
“Hij/Jezus  leerde in de synagogen …”(Lucas 4) 

Zo vertelt dit evangelie. Zo luidt de titel van een oud geliefd boekje van de joodse 
geleerde Pinchas Lapide, ondertitel: ‘een joodse uitleg van de Evangeliën’. Voor 
velen – toen en nu - een eyeopener: Jezus als jood!? Nou, in de lezing uit Lucas 4 is 
dit heel nadrukkelijk aan de orde. Jezus leert als jood (!), ín de synagogen, Jezus 
gaat volgens zijn gewoonte (!) op sjabbat naar de synagoge – het wordt alles als heel 
vanzelfsprekend verteld. Maar: hoe zo synagoge? – waar komt die vandaan?, hoe zo 
‘leren’ in een synagoge?, hoe zo de gewoonte om op sjabbat naar de synagoge te 
gaan? Of anders gezegd: er staat in de ‘tien woorden’(Ex.20) wel dat je de sjabbat 
dient te gedenken en te bewaren, vooral niet te werken en zeker te rusten – maar 
waar staat dat je op sjabbat naar de synagoge dient te gaan? En wat is dat: een 
synagoge?  

(ik laat de witte pagina tussen OT en NT zien in de Bijbel) Kent u deze pagina, deze 
witte blanco pagina in de Bijbel? Tussen Maleachi en Mattheüs in, tussen Oude en 
Nieuwe testament in? Heeft u deze blanco pagina wel eens goed gelezen? Weet u 
waar die voor staat?                                                 
Die ene pagina staat voor zo’n 400 a 500 jaar. Dus tussen de lezing uit Nehemia én 
uit het Lucasevangelie ligt grofweg 500 jaar. Dat is niet alleen een lange periode, het 
was in het land Israël vooral een turbulente periode. Van alles is toen gebeurd, vele 
nieuwe ontwikkelingen kwamen tot bloei. Zoals bijvoorbeeld een synagoge. Behalve 
hier en daar een halve toespeling staat in het Oude testament niks over synagoge 
geschreven. Ook niet dat het een kaal gebouwtje was, een plaats van samenkomst – 
beth ha- Cenesset)  voor de lokale bevolking. Een plek om samen beslissingen over 
het dorp te nemen, een plek om op allerlei momenten door de week bij elkaar te 
komen om samen te leren, een plek die op sjabbat diende als plaats waar de Tora 
werd gelezen, mét een deel uit de profeten, en vooral: gebeden! Dit alles ontwikkelde 
zich in de periode van de witte pagina. En Jezus deed daarin mee, het Nieuwe 
Testament ziet het als vanzelfsprekend.   

“Hij/ Jezus leerde in de synagogen … “(Lucas 4)  

Een christelijk vooroordeel is dat dit zinnetje als volgt wordt gelezen: Jezus leert aan 
de synagoge, of: Jezus leert aan joden in de synagoge. Alsof dit éénrichtingsverkeer 
zou zijn! Wat christenen meestal niet weten is dat de joodse traditie anders dan de 
christelijke geloofstraditie niet draait om overtuigingen en opvattingen. De joodse 
traditie is vooral een lerende traditie rondom het doen van geboden. En lerend wil 
zoveel zeggen als: iedere jood leert zowel ván joden als áán joden, iedere jood is 
zowel leraar als leerling – en dat zijn hele leven lang. Als er dus staat ‘Jezus leerde in 
de synagogen’ dan staat er naar joods besef: Jezus leerde in een gebouwtje van de 
gemeenschap dat synagoge heet zowel ván joden als áán joden – hij deed dat als 
één van hen! Zo doen zij immers allemaal! Maar voor veel christenen is dat te weinig 
voor Jezus.  

In protestants Nederland (de PKN) loopt sinds vorig najaar een discussie over de 
plaats van Israël in de kerkorde. Die zou te onduidelijk zijn, te schimmig, en de 
huidige omschrijving ‘onopgeefbaar verbonden’ zou tot te veel warrigheid leiden. In 
plaats daarvan zou het geloof van Israël – let op die christelijke imperialistische term! 



– als één van de vele wereldreligies te behandelen zijn: één te midden van anderen. 
En ieder kan zelf kiezen.                                                                                                                      
Verloren gaat zo een goede christelijk traditie. Op de voorkant van de liturgie staat 
een korte tekst van K.H. Miskotte (1894-1976). Hij is één van de weinigen, één van 
de eersten, die de bijzondere positie én geheel eigen plek van Israël juist tegenover 
kerk en christendom heeft gezien en onder woorden gebracht. ….  

