Vastberaden tot de dood
Schriftlezing: Lukas 13:22-35 Tekst: Lukas 13:31-35
Zingen: Ps. 84:1 en 6, Ps. 2:6 en 7, Ps. 86:4 en 8, Ps. 118:13 en 14, Ps. 147:11
Hoofdpunten van de preek
In dit gedeelte zien we hoe Jezus omgaat met dreiging.
1 Vos [31-32]
Lukas laat zien dat Jezus’ onderwijs ‘ga binnen door de nauwe poort’ ergernis
oproept. Juist van serieuze religieuze mensen. Zij, wij? willen Hem niet horen.
Farizeeën willen Jezus verdrijven, door Hem te bedreigen via een ander: Herodes.
Onbestemde angst als verzoeking voor Jezus om Zijn roeping ontrouw te worden.
Jezus ontmaskert de dreiging als ‘vos’: sluw, ongrijpbaar en vindingrijk. Welke
vossen dringen de Wijngaard binnen en bedreigen de vrucht? Vang ze! (Hgl.2:15).
2 Profeet [vers 33]
Jezus beantwoordt deze dreiging en angst, door te verwijzen naar Zijn
(profetische) roeping. In Christus’ profetische roeping deelt elke christen.
Lukas laat Gods hogere plan achter Jezus’ reisdoel zien. Hij wordt ‘voleindigd’
(32) en ‘moet’ naar Jeruzalem om Zijn dood tegemoet te reizen (33).
Waarom doodt Jeruzalem haar profeten? Het hart van ‘kerk’ en ‘samenleving’ wil
geen kritische tegenstem. Onze tijd roept ook om profeten. Wie weet zich geroepen?
3 Hen [vers 34]
Liefde drijft Jezus tot de dood. Jeruzalems afwijzing roept Gods onuitsprekelijk
verdriet op. Hij, Die de profeten gezonden heeft, wil niet dat iemand verloren gaat.
Jezus vergelijkt Zich hier met een hen. Dit moederdier doet alles om de kuikens
te voeden, verzorgen en te beschermen. Ze offert haar leven daarvoor op.
Jezus onthult Gods hart: Hij wil Jeruzalems kinderen, de stad die aan zichzelf
genoeg heeft, bijeenbrengen. Het oordeel van de verstrooiing omkeren.
4 Huis [vers 35]
Niemand sprak met meer liefde dan Jezus, omdat niemand scherper zag wat
er op het spel staat. Wie God afwijst wacht het oordeel.
Jezus vergelijkt dat met een verwoest huis, omdat God het verlaten heeft (Jer.
12:7). Aangrijpend: het huis van Israël, onze cultuur, kerk, wijzelf leeg van God.
Is dit het laatste? Het huis blijft leeg… totdat! Totdat Israël, samenleving, kerk
en wijzelf Christus als de door God gezondene aanvaarden (Ps. 118:26).
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