Schriftlezing: Lukas 2:39-52 Kerntekst: Lukas
2:40,52 en 49b Thema: Ook jong geweest?!
Zingen: Ps. 105:1 en 2, Ps. 40:4, Ps. 119:5,18 en
25, Ps. 25:3, 6 en 7, Ps. 86:6

Hoe sta je sterk? Elke leeftijd heeft z’n eigen
bekoringen en verzoekingen. Ouders proberen je
zelfvertrouwen te stimuleren.

Hoofdpunten van de preek
Jezus is ook jong geweest.

Jezus geeft je Godsvertrouwen. Hij blijft tijdens onze
groei(spurt) in alles onze gelijke. Alleen… Hij zondigt
niet. Daarom blijven Gods gunst en genade op Hem.

1 Jezus: van baby tot jongere
Lukas schetst Jezus’ ontwikkeling door woorden die
in de vertaling niet terug vinden zijn.

4 Jezus’ toename
Jezus is al vol van (geloofs)wijsheid, maar Hij neemt
er toch in toe! Jezus wil leren in de dingen van God.

In 2:16 is Jezus nog een baby’tje’, maar al snel is Hij
een kindje (2:27, 40). Als 12 jarige is Hij een groot
kind (2:43) of een jongere (2:48).

Als Maria en Jozef Jezus kwijt zijn, vinden ze Hem in
de tempel. Hij is daar aan het leren van Israëls leraren.

Lukas schrijft dit als evangelie: Jezus is Zaligmaker
van zondaren vanaf 0 jaar!

Vraag en antwoorden gaan heen en weer. Het
geloofsonderwijs wordt gezegend, blijkt in vers 52.
Ook op deze manier is Hij Zaligmaker.

2 Jezus’ groei
Jezus groeit op (2:40). Net als elk ander mens. Hoe
je opgroeit is vormend voor je hele leven. Jezus kent
alles wat je daarin ervaart: van fijn tot lastig.

5 Jezus’ thuiszijn
Jezus’ antwoord zegt alles: wisten jullie niet dat Ik
moest zijn in de dingen van Mijn Vader… (2:49). Dat
hoort elk mens in thuis…

Jezus groeit niet geïsoleerd op. Hij heeft broers (Luk.
8:19) en is ondanks dat Zijn aardse ouders Hem niet
begrijpen hun toch onderdanig.

Jezus moet en zal daar zijn. Hij is daar als
Zaligmaker om van God vervreemden weer thuis te
laten raken in de dingen van de Vader.

3 Jezus’ kracht
In vers 40 vertelt Lukas ook dat Jezus innerlijk
groeit: Hij wordt gesterkt in de geest… daar heeft
elke zondaar wat aan!

Welke dingen? Jezus bedoelt het algemeen. De
omgang met God hoort overal bij en wil alles van
ons leven bepalen.
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