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Preek: Twee mensen- Twee uitkomsten- Eén Verlosser.
ds. J.W. Wind
schrift gedeelte: Lucas 6-17.
tekst: Lucas 13: 11-12.

1. Door de Heere Jezus gezien
2. Door de Heere Jezus geroepen
3. Door de Heere Jezus gered en God door de vrouw geprezen.

En zie er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij
was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten.
En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zie tegen haar: vrouw, u bent verlost van
uw ziekte. (HSV)

De kromgebogen vrouw wordt door Jezus gezien en verlost in de synagoge. Haar leven
verandert en loopt uit op het verheerlijken van God.
De overste van de tempel wil echter niet knielen voor voor Jezus - willen wij dat wel?
God spotlights zijn gericht op verloren zondaren! God is gericht om op te richten!
Jezus verlost uit de kromming van zonde, schuld en dood.

Gemeente van onze Heere Jezus,

Jezus in de Synagoge. Twee mensen, twee wegen twee uitkomsten.

Het is een totaal andere dag geworden voor deze vrouw.
Haar leven is totaal anders geworden.
Een dag om nooit te vergeten!
S' Morgens had ze niet kunnen bedenken hoe haar leven die dag radicaal zou
veranderen.
Van een leven die eigenlijk geen leven is - naar een verlost leven
Niet alleen omdat zij genezen en verlost is van haar lijden
Maar vooral omdat de Verlosser, de Heere Jezus (Gods Zoon) in haar leven gekomen is.
Een Heiland, Zaligmaker, Verlosser van wie zij Zijn eigendom mag zijn.
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In leven en in sterven.
In ziekte en gezondheid.
Voor altijd!
Zij is niet alleen genezen maar ook geborgd - voor tijd en eeuwigheid.
Zij is niet alleen verlost van ziekte en daarmee gepaard lijden
maar ook verzoend van de zonde- van schuld het oordeel de eeuwige dood- met God.
Door Jezus Christus, Gods Zoon.
De Heere Jezus de Gekruiste en opgestane kruiste haar leven.
De Heere Jezus op weg naar Golgotha om daar het grote Zoenoffer te brengen
was ook daar waar zij was.
Onder het Woord van God.
Zij was daar waar Hij kwam, zag riep en verloste.
Zij liet zich roepen door de Heere Jezus, zij daalde af en kwamtot Jezus
en werd verlost door Jezus en verheerlijkte God.
Daar was niet een heel leven lang voor nodig.
Nee zij hoorde, zij kwam in gehoorzaamheid en gaf zich aan Jezus
en werd opgericht en verheerlijkte God direct op aarde en voor altijd in de hemel.
Geborgen voor altijd.
De deur van haar leven ging open. De hemeldeur ging open,
Het is wonder. Groot wonder. Had ze zelf nooit kunnen denken, was niet in haar
opgekomen - Gods Wonder!
Gód deed het toen en daar In haar leven.
God kan het doen in ons leven, nu.
Met die God mogen we van doen hebben. Ook / vanmorgenvanmiddag/ avond.
De God van wonderen. De wonderlijk God van Genadige liefde.
Won der van Zijn liefde- geduld en Genade.
Niet uit eigen macht. Laat staan eigen gerechtigheid.
Daar gaat- daar moet een streep doorheen. Wordt gekruisigd.
Eigen gerechtigheid redt het niet.
Gods gerechtigheid alleen!

Preek Lucas 13 De gekromde (vrouw) door Jezus gezien, geroepen en gered.
3

Sola Gratia.
Alleen door genade!
In en Door Jezus Christus, die gekomen is om te zoeken wat verloren is en te redden.

Deze vrouw leed al 18 jaar aan een ernstige ziekte 1.
Welke ziekte weten we niet.
Psychisch of een zenuwziekte. Het kan ook beiden.
Daar lijkt het op
Psychisch somatisch. Geest en lichaam zijn met elkaar verbonden.
Zij verkrampte totaal. Zo staat het in het Grieks.
Zij liep op den duur helemaal krom, zodat zij (zo schrijft de arts Lucas heel nauwkeurig)
zich in het geheel niet kon oprichten.
Wie kende deze vrouw niet? Ze had misschien een bijnaam. De kromme...
In het dorp nagewezen. Zie daar gaat ze... zie je haar lopen.?
Nagekeken, nagewezen, afgewezen en nageroepen. Ze was bovendien een vrouw.
Vrouwen telden in die tijd niet mee.
Daarnaast had zij ook nog een ernstige handicap.
Omdat zij geheel gekromd was- alle spieren en zenuwen samengeknepen was zij niet in
staat om werkzaamheden te verrichten2.
Ze was totaal afhankelijk van barmhartigheid van anderen.
Je kan zeggen : een vrouw een mens in een isolement.

