dingen van mijn Vader’. 
Dát ligt aan de basis van Zijn leven-in-evenwicht. 
Lichaam en geest, de relatie met God en mensen - allemaal bepaald door die allereerste keuze: dáár 
zijn waar de hemelse Vader ook is. 
Voor Jezus is dat ‘het programma’ van zijn leven. 
Het doen van de wil van de Vader, van Degene die Hem gezonden heeft, dáár heeft Hij voor geleefd, 
tot het einde toe! 
 
Van dát leven worden hier in de tempel de eerste stappen gezet - als een teken! - want daarna gaat 
Hij weer mee naar Nazareth om op dubbele wijze bezig te zijn met de dingen van zijn vader / Vader. 
De werkplaats van zijn vader is de plek waar Hij niet alleen leert om een hamer vast te houden, maar 
waar Hij ook hoort over die God van Liefde (foto). Dáár groeit Hij op - in evenwicht, zoals jullie 
kinderen straks ook gewoon in huis de liefde van jullie als moeder en vader mogen ervaren, maar óók 
horen van Gods liefde!! 
 
Ja, eigenlijk stelt dit Bijbel verhaal aan ons allemaal een vraag: 
Hoe staat het ervoor in jouw leven?? 
 
Als je misschien nog vrij jong bent? En wie is er niet jong? Wil het tenminste blijven... 
Is je leven in evenwicht? Zou je het van je zelf durven zeggen: 
ik groei nog altijd in wijsheid en sta in de gunst bij God en mensen ..... 
 
Ja, groeien gaat vanzelf wel. Alhoewel: soms wordt je er zo maar bij bepaald hoe kwetsbaar een jong 
leven is. Maar meestal gaat het vanzelf, totdat verder groeien niet meer zo nodig is. Dat hoorde 
trouwens bij de goede voornemens van dit jaar. 
 
Wijsheid is al moeilijker, zeker omdat het méér is dan alleen maar kennis, die je op school hebt 
geleerd. Daarvoor heb je andere mensen nodig en een open hart en meestal een stukje 
levenservaring. 
 
In de gunst bij mensen: mogen de mensen, jong en oud, je graag, omdat je mens bent uit een stuk? 
Het is maar een vraag. 
Ook voor ons samen als gemeente (zie Handelingen 2: 47 ‘in de gunst bij het hele volk’). 
 
En in de gunst bij God? Misschien mag je het zó zeggen: heeft God plezier in jouw leven, beleeft Hij 
er vreugde aan, als Hij naar jou kijkt? Zoals Hij dat had, als Hij naar zijn Zoon Jezus keek? 
 
En als je al wat langer meegaat, wat ouder bent ... als je naar je eigen leven kijkt: heb je, heeft u dan 
een bepaald evenwicht bereikt of ben je wat scheef gegroeid, omdat één van de onderdelen te veel of 
te weinig aandacht kreeg?? 
De apostel Paulus heeft daar ook mee geworsteld in zijn leven. 
Al die dingen, die in zijn opvoeding zo belangrijk hadden geleken, hadden op een bepaald moment 
hun waarde verloren – zo lijkt het wel. 
‘Wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen’ hoorden we 
(Filippenzen 3: 7). 
Wat is van blijvende waarde? 
Je lichaam, of je denken en kennis, je omgaan met anderen of het leven met God? - lijkt ons leven 
tóch op dat van Jezus?  
Hoe ziet het er uit in zijn Licht? Alles wat je hebt opgebouwd? 
 



Morgendienst 7 januari 2018                        Welkomkerk   Ds. J. Schep 

 

Copyright Protestantse Gemeente te Zuidland - www.KerkenInZuidland.nl 4 / 4 

Voor ons eigen leven is het best eens goed om het naast de Ware Mens Jezus Christus te leggen. 
Hij, die voor ons álles is geweest, wat wij niet waren... Hij is voor ons in de dingen van zijn Vader 
geweest, tot het einde toe. 
 
En als wij God onze Vader mogen noemen - en dat mág, 
dan zullen ook wij bezig zijn met de dingen van Vader, leven in Zijn Huis; dan zullen ook wij dat 
centrale punt in ons leven leren kennen, waar alles om draait: 
  het doen van de wil van de Vader, 
  het leven in Zijn nabijheid 
  en daarom ook het dagelijks spreken met Vader – ons gebed!  
 
En dat geldt ook ons samen gemeente-van-Christus-zijn. 
Zijn wij een gemeenschap, die leeft aan de voeten van Jezus Christus, als zijn leerlingen? 
En zoals in het doopformulier staat: zijn wij als gemeente een plek waar jongeren het geloof kunnen 
leren? Zich welkom weten, met hun beleving, hun geloofsinhoud? 
En die vraag gaat op voor de kinderen, maar juist ook voor jongeren, die  moeite hebben met hun 
plekje op zondagmorgen, of jong-volwassenen, die op zondagavond nog bij elkaar komen. 
Helpt ons kerk-zijn in het geloven, of moet de Geest nog op heel nieuwe manieren gaan waaien? 
 
Ik hoop in ieder geval dat u, dat jullie ook in ons samen-zijn van vanmorgen in-spiratie ópdoet - daar 
zit het woord ‘Spiritus’ in, Geest! 
Ook al met het oog op onze Avondmaalsviering van volgende week. Allemaal zijn we dan welkom 
aan de Tafel van de Heer. Hij, Jezus, is tot op het laatst gebleven in ‘de dingen van Zijn Vader’! 
‘Abba, Vader, laat niet gebeuren wat Ik wil, maar wat U wilt’ (Marcus 14: 36). Daarom mogen wij nu bij 
Vader thuis komen. 
 
We zijn er misschien nog niet – zoals Paulus het uitdrukt – maar we houden vol om te komen, waar 
Christus ons is voor gegaan. Daarvoor heeft Hij ons gegrepen, met handen vol liefde (Filipp. 3:12). 
Gods genade mag ook op ons rusten (Lucas 2: 40). 
 
We zijn het jaar inderdaad goed begonnen. We mogen de geboorte en de doop van ieder kind vieren. 
Voor hen en voor ons allemaal is de belangrijkste vraag ook nu weer: ‘wordt dit jaar 2018 een jaar 
voor Vader’? 
 
Amen 
 


