
Preek Mattheus 4:12-17 

Schriftlezingen: Jesaja 49:1-7, Mattheus 4:12-25 

Gemeente van Jezus Christus,  

Wanneer je verhuisd bent dan stuur je naar vrienden en familie een bericht daar over zodat ze je 

adres weten. Zodat ze je kunnen bezoeken of op zijn minst een berichtje kunnen sturen om te 

feliciteren met de verhuis. Dat kan  middels een verhuiskaartje, maar tegenwoordig ook door even 

een mailtje te sturen. Het begin van de evangelietekst die we vandaag lazen, vanaf vers 12 lijkt ook 

een soort ‘verhuisbericht’. Een verhuisbericht van Jezus, welteverstaan. Maar wel een wonderlijk 

verhuisbericht, want er staat een profetentekst bij. Dat zet je zelf niet bij. Maar Mattheus lijkt ons er 

op te wijzen dat het meer is dan alleen een terugkeer naar Galilea en een verhuizing naar 

Kapernaüm. Het hangt samen  met hoe Mattheus ons Jezus geïntroduceerd heeft aan het begin van 

het evangelie.  

Mattheus stelde ons Jezus aan het begin voor als ‘zoon van David, zoon van Abraham’. Jezus is een 

zoon van Abraham, een Jood, bij uitstek. Mattheus laat dat ook steeds zien door te verwijzen naar de 

profeten. Bij elke belangwekkende gebeurtenis in Jezus’ leven zegt hij: ‘zodat vervuld zou worden 

wat geschreven staat. Het verhaal dat Mattheus over Jezus vertelt doet ook denken aan populaire 

Mozesverhalen uit die tijd.  

Jezus gaat in het begin van het Mattheusevangelie de weg van Israël. Israël was Gods uitverkoren 

volk, niet voor zichzelf, maar om tot zegen te zijn voor alle volken. We zagen dat in Jesaja 49, waar na 

de ballingschap de profeet nog een benadrukt dat Israël Gods uitverkorene is in de wereld en daar 

een speciale opdracht heeft. En datzelfde vertelt Mattheus ons over Jezus. Jezus gaat de weg van 

Israël: in het begin moet hij vluchten naar Egypte. Hij trekt door de Jordaan en komt terecht in de 

woestijn. Maar in alles weerstaat Jezus wél de verleidingen. Gaat Jezus de weg die God hem 

opdraagt, zonder mopperen en klage. Bij zijn doop krijgt hij een titel die ook aan Israël werd gegeven: 

mijn geliefde zoon.  

Toch kent het verhaal ook onverwachte elementen. Bijvoorbeeld Jezus’ nederige geboorte uit een 

vrouw die nog niet eens gehuwd was. De eerste getuigen ware complete heidenen. Mattheus maakt 

in elk geval dat de verwachtingen hoog gespannen zijn, zo aan het slot van het eerste gedeelte van 

zijn evangelie. Johannes de Doper doet denken aan de profeten van eeuwen her. Wie is die Jezus? 

Wat wil Mattheus ons over hem vertellen?  

Jezus keert terug naar Galilea. Hij was hiervoor bij Johannes de Doper, maar Johannes is gearresteerd 

door Herodes. Waarom zou Jezus teruggekeerd zijn? Misschien omdat het veiliger was. Als Johannes 

de Doper al opgepakt werd, wat zou Herodes beletten ook Jezus gevangen te zetten? Of is het  

gewoon omdat het vertrouwd is. Hij kent Galilea, want hij is er opgegroeid. In het stille heuveldorpje 

Nazareth zou hij een rustig leven kunnen leiden als timmerman.  

Maar Mattheus heeft oog voor wat er gebeurt en laat ons daarin delen. Hij gebruikt een citaat van de 

profeet Jesaja om te laten zien dat het niet zomaar een verhuizing is. Dat de verandering van locatie 

heel veel betekenis heeft. Het is een bekend citaat, eentje die wij vaak horen rond de kerst. Over het 

volk in de duisternis dat een groot licht zal zien.  