Israël vraagt. Dat blijft het meest kenmerkende van zijn geestesleven…Israël vraagt, 
omdat het ’t leven opvat als daad, als daad in een open werkelijkheid ..Israël verstaat 
het vragen als een daad der existentie.                                                                        
K.H. Miskotte, Het jodendom als vraag aan de kerk, VW9, pg. 89 

Weet u in welk jaar dit opstel is geschreven? 1934! Omineus jaartal. Toen al – in 
verzuild christelijk Nederland - erkende Miskotte het geheel eigene en bijzondere van 
Israël los en zelfs tegenover van de kerk. Toen al formuleerde Miskotte impliciet dat 
kerk en christendom dit ‘Israël dat vraagt’ nodig heeft ten behoeve van zichzelf. Toen 
al zag Miskotte scherp dat verbondenheid van de kerk met Israël geen gunst van de 
kerk aan Israël is maar een levensnoodzaak voor kerk en christendom! Israël houdt 
door voluit Israël te zijn, zelfstandig en al, juist kerk en christendom bij de eigen les! 
Dat zijn toch inzichten die veel verder reiken dan liberaal christendom in Nederland 
voor staat. Dat zijn toch noties waar de stroming die liberaal christendom heet, geen 
weet van heeft. Terwijl ze dat wel zou kunnen weten! Moeten weten! Het is toch zo 
eenvoudig: ga naar de synagoge, ga samen leren!  

“Volgens zijn gewoonte ging hij op sjabbat naar de synagoge” (Lucas 4)  

Waarom die gewoonte?, waarom die gang?, wat brengt het? Natuurlijk ontmoeting, 
het sociale aspect. Daarnaast de herinnering van de verbondenheid met geboden, 
geloof. Vanzelfsprekend ook als moment voor jezelf, als individu. En zeker ook een 
hernieuwde vertrouwdheid met God, het is toch altijd ook je eigen kern hervinden.  

Precies dit laatste is aan de orde in de tekst van Meister Eckhart. Het is uit het begin 
van een beroemde preek naar aanleiding van Jezus die de tempel bezoekt en daar 
alle kooplieden verjaagt. Voor Eckhart staan die kooplui voor alles wat een mens 
belemmert in het besef van één-zijn met God. En daar is een mens naar op zoek, 
naar zielsverwantschap met God.  

Ik lees u voor een kort deel uit het begin:  

Zo gelijk aan zichzelf heeft hij de ziel van de mens gemaakt dat er in de hemel noch 
op aarde, onder alle heerlijke schepselen die God zo wonderbaarlijk geschapen 
heeft, geen één die hem zo gelijkt als de ziel van de men. Daarom wil God deze 
tempel leeg hebben, dat er dan ook niets anders meer in aanwezig zij dan hij alleen. 
En wel hierom, dat deze tempel hem zoveel welbehagen geeft vanwege de echte 
gelijkheid aan hem, en omdat hij er alleen dan dit welbehagen heeft wanneer hij er 
als enige in is.  Meister Eckhart, preek Intravit Jesus in templum   
   (vert. Frans Maas, uit : Van God houden als van niemand) 

De ziel als de lege plek in een mensenleven die juist leeg dient te blijven om te 
kunnen volstromen! Overigens zonder zich af te keren van de realiteit om ieder mens 
heen; maar dit komt er bij, er naast, als extra. Het is die lege ziel waarin Jezus, 



waarin het Woord, waarin God, binnen komt. Stilte én spreken, leegte én woord, 
afwezigheid én aanwezigheid, komen hier bij elkaar. Terwijl dit zaken zijn die in onze 
dagelijkse werkelijkheid meestal van elkaar gescheiden zijn. Ergens in de ziel van 
een mens zijn die niet langer van elkaar gescheiden, zijn God én mens – mens én 
God één. Zoals in het paradijs.                                                   
Vandaar het chassidische verhaal op het voorblad.  

Eens viel een rabbi in slaap en droomde dat hij het paradijs was binnen gegaan. Tot 
zijn verbazing zag hij dat de wijzen ook daar – evenals tijdens hun leven – 
discussieerden over een netelig probleem in de Talmoed. ‘Is dit dan de beloning van 
het paradijs?’, riep de rabbi uit. ‘Waarom doen ze hier precies dezelfde dingen als op 
aarde?’. Hierop hoorde hij een hemelse stem die hem terecht wees: ’Domme man! Jij 
denkt dat de wijzen in het paradijs zijn, Het is precies andersom. Het paradijs bevindt 
zich in het hart van de rechtvaardigen’.     Uit: M. van Loopik. Balk en splinter, pg. 33  

Een fraai voorbeeld hoe juist een christelijk mysticus als Meister Eckhart én 
chassidische mystieke traditie diepgaand én onopgeefbaar met elkaar verbonden 
zijn!  

Tenslotte, Meister Eckhart blijft niet staan bij de éénheidservaring, het besef van niet 
gescheiden te zijn. Er komt beweging uit dat besef voort, er volgt iets. Lees het einde 
van dezelfde preek.  

Wanneer Jezus zich met deze zoetheid en volheid openbaart en zich met de ziel 
verenigt, dan stroomt de ziel met deze volheid en met deze zoetheid in zichzelf en uit 
zichzelf en zij stroomt over zichzelf en over alle dingen heen en terug in haar eerste 
oorsprong, volgens genade met kracht, zonder middel. Dan is de uiterlijke mens tot 
zijn dood toe gehoorzaam aan zijn innerlijke mens en dan is hij in bestendige vrede, 
altijd in dienst van God. Dat Jezus ook in ons moge komen …  

Amen.  

   