Daarnaast had zij een zwakke geestelijke gesteldheid, die invloed had op haar
lichamelijk gesteldheid.
Het kan ook andersom.
De ernstige lichamelijke beperking bracht ook ernstige psychische klachten met zich
1

Opmerkelijk is het dat het getal achttien even daarvoor in hetzelfde hoofdstuk genoemd wordt.
De Heere Jezus haalt een gebeurtenis rond de achttien mensen, die door de val van de toren van Siloam getroffen
werden.
2
Συγκυπτουςα (sugkuptousa) krom lopen zich samentrekken verkrampt.
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mee.
Maar er is ook meer te zeggen.
In die gebondenheid zat er nog een andere gebondenheid.
Zat er nog een lijden in het lijden.
Er was een Geest die haar ziek maakte - maar je kan ook vertalen met krachteloos
maakte3.
Niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk.
Even later ziet en doorziet de Heere Jezus- dat.
De grote Geneesheer- de Heiland- de Heelmaker.
Hij ziet in haar leven het werk van Satan- die juist door zwakte en moeiten en
kwetsbaarheid haar in de greep heeft (vers 16).
Hoe en op welke wijze gaat de evangelist niet op in.
In ieder geval Gods grote tegenstander Satan weet en maakt gebruik van zwakheden
van de mens om zo de mens in zijn greep te krijgen en te houden 4.
De ziekte is niet zo zeer duivels, maar Satan maakt werk van haar zwakte om nog meer
te binden te strikken in zijn vangnet.
Maar deze gemene Vorst van de duisternis ontmoet de Vorst van het Licht
de Heere Jezus, die niet gekomen is om te binden maar te ont-binden.
Niet te verdoemen maar te verzoenen en te bevrijden.

Kortom een leven vol lijden.
Leven van gebondenheid duisternis- uitzichtloosheid - wanhoop ook.
Er was niet alleen een lichamelijke strijd, maar vooral ook een geestelijke strijd.
Ze had eigenlijk geen leven. Deze vrouw was niet alleen gekromd door een ziekte maar
ging ook gebukt onder verdriet, wellicht strijd. Gebukt door het leven zelf!
3
4

Ασθενεια= zwakheid, krankheid, kwetsbaarheid.
W. Hendriksen:. Luke New Testament Commentary, 699: 'If she was not actually demonpossessed- the expression
“having a spirit of infirmity” would seem to favor the suggestion that she was- at the very least, she was
demoninfluenced'.
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Gebukt door het kwaad!
Wellicht veel strijd gebed?
Hebben wij dat allen niet?
Een geestelijke strijd te voeren.
Zegt de apostel Paulus het niet:

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden tegen de
machten tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke
machten va het kwaad in de hemelse gewesten (Ef. 6:12).

Daar gaat ze gebukt door de straten van het dorp.
Het is sabbat naar de synagoge.
Wat bijzonder is: ze blijft niet weg. Ze komt onder het Woord. Het Woord van God.
God die Heilig en Barmhartig en Genadig is. Daar gaat ze. De trap op, die naar de
vrouwen galerij voert. Misschien in een hoekje. Verscholen. Daar gaat ze- daar zit ze.
Door de mensen wel bekeken maar niet gezien.
Daar zit ze boven...
Door mensen met een schuin oog bekeken maar door Jezus de Goede Herder gezien
met de ogen van barmhartigheid5.
Het is in de synagoge tjokvol.
Want Jezus, over wie een groot gerucht ging in Judea Samaria en omstreken, was
uitgenodigd om onderwijs te geven
Wie wilde Hém niet horen?

Maar Jezus is niet alleen gekomen om gehoord maar ook geloofd en beleden te
worden -om het verlorene te zoeken en te behouden6.
Mc 1: 41 “en Jezus , innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit . Raakte hem aan en zie tegen hem: Ik wil
het word rein”.
Mt 14: 14 “En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en Hij was innerlijk met ontferming bewogen
over hen en genas hun zieken.”
6
Zie Lukas 19: 10 proclamatie van Jezus: “ De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat
verloren is”. Deze proclamatie is nadat Zacheüs de oppertollenaar in Jezus zijn redding en heil gevonden heeft.
5
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Zo gaat Hij rond toen in de Synagoge en ook nu..
Onder de bediening van het Woord.
Maar zal er geloof gevonden worden?
Zullen oren en harten opengaan - echt opengaan.
De prediking is toch de sleutel van het Koninkrijk van God? 7
Gaat een harte deur open of blijft deze gesloten?
Cruciaal.