Jezus trekt naar het land in het noorden van Israël, aan de westkant van het Meer van Galilea. 

Eeuwen her was dat het gebied geweest dat verdeeld was onder de stammen Naftali en Zebulon, 

twee van de stammen van Israël. Het gebied Zebulon lag wat meer ten Westen, tot tegen de 

Middellandse Zee. Ten tijde van Jezus is Galilea één van de Romeinse provincies, omgeven door 



andere gebieden. De weg naar de zee, waar hier over wordt gesproken duidt voor Mattheus  

waarschijnlijk op de zeekust van het Meer van Galilea, dat hij vaak Zee van Galilea noemt. Daar roept 

Jezus even later zijn leerlingen.  

Het is in elk geval allemaal in het noorden van Israël, het gebied Galilea. Na de scheuring van Israël in 

twee koninkrijken behoorde het tot het noordelijke rijk. Het rijk waarvan de koningen stuk voor stuk 

de afgoden dienden. Het noorden was ver van Jeruzalem. Toen de Assyrische koning de edelen van 

het tienstammenrijk in ballingschap had gevoerd bleef er een deel van de bevolking achter. Die 

vermengde zich met de heidenen, er was geen onderscheid meer. En zo kreeg het gebied de titel 

‘Galilea  van de heidenen’. Het gebied had dus nogal een beladen geschiedenis. Het is een 

grensgebied, tussen Jodendom en heidendom, tussen Israël en de volken. Een grijs gebied ook: God 

werd gediend, maar ook de heidense goden. En in dat gebied, aan het Meer van Galilea, lag het 

drukke visserijstadje Kapernaüm, en daar is het dat Jezus gaat wonen, zoals ook later uit het 

evangelie blijkt.  

Misschien leek er in Jezus’ tijd weinig aan de hand in Galilea. Het was onderdeel van het grote 

Romeinse rijk en behoorde zeker en vast tot Joods gebied. Soms was er onrust, er waren sociale 

misstanden, maar over het algemeen ging het goed. Maar Mattheus ziet het anders. Hij kijkt met de 

blik van de profeet Jesaja. Zo kun je soms op verschillende manieren kijken naar dingen. En het 

evangelie heeft dan soms een verrassende helderheid. Het evangelie opent ons de ogen voor de 

dingen die niet zo goed gaan in de wereld.  

Mattheus spreekt over de schaduw van de dood. Waar gaat het over? De tekst van Jesaja is ontstaan 

na de wegvoering in ballingschap van het noordrijk. De beelden van duisternis en dood gaan over de 

situatie van hopeloosheid waarin het volk zich bevond. Deportatie betekent dat  de belangrijkste 

maatschappelijke structuren zijn verdwenen. En daarmee de zekerheid van veiligheid, van de 

vanzelfsprekende zaken van het dagelijks leven. Maar wat nog erger is: het volk is weg uit het 

beloofde land. De speelruimte  van het verbond met God. Het is de duisternis van het gevoel door 

God verlaten te zijn. En dat door hun eigen keuze voor de afgoden.  

En Mattheus sluit aan bij wat Jesaja zegt. In de tijd van Jezus leefde Israël onder de Romeinen. Er 

heerste veel verwarring over wat de juiste manier van leven was. Over de verwachting die de 

profeten hadden voorgehouden. Waar waren nu de beloften van de profeten? Waar bleek nog uit 

dat Israël het volk van God was? Je kon je afvragen: Waar is God? Waar is de God van de vaderen, 

tussen al die Romeinse en Griekse goden, waar zoveel aandacht aan werd gegeven? Is God Israël 

vergeten? Heeft hij zijn volk verlaten? 

