
 

 

OVERWEGING  

 
 
We kennen Thomas van Aquino allemaal als een groot theoloog. 
het verzamelwerk van zijn theologisch denken,  
de Summa, is wereldberoemd.  
Dat kan het beeld oproepen van een kamergeleerde 
die het allemaal wel mooi weet te vertellen, 
vanachter het bureau.. veilig en beschermd, 
met geen notie van wat er in de wereld speelt… 
Maar niets is minder waar… 
 
Ja, hij ging als kind al naar het afgesloten klooster, 
van de gevestigde orde van de Benedictijnen. 
Dat was in die tijd in rijke families gewoon. 
Een van de kinderen moest binnen de kerk 
de belangen van de familie dienen; 
de andere deden dat in de wereld buiten. 
Zo waren families verzekerd van invloed  
en bescherming van hun belangen 
op alle terreinen van het leven. 
 
Maar Thomas leerde in 1239 de dominicanen kennen 
en hij sloot zich bij hen aan. 
De dominicanen waren deel van een tegencultuur. 
Ze trokken zich niet terug in een kloosterburcht, 
ze wijdden zich niet aan een parochie,  
maar leidden een rondtrekkend bestaan 
om het evangelie te verkondigen aan wie het wilde horen! 
Ze leefden van giften. Een bedelorde was het. 
En juist dat maakte indruk op Thomas. 
Zijn familie was daar niet blij mee. 
Er gaat zelfs en verhaal dat zijn moeder hem liet ontvoeren 
en hem een jaar lang vast hield in hun familiekasteel 
om hem op andere gedachten te brengen. 
Thomas was niet te vermurwen. 
Hij wilde Christus volgen met alle offers die dat vraagt. 
Zijn familie liet hem tenslotte dan ook gaan. 
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Dat hij hiermee inderdaad in Jezus voetspoor ging  
blijkt uit het evangelie van vandaag. 
Om de gebeurtenissen goed te kunnen plaatsen 
grijp ik even terug op het evangelie van vorige week, 
Daar wordt verteld dat Jezus onderricht geeft in de synagogen. 
Hij legt de Schrift zo uit dat die weer nieuwe en bevrijdend klinkt 
en mensen zich er in herkennen.  
Zo gaat hij ook naar Nazareth, waar hij opgroeide. 
Daar leest hij op sabbat in de synagoge  uit Jesaja 61. 

‘De Geest van de Heer rust op mij,  
want hij heeft mij gezalfd.  
Om aan armen het goede nieuws te brengen  
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken  
en aan blinden het herstel van hun zicht,  
om onderdrukten hun vrijheid te geven,  
om een genadejaar van de Heer uit te roepen! 

De tekst gaat over Israël in ballingschap en verdrukking,  
over goed nieuws voor armen en slaven: 
die aangezegd krijgen dat het jaar van bevrijding is aangebroken. 
Daarom zegt Jezus 
‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 
Anders gezegd: ‘ 
als je dit hoort, en je met dit goede nieuws verbindt 
is dit werkelijkheid geworden’ 
Er staat dan dat allen hem hun bijval betuigden. 
En dat ze verwonderd waren over zijn genaderijke woorden. 
 

En toch slaat de stemming om..   
Het lijkt wel of Jezus opzettelijk prikkelt... 
Maar klopt dat wel? 
Ik kijk even met u naar de vertaling: 
In het Grieks staat er letterlijk: 
‘Ze getuigden over hem. 
Ofwel: ze waren over hem aan het discussiëren. 
Dat is niet bij voorbaat positief! 
En je kunt het vervolg ook vertalen met: 
Ze waren verbaasd of zelfs geschokt  
over zijn genaderijke woorden. 
Maar waarom? Omdat Jezus de laatste zin afbreekt. 
Jesaja roept niet alleen een genadejaar van de Heer uit 
Maar ook‘  een dag van wraak voor onze God,’ 
Jezus laat dat deel van de zin weg: 
En dat doet hij  met opzet: Hij zoekt geen wraak,  
maar probeert zondaars met liefde te winnen. 
Als hij zo de wraak uitsluit en toch zegt:  
‘Heden is dit Schriftwoord vervuld’ 
roept hij ergernis op, 
want de Romeinen, de onderdrukkers, gaan niet weg.  
De tollenaars gaan door met hun uitbuiting. 
En in onze tijd: 



 

de kloof tussen armen en rijken wordt steeds groter,  
machthebbers onderdrukken volkeren, 
bestuurders verdoezelen de kwalijke gevolgen van hun beleid. 
Het rijk van God gaat niet in vervulling zolang al deze dingen gebeuren. 
Dat is voor menigeen onder ons ook vandaag invoelbaar… 
In de roep ‘Is dit niet de zoon van Jozef???’, 
klinkt dan ook geen bewondering, maar woede mee.. 
 

Wie als profeet de weg van de liefde preekt 
voor slachtoffers én verantwoordelijken, 
kritisch, maar zonder wraak, stuit op verzet. 
Wie t.a.v. het koninkrijk van God inclusief denkt, 
die kan moeilijkheden verwachten. 
De profeet Jeremia weet er van mee te praten. 
En de Eeuwige roept hem daarom op 
zich niet door angst te laten weerhouden. 
En ook Thomas van Aquino stuitte op agressie. 
Toen hij in 1259 een preek hield aan de universiteit 
viel iemand hem aan door hem te onderbreken  
en een pamflet voor te lezen tegen de dominicanen.  
 

Jezus laat zich niet weerhouden 
Hij  trekt het inclusieve denken nog verder door  
en zegt aan de mensen: 
Elia ging naar de weduwe van Sarephta , 
Elisa genas de Syriër Naäman,  
Niet de eigen bevolking , juist zij,  
omdat ze zich toevertrouwden. 
Jezus zal inclusief en grensoverschrijdend handelen! 
Ook daarin is Thomas Jezus gevolgd. 
Hij durfde het aan  
de Arabische wereld in zijn denken toe te laten. 
Zo bracht hij vernieuwing op gang. 
Hij sloot daarbij het oude denken niet uit,  
maar bleef er mee in gesprek. 
Zijn beroemde  questio’s, zijn denken a.d.h.v. vragen, 
beginnen met het zich verplaatsen in de visie van zijn opponenten 
en de positieve waardering daarvan,  
om daarna zijn gedachten er tegenover te stellen. 
Het is een vorm van dialoog die ons ook nu nog  
ten voorbeeld kan strekken. 
 
Dat dat risico’s heeft merkt elke profeet of wijze. 
Dat zien we bij Jeremia,  bij Thomas en ook bij Jezus 
De aanwezigen in de synagoge zijn woedend, 
Ze zijn in hun gevoel van exclusiviteit gekwetst 
en drijven Jezus de stad uit om hem het zwijgen op te leggen. 
Maar rustig doorbreekt Jezus de haag van woede 
en gaat verder, richting Jeruzalem, richting goede vrijdag. 
Maar dat zal uiteindelijk leiden naar Pasen  
Naar ruimte van leven in overvloed. 



 

 
Dat wij de moed mogen hebben  
onze vanzelfsprekende kaders onder kritiek te stellen 
dat we  op kritische en milde wijze 
inclusief en ruim durven te denken, 
opdat wij onze naam vormgeven: 
christenen te zijn, volgelingen van Jezus Messias 
geroepen om zijn woord te spreken en te leven 
verbindend en liefdevol, 
opdat zijn rijk kome. 
 
 
 