Er was ook iemand anders die opging.
De overste.
Hij was zeer gezien.
Mensen keken naar hem op in tegenstelling tot de gekromde vrouw, waar
men op neerkeek.
Om het naar hier en nu te trekken: De hoogste ouderling van de synagoge.
Hij was benieuwd wat Jezus uit Nazareth te zeggen had.
Hij kwam niet met een open ontvankelijk hart maar een kritisch oog en gesloten hart.
Kwam niet voor het Woord van God, wat God- de Heere Jezus hem te zeggen had.
Maar wat Hij te zeggen had tot Jezus.
Om te beoordelen of die Jezus wel zuiver was in de leer van de Thora.
Of die Jezus wel bij hem wel in de smaak zou vallen.
In tegenstelling tot de vrouw bij hem geen verandering.
Geen deur die openging.
Het Woord van God doet hem niets.
De Heere Jezus doet hem niets.
De vrouw komt onder de handen van Jezus om zo voor eeuwig in Zijn handen te komen.
De overste neemt liever Jezus zelf onder handen.
Onder zijn eigen handen.
Wezenlijk verschil.

7

Het onmogelijk is door Gods liefde in Zijn Zoon mogelijk! Een verloren zondaar in een gered kind van God.
Hoe geloven zonder horen hoe horen zonder te prediken? (zie Romeinen 10:14).
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Ernstig.
Jezus staat bij hem erbuiten.
Wat ook ernstig is : zo blijft deze man voor altijd buiten Jezus Christus
ook met al zijn godsdienstigheid, vroomheid en goed gedrag.
Buiten Christus wat vreselijk!
En blijft Hij onder het eeuwig oordeel van God.
Verdoemenis
Er is Eén naam Jezus Christus tot behoud, twee mensen twee harten twee wegen twee
uitkomsten.
Eeuwig wél of eeuwig wee.
Niet alleen zij, maar ook wij.
Aan welke kant zit u, jij en ik?
Ik hoop aan de goede kant.
Onder Christus en in Christus hand of daar buiten.
Licht of Duisternis.
De vrouw is opgegaan en is op de Weg van het heil.
De man is opgegaan en op de Weg van onheil. (hel)- terwijl ook op zijn weg de Heere
Jezus de weg van Heil stond.
En toch hij kon en wilde de afslag niet maken!
Met en zonder Christus - geloof of ongeloof.
In en buiten Christus.
Wereld van verschil verschil van eeuwigheid.
Zaligheid of rampzaligheid!

Door Jezus gezien

Jezus is ook opgegaan.
De weg van gehoorzaamheid aan God op weg naar Golgotha de Zoenplaats- grafhellewaarts en Hemelwaarts.

Preek Lucas 13 De gekromde (vrouw) door Jezus gezien, geroepen en gered.
8

Niet voor Zichzelf maar om zondaren te zoeken, te roepen en te behouden.
Opdat zondaren die buiten staan niet voor altijd buiten hoeven te staan.
Blijvend onder het oordeel van de Heilige God.
Maar behouden onder en door het Verzoenend werk van de Heere Jezus Christus door
God gezonden aan een wereld van schuld.
Het Lam Gods.

Daar staat Hij
in een tjokvolle synagoge.
Het is doodstil.
Leest de Thora en legt uit.
Hij is zelf de vervulling van de Thora.
Houdt stil
Adembenemend.
En dan valt Jezus oog op die vrouw.
De Herder de goede Herder op het schaap- verloren schaapde Heelmeester op de zieke... die niet gekomen is voor gezonde maar de zieke
gewonde en verwonde of gebonden schapen.
Met Barmhartigheid bewogen..
In het zien van Jezus altijd ontferming .
Wanneer Jezus de schare ziet met innerlijke ontferming bewogen.. ( MT 14:14)
Hij ziet haar, hoewel zij Hem niet ziet.
Omdat zij gebogen gebukt gaat.
En zie daar gaat een deur- een hemelpoort open.
Wonder van genade!.
En zie een tollenaar Zachëus geheten- verscholen in een boom achter de
vijgenbladeren- de mensen konden hem niet zien
Jezus wel Jezus kijkt dwars door de vijgenbladeren heen.
En Zie.
Mensen die er niet bij horen.
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Verloren - verscholen het niet meer zien zitten.
Gods spotlights zijn heel anders gericht dan onze zaaklantaarntjes.
Het is als een zuurdesem dat dwars door alles heengaat.
De wereld vergaat.
Gods Koninkrijk wordt vol.
met mensen ik kom er nooit bij ik kom er niet.
Ik red het niet.
Niet uit eigen kracht, vroomheid etc.
En zie!
Er gaat wat gebeuren.
De deur van de eeuwigheid gaat open.
En Zie.
Als Lucas dit woord gebruikt dan gaat er wat gebeuren.
Beslissingen vallen eeuwigheidsbeslissingen.
En zie Jézus zag haar.
Denk aan Zacheüs verscholen achter de vijgenbladeren.
En zie er was een man van wie de naam Zacheüs was
en hij was oppertollenaar
hij probeerde te zien wie Jezus was.
Hij probeerde terwijl het de gekromde vrouw nooit zou lukken
toen Jezus aan de plaats kwam keek Hij op en zag hem en zei tegen hem: Zacheüs haast
u en kom naar beneden want heden moet ik in uw huis zijn8.
Ondanks belemmeringen zag Jezus hem.
Ondanks oppertollenaar- in de ogen van mensen veracht ondanks de drukte
ondanks de vijgenbladeren zag Hij hem
en door het komen zien en roepen van Jezus verandert het leven van Zacheüs.
Radicaal leven buiten God met de zwaartelast van de zonde in een leven met God.
Alles heel zijn hebben en houden in de handen van de Heere Jezus.