Het is de duisternis van een land waar mensen God niet meer kunnen vinden. Waar het lijkt alsof 

God afwezig is. Waar zoveel verwarring heerst dat mensen niet meer weten waar ze terecht moeten 

met hun vragen over de zin van het leven. Ook in onze tijd lijkt het soms alsof God er niet is. Zoveel 

mensen om ons heen hebben moeite met geloven, dat je soms zelf ook wel eens kunt gaan twijfelen. 

En wie kent niet die twijfel: waar is God? In de wereld, in mijn leven? Een vraag die kan opkomen 

juist op momenten dat je verdrietige dingen meemaakt. Maar ook een vraag die alles te maken heeft 

met onze seculiere samenleving. Want het is zo vanzelfsprekend geworden dat het in de samenleving 

niet over God gaat, dat God en geloof en kerk langzaam naar de rand verdwijnen. Er wordt 

simpelweg niet meer aan gedacht. En voor je het weet, ga je daar onbewust in mee. Wij leven niet 

meer in een tijd dat we alles vergeestelijken, dat we in alle dingen tekenen van God zien. We ervaren 

vaak de wereld net zoals onze medemensen. Maar waar kunnen we God dan nog vinden?  

Zoveel mensen zijn op zoek. Naar zin en betekenis. Mensen zijn teleurgesteld in de kerk, in de 

politiek. Waar kunnen ze nog in geloven? Gemakkelijk worden ze slachtoffer van de verhaaltjes die 



erin gaan als zoete koek. Maar misschien is het probleem wel de zinloosheid, de leegte, van een 

leven zonder God. Mensen hebben geen verhaal meer, niet iets dat groter is dan henzelf. Geen taal 

meer om te spreken over de dingen die ons verstand te boven gaan. De kerk hebben ze achter 

gelaten, met vreugde soms, maar opeens staan ze voor de leegte. Geen verhaal meer dat de liefde 

en de goedheid zullen overwinnen. En dat geeft een leegte die niet op te vullen is met goedkope 

commercie.  

De duisternis waar Mattheus en Jesaja over spreken is ook de duisternis van de zonde. Van mensen 

die weggelopen zijn van God. Die liever kiezen voor de afgoden, die te manipuleren zijn door offers 

en magie. Die liever de gemakkelijke verhalen van de afgoden geloven, dan het aloude verhaal van 

Mozes en de profeten. Niet voor niets riep Johannes de Doper op tot radicale bekering. En zijn er ook 

in onze tijd geen afgoden? Hoeveel manieren om ons leven een beetje zelf te manipuleren, te 

beïnvloeden, veilig te stellen. Het lijkt zoveel gemakkelijker dan te vertrouwen op een God die je niet 

kunt zien. Afgoderij leidt in de bijbel altijd tot misstanden. Misschien zijn dingen als barmhartigheid 

en compassie wel een goede graadmeter voor de samenleving. En hoeveel onbarmhartigheid is er 

niet in onze samenleving?  

Het is duisternis van een gebied dat het liefst door anderen wordt vergeten, weggemoffeld. Zoals er 

zovele zijn in de wereld. De Jeruzalemse elite zien de inwoners van Galilea niet staan. Ze zouden liefst 

vergeten dat dat gebied bestond. Op de inwoners werd neergekeken, want ten slotte was Jeruzalem 

de plaats waar de tempel was, de plaats waar de herinnering aan David levend was. Zo komt Jezus, 

zoon van David, daar in een gebied dat door onheil en verlorenheid wordt gekenmerkt. Ze zitten in 

het duister. Zitten is passief. Om iets te doen moet je staan. Maar zij zitten daar. Terneergeslagen. 

Geen hoop meer, ze hebben het opgegeven. Al 400 jaar  geen profeet meer. Had God  zijn volk 

misschien opgegeven? Ze kunnen zichzelf niet redden uit hun lethargie, uit hun wanhoop.  