8

Lc 19: 5.
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Duisternis licht.
En zie de hemeldeur gaat open niet op een kiertje royaal de grote zondaar kan binnen.
En zie (Lucas 19)
meerdere plekken bij Lucas:” en zie herders op de velden- gezien door de God in de
hemel.

En voorwerp van de hemelse boodschap: En zie ik verkondig u grote blijdschap de heel
het volk ten deel zal vallen heden is Uw de Zaligmaker geboren... (Lucas 2)
En zie.
Er gaat wat gebeuren!
Door Woord en Geest.
Daar gaat het om - de prediking gebeurt er wat?
Niet een spektakel, maar gaat de Heilige Schrift echt open gaan harten open
is er een roepen door Christus die uit de doeken van Het woord tevoorschijn komt en
voor u. jou staat.
Laat u met God verzoenen. (2 kor. 5)
Gaan harten open is er een komen (geestelijk) en veranderen levens van mensen?

Door de Heere Jezus geroepen.

Het blijft niet bij het zien.
Op het zien van Jezus volgt altijd een roepen.
Als Jezus Simon en Andreas ziet aan de overs van het meer van Tiberias roept Hij
Volg Mij (Math 4)- Hij zag twee broers en zeide (roepen) volg mij.
Als Jezus Levi bij het tolhuis ziet zitten roept Hij volg Mij. (Lc 5;17)
In het zien zit al het roepen van God door Jezus Christus het Levende Woord.
Kom.
En zie Jezus zag en riep9.
9

Denk ook aan zacheüs. Jezus zag Zacheüs en liep niet door maar riep hem en zei : “Heden moet ik in uw huis zijn (Lc
19)”.
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Daar zit niets tussen.
Hij zag haar nood.
Hij zag de onmacht.
Gebukt- maar zag ook niet alleen de gebukte mens10.
Verkromde en verkrampte mens- maar zag niet alleen wie de mens is maar ook wat hij,
zij zou kunnen worden.
Een opgericht bevrijd- verlost mens.
Hij roept om te verlossen verzoenen en te bevrijden tot verheerlijking van God Zijn
Vader.
God de Vader wordt verheerlijkt als mensen niet verkrampt, gebogen on- verzoend
vol met schuld gebogen met last door het leven gaan
maar bevrijd worden.

Zegt Heere Jezus niet : Kom allen tot Mij die vermoeid en beladen zijt en Ik zal u rust
geven (Math 11: 28)?
Niet dat er in het leven van mens- ook een mens die de Heere Jezus kent en christen
geworden is- geen moeite en zorgen meer heeft - maar de bevrijding zit hierin dat hij/ zij
weet en ervaart en belijdt: Mijn leven is in de handen van de Heere Jezus.
Er is dan blijdschap in het verdriet.
Er is dan troost in verdrukking.
Er is vertrouwen in aanvechting.
Er is Eén die weet en een weg heeft met mijn leven en dat is de Heere Jezus
aan Hem mag en kan ik mij toevertrouwen
zien en roepen.
Wat opvalt dat er geen sprake is van een roepen en bidden van de vrouw tot Jezus
zoals een Bartimeüs: “Jezus Zoon van David ontferm u over mij (Mc 10:47)”.
Nee, Jezus zag haar en riep haar.
Hoewel zij op dat moment niet uiterlijk bad 'Heer ontferm u over mij'.