En daar komt Jezus dan wonen. Hij is de dienstknecht van de Heer waar Jesaja over spreekt in het 

lied dat we lazen. Hij komt met woorden zo scherp als een zwaard. Hij is de beloofde Messias die het 

heil voor Israël komt brengen. En hoe doet Jezus dat? Hoe vervult hij zijn opdracht?  

Hij zoekt de rand op. Het gebied waar mensen geen hoge pet van hebben. Dat grijze gebied, waar 

half de afgoden worden gediend. Daar komt Jezus. Juist voor de uitgestotenen. Voor de heidenen. 

Want dat is wat Mattheus ons voorhoudt in het begin van zijn evangelie: Jezus is gekomen voor Israël 

én voor de heidenen. Jezus gaat niet naar de tempel, de plaats waar je zou verwachten dat hij moest 

zijn. Nee, hij zoekt een simpel vissersdorpje op. Hij is gekomen om Jakob tot de Eeuwige terug te 

brengen, zegt Jesaja.  

Zo komt Jezus daar in het donker van het heidendom. Hij komt daar als het licht  van de wereld. Ze 

hebben er niet om gevraagd, niet naar gezocht, maar hij komt ondanks hen. Zijn komst daar is pure 

genade. Hij is het licht voor de heidenen, voor de volken, die eerst nog buiten het verbond van God 

vielen. En wat doet Jezus dan? Hij begint te verkondigen. Het koninkrijk is nabij. Maar dat zijn niet 

alleen maar loze woorden, het is echt. Want in zijn verkondiging en zijn spreken kunnen mensen het 

al zien: in Jezus zelf breekt Gods koninkrijk aan. 

Nee, dat is misschien niet op een manier die wij zouden verwachten. Het is vaak niet grijpbaar. Wie 

in die tijd God zocht, zou eerder naar Jeruzalem gaan en niet naar Kapernaüm. En zo is het met 

geloven ook. Je ervaart God al te vaak niet. Geen lichtflits uit de hemel, geen overweldigende emotie, 

geen teken waar wij mensen behoefte aan hebben. En dat is moeilijk in onze ervaringscultuur. Maar 

het evangelie geeft ons een heel ander teken: een medemens in ons midden. Misschien nemen wij in 

de kerk wel eens te snel grote woorden in de mond. Al te gemakkelijk. Daarom is het juist belangrijk 

om ook te leren van de ervaring van mensen die God niet ervaren, die vastlopen op het gevoel dat 



God afwezig is. De non Therese van Lisieux wilde helemaal solidair zijn met atheïsten en ervoer toen 

zelf wat het was zonder God te leven. Maar juist in die weg vond ze een eindeloze liefde, dat was 

haar enige houvast, voorbij alle geloofsvoorstellingen vond ze God. Geloven in de God die Jezus 

verkondigt is niet gemakkelijk. Vaak ervaar je afstand. Vaak is God verborgen. Niet grijpbaar voor ons 

verstand of ons gevoel. Maar juist zo is God in ons midden. In het donker. Want daar was hij ook 

toen. In die duisternis aan het kruis, toen Jezus het uitschreeuwde: ‘Mijn God, waarom hebt u mij 

verlaten?’ Maar alleen zo, en niet anders kon God ons eeuwig nabij zijn. Alleen zo kon het duister 

voorgoed overwonnen worden door het licht.  

Als het soms lijkt alsof God afwezig is in de wereld, alsof mensen verlaten zijn door God, moeten we 

steeds maar  denken aan dit verhaal. Jezus stuurt ons vandaag voor de zekerheid zijn verhuiskaartje: 

hier woon ik. In Zebulon en Naftali, aan de weg naar de zee. In Antwerpen, aan de Schelde. Overal 

waar het licht gedoofd lijkt, waar mensen niets van God meer lijken te willen weten. Waar de 

chaosmachten vrij spel lijken te hebben. En precies daar begint het: het koninkrijk van God is nabij.  

Lof zij Christus! 

Amen. 