10

Luther sprak over de 'homo incurvatus' de gekromde mens gebogen naar het eigen ik en zondige hart.
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Is het wel aannemelijk dat zij veel tot de Heere God gebeden heeft:
“Heere zie naar mij om en ontfermt u over mij”.
Wellicht dat ze stilletjes in haar hart gebeden heeft en dat Jezus haar gebeden gezien
en doorzien heeft.
Zou heel goed mogelijk zijn.
Denk aan Nathanael voordat Filippus u riep, toen u onder vijgenboom was, zag Ik jou
al11.
Voordat wij hem zien ziet Hij ons.
Zag Jezus de anderen niet?
Ja wel maar onder velen heeft God onder miljoenen jou / u en mij op het oog.
Persoonlijk.
Jezus zag en riep.
Jezus roept haar bij Zich.
Jezus komt niet naar haar, maar doet een beroep op haar hart- wil.
Haar wil om te komen- af te dalen- om zich over te geven.
Niet uit eigen kracht maar door Woord en Geest het roepen van de Heere Jezus.
Kom tot Mij, gij die gebukt zijt.
Daar gaat ze langzaam. Het wordt stil
de mensen kijken haar aan en houden de adem in
Jezus is geen verlosser op afstand. Nee dat vraagt geloof
geloof is gehoorzaamheid vertrouwen toe vertrouwen afzien van je zelf
afdalen
zoals Zacheüs moest afdalen uit de vijgenboom
niet Jezus klom de boom in maar hij moest afdalen
niet Jezus ging de galerij op maar zij moest naar beneden.
Ook wij moeten soms / vaak afdalen van onze hoge eigen ik.
Niet alleen lichamelijk maar geestelijk. Van onze troon- hoge troon
ze gaat- Jezus heeft alle tijd.

11

Joh.1:51.
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Jezus gaat niet van afstand een gesprek met haar aan.
Zie je het zitten?
Nee, Hij roept.
Tot haar leven haar hart.
Doet een beroep op haar hart.
Ze besluit om te komen - ze kon ook blijven zitten.
Zo ging ze niet uit eigen kracht, maar door Gods kracht.
Niet eigen stem. Maar Gods stem.

De oudste van de synagoge.
Werd hij gezien , geroepen?
Niet direct maar wel indirect.
Als Jezus de vrouw boven ziet en hij Jezus hoort roepen en zij naar beneden en tot
Jezus ziet komen is de overste er wel bij betrokken.
Ook hij en zijn hart word aangesproken.
Maar zijn hart gaat niet open – hij stelt zich niet open voor de heerlijkheid macht en
genade van God in de Heere Jezus.
Blijft in ongeloof zitten zelfs in verachting.
Zijn manier van geloven is belangrijker dan de Heere Jezus zelf en
wat de Heere Jezus onder het gezag van de God voor deze vrouw en met en in deze
vrouw doet.
In plaats van ook tot Jezus komen- Hem achten gaat hij Jezus verachten.
In plaats van het feit, dat hij ook onder de handen van Jezus komt wees mij genadig
neemt Hij Jezus onder handen.
Niemand hoeft te hoog te zitten om af te kunnen dalen.
Denk aan Nicodemus, iemand uit de kring van Farizeeërs kwam wel naar Jezus toe, wij
weten dat gij van God gekomen zijt...
Hij wilde wel van Jezus leren - over het nieuwe leven - wedergeboorte- bekering.
Hoe het afliep weten we niet wat wel weten Hij stelde zich open en kwam.
De troonpositie was voor hem niet te hoog om af te dalen om tot Jezus te komen.
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Maar voor de overste der synagoge bleef de deur dicht omdat hij voro jezus zijn hart en
leven toegesloten had.

Door de Heere Jezus gered en God geprezen

Maar de gekromde vrouw komt.
Ze weet niet wat er gaat gebeurenze weet ook niet of ze zal genezen en bevrijd zal worden van haar lijden
maar ze weet wel naar Wie ze Komt de Heere Jezus.
Nog niet in de volle kennis van de Heere Jezus
maar wel in vertrouwen !
God had haar hart bewogen en haar voeten licht gemaakt.
Daar gaat ze.
Daar staat ze voor Jezus en Jezus voor haar.
De adem van de aanwezige worden ingehouden
wat zal er gebeuren - wat zal de Heere Jezus doen?
Alle ogen zijn op haar gericht.
Wat zal er gebeuren?
Maar Jezus gaat nog niets doen.
Jezus gaat tot haar spreken.
Persoonlijk.
Niet met machtswoorden maar woorden uit macht bevoegdheid van God.
Goddelijke macht autoriteit die de Heere Jezus van God de Vader bij Zijn doop
ontvangen heeft.
Vrouw u bent verlost van uw ziekte.
Dat spreekt hij terwijl er nog niets gebeurt- hoewel...
Het woord gaat vooraf aan de de handoplegging.
In het Woord zit al een Goddelijke gebeuren van verlossing op grond van de
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Goddelijke autoriteit van Jezus .
Vrouw u bent verlost van uw ziekte.
Vrouw niet denigrerend bedoeld maar persoonlijk.
Ik heb jou gezien, jou geroepen en ik zal jou persoonlijk verlossen.
Vrouw u bent verlost van uw ziekte.
Verlossen opmerkelijk niet van u bent genezen maar verlost.
Bevrijd.
Losgemaakt zoals een zeehondje verlost wordt van de netten, die haar gevangen
houden en zelfs haar doet verdrinken.
Verlost.
De Verlossing zit hierin dat de Verlosser tot haar- de aanwezigen en ons spreekt.
Hij is de volkomen volmaakte Verlosser.
Bij Daniël Nebukadnezar: Er is een God die zo verlossen kan (Daniël 3:39).
het verlossend spreken met macht gaat meestal vooraf aan de handeling of de
gebeurtenis
Denk bv aan het uitspreken van een bevel van Jezus over de wind die tekeer gaat op het
meer van Tiberias. Wind zwijg stil de wind ging gelijk liggen.
'Koest' spreekt Jezus de wind toe.
Verlossing door en uit het Woord maar ook op het Woord.
Denk aan Kerst en Pasen.
De herders geloofden de kerstboodschap, die door de engelen tot hen gesproken was 13.
De vrouwen geloofden de Paasboodschap, dat door de mannen gekleed in het wit bij
het graf hen verteld werd14.
Jezus zegt niet u bent genezen van uw ziekte maar verlost15.
Dat reikt dieper dan genezen.
12

Vb. Zie Lc. (:42 Jezus bestraft de onreine geest, genas het kind en gaf het aan zijn vader terug.
Het bestraffend woord van Jezus toont zijn goddelijke autoriteit over de bezettende macht.
Lc 8: 24 'toen stond Hij (Jezus) op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte' .
Lc 8: 54 ' Maar toen Hij hen allen naar buiten gestuurd had, pakte hij haar (dochtertje van Jaïrus) hand en riep:
Kind sta op! En haar geest keerde terug en zij stond onmiddellijk op'.
13
Lc 2:15.
14
Lc.24: 8, 9.
15
Απολυω heeft de betekenis van bevrijden, loslaten wat gevangen zit.
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Verlost je bent geborgen.
Zoals een schip dat gezonken is geborgen wordt.
Wordt vastgeketend omhoog gehesen en op de vaste wal geborgen.
Veilig gesteld.
Omhooggetrokken.
Bevrijd!
Niet alleen nu maar in eeuwigheid.
Niet alleen maar straks maar nu al. Begint de verlossing.
In bent in veilige handen.
Je bent verlost dat Woord spreekt de Heere Jezus, dé Verlosser.
Die ook voor haar naar het kruis is gegaan en is opgestaan en voor haar naar de Hemel
is gegaan om haar thuis te brengen, hoewel ze nog een tijdje als bevrijd mens op aarde
mag rondwandelen.
Ook al zou de Heere Jezus haar niet genezen (wat Hij wel doet!)- zoveel anderen
werden niet door Jezus genezen, is zij toch in veilige handen!
De ziekte en zelfs de dood niet en wat ten diepste aan de eeuwige dood ten grondslag
ligt namelijk :de zonde
heeft geen vat meer op jou.
Is er nog wel, maar niet meer het laatste woord.

DoorChristus kruisdood door Zijn Zoenoffer in jouw plaats mag je door het geloof in de
Heere Jezus een Kind van God de Vader zijn.
Je bent door Mij- zegt de Heere Jezus van God.
De Weg is vrij!
De last op je schouders neem ik af, zegt Jezus.
En door mijn opstanding als bevestiging van mijn verlossingswerk mag je door het
geloof eeuwig leven.
Dat is verlossing.
De zonde, Satan, de dood, ziekte moeite en zorg zijn er wel maar heeft geen vat meer
op je.
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De vrouw werd ook genezen als zichtbare onderstreping van haar verlossing.
Maar kende ze later geen moeite en zorgen meer?
Stierf ze later ook niet?
Jawel.
Maar haar leven werd anders.
Ze was van de Heere Jezus.
Haar leven geborgen en verborgen in God door Zijn Zoon, die zij beleed en volgde 16.
De Heere Jezus centraal.
Ze lag onder de handen van de Heere Jezus haar hele leven.
De Heere geneest niet alleen maar ontwapent ook Satan- die haar 18 jaar gebonden
had.

Dan legt Jezus legt de Heere Jezus Zijn handen op haar.
Wat een machtig gebeuren.
Zijn Doorboorde handen. Kruishanden.
De handen die Jezus ophief toen hij naar Zijn hemelse Vader huiswaarts ging.
Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld 17.
Mijn genade is u genoeg.
Wat een heerlijke macht en kracht en liefde spreekt hieruit.
Zijn handen.
Hier wordt zichtbaar wat Jezus bedoelt met verlossing.
Het wonder teken gebeurt gelijk ( zien we bij elke verlossingsmomenten)
geen tijd tussen daaruit spreekt uit dat Woord en Daad bij God één zijn.
In Zijn Woord ook beloften
ook een gebeuren.

16
17

Zie Kolossenzen 3: 3b Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
Mt 28: 20.
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Zijn heerlijkheid. God doet wat Hij zegt/belooft
zij werd onmiddellijk opgericht en verheerlijkte God18.

Het opgericht zijn tot geloof komen mondt altijd uit als het goed is in verheerlijken.
Dat het wonder.
Niet je eigen ophemelen.
Niet jezelf centraal stellen maar God verheerlijken.
Denk aan de herders zij hoorden de boodschap heden is u geboren de Zaligmaker
Zij zagen het kind ze geloofden het Woord dat tot hen gesproken was en verheerlijkten
God19.
Dat is één lijn.
We zien het bij de verlamde man, die door vier vrienden aan de voeten van m de
Heere Jezus gelegd werd.
Na het machtswoord van Jezus stond hij onmiddellijk voor hun ogen op ging naar huis
en verheerlijkte God (Lc. 5:25).
Het gebeurde gelijk.
Het lag in één lijn.
Het beleven dat de de Heere Jezus in je leven gekomen dat je van Hem bent

18

Het is opmerkelijk dat een verlossing/ genezingswonder vooraf gegaan wordt aan een machtswoord (woord van
verlossing) van Jezus en dat het wonder meteen gebeurd ( παραχρημα- parachrema). Dit alles gaat niet zonder
persoonlijk geloof, belijden en verheerlijken van God. Zie ook Lukas 5, waar een verlamde door vier vrienden aan
de voeten van de Heere Jezus gelegd wordt. Na het machtswoord van Jezus en wonder van genezing verheerlijkt hij
God. Het Griekse woord εδοξαζεν is prijzen, groot maken, eer geven. De herders keerden terug en zij verheerlijkten
en loofden God (Lc. 2: 20). Zo ook de hoofdman die bij het kruis van Christus stond, geloofde en
God verheerlijkte (Lc. 23:47). Er zijn nog meerdere voorbeelden te noemen. Zie ook: Mt. 15:31 de menigte die zich
verwondert over de tekenen die Jezus doet en God van Israël verheerlijkt) en Lc. 17: 15 een melaatse uit 10 zag dat
hij genezen was en luid God verheerlijkte.
19
Lc 2:20. En de hedrers keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden,
zoals tot hen gesproken was”.
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sluit het leven met en voor Hem helemaal in.

De gekromde vrouw die door Jezus opgericht werd ziet weer perspectief.
Ze kan weer vooruit kijken.
Ze zag Jezus voor haar staan omdat ze door hem was opgericht.
Ze kon niet anders dan God prijzen.
Ze hoefde zich niet daartoe te zetten.
Het verheerlijken van God is leven door God en Zijn genade maar ook ook uit en tot
God's eer leven.
Dat is niet losgekoppeld.
Het stuk van de dankbaarheid met de Heidelberger te spreken is niet los van de ellende
en de verlossing20.
Het is erbij inbegrepen. Eén lijn. Mag en kan niet ontbreken in het leven naar Christus
naam genoemd.
God kon en wilde niet zonder haar maar zij ook niet meer zonder Hem.
Dat is ook een wonder. Dat je ook niet buiten de Heere Jezus kan!
De wegen werden daarna gescheiden - letterlijk
Zij naar huis en Christus naar kruis graf en hemel.
Maar toch voor eeuwig verbonden.
Want zij niet meer zonder Hem.
Maar Christus ook niet zonder haar.
Om met de apostel Paulus te zeggen: “Ik leef niet meer mijn ik
maar Christus leeft in mij21.
Kijk dat is verheerlijken. Groot maken. God bedoelen in je leven.
Haar leven in overeenstemming met de Heere Jezus
20
21

Hiermee wordt de Heidelbergsche catechismus bedoeld.
Galaten 2:20.
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met de hemelse vader
die zij ook door Jezus Vader mag noemen.
Zij kon niet meer buiten Hem.
Buiten God. Maar wilde dat ook niet meer.
Buiten Christus die haar verlost had.
Zij prees God niet om het wonder.
Maar het wonder van genade om Jezus Christus wil - die op weg gaat naar Golgotha het
kruis, ook voor haar. En ook voor de overste.
Dat is cruciaal.
De overste zag dit niet- wilde dit niet zien – laat zich niet roepen
Laat zich niet door Jezus onder handen nemen.
Neemt liever zelf Jezus onder handen.
Over het hoofd van Jezus heen bestraft hij Jezus.
Hij meende het bij het recht te eind te hebben en de aanwezig gemeente te
waarschuwen voor Jezus in zijn ogen een dwaalleraar.
'Er zijn des dagen waarop men moet werken.
Kom daarop en laat u genezen maar niet op de sabbat'.
In plaats van blij te zijn met de vrouw, die na achttien jaren lijden bevrijd is en een nieuw
leven kan beginnen, bestraft hij haar.
Met de wet het 4e gebod slaat deze ouderling Jezus en de verloste vrouw om de oren.
In plaats van blijde verootmoediging is hij in hoogmoed verontwaardigd.
De gekromde vrouw is door Jezus gerechtvaardigd.
De overste van de synagoge zichzelf rechtvaardig beschouwend is in zichzelf
gekromd22.
Ziet alleen naar zichzelf zijn eigen theologie hoeveel waardevols daarin ook mag zijn
maar niet Gods genade in hem die voor hem staat: de Heere Jezus de Christus.
Hij kende de Bijbel maar al te goed maar veronachtzaamde het woord uit Micha 6: 8

22

Maarten Luther sprak over de 'homo incurvatus' de gekromde de zelf gerichte mens.

Preek Lucas 13 De gekromde (vrouw) door Jezus gezien, geroepen en gered.
21

'Hij heeft u mens bekend gemaakt wat goed is
en wat de Heere van u vraagt:
niets anders dan recht te doen
goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen
met uw God'.

De Heere Jezus stelt een vraag aan deze overste aan al de aanwezigen
herderlijk en meesterlijk.
Hij begint met de overste aan te spreken met : huichelaar.
Hypocriet.
Eigenlijk meervoud - Hypocrieten23.
Toneelspelers. Geveinsden. Van buiten lijkt het heel wat. Van binnen doods.
Maakt niet een ieder van u op de sabbat zijn os en ezel niet los van de
voederbak om te laten drinkenen zou dan deze vrouw achttien jaar gebonden niet
losgemaakt worden van deze band op de sabbat?
Meesterlijk antwoord, want de Heere Jezus is Heer over de sabbat de sabbat zelf
bevrijding
Jezus' tegenstanders worden en zijn beschaamd en anderen verheerlijkten God.
De laatste stemde in met de bevrijde vrouw de eersten houden hun mond stijf dicht
hoe ernstig de scheiding.
De één komt geloof en de ander ongeloof.
In Jezus ook scheiding geloof en ongeloof.

23

Hupokritei = hypokrieten een woordspeling op apokrite= antwoorden. De Heere Jezus ontwapend de synagoge oudste
met dezelfde wapens namelijk de Heilige Schrift zelf. Maar dan wel een Goddelijke Masterclass.
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Jezus zag, riep en verloste.
Het is niet van tweeën één maar Eén Naam en twee wegen.
Verheerlijking of vervloeking.
Met Christus en in Christus of zonder en buiten Christus!
Komt hoort en ziet hier is Uw Meester. Royaal in Hem uw zaligheid in Hem uw
verlossing.
Opdat uw leven is in Hem, Die in en door het Woord u en mij gebracht voor u staat
Hij die u zag en ziet, riep en roept en u verlost nu en in eeuwigheid.
'Verhard u niet maar laat u leiden.
Komt tot Uw Heiland, draalt langer niet. In Hem uw Verlossing en zaligheid
nu en straks in heerlijkheid
met al Gods kinderen.
Alleen in het kruis. In het volbrachte werk van Christus .
Hij in mijn plaats Door Zijn dood mij het leven.
In Zijn opstanding voor altijd met en bij de Vader.
Wat een wonderlijke weg voord e gekromde vrouw.
Wat een wonderlijke weg die God in Zijn Zoon wil gaan.
Komt ziet en hoort hem en komt tot de Rotssteen van uw Heil 24.
Amen.

Notities.
De bovenstaande door mij gehouden preek is gebaseerd op preek aantekeningen van
een luisteraar, welke ook te lezen valt op de website https://preekaantekeningen.nl.
De preek, die gehouden is op 22 juli 2018 in de Hervormde Gemeente te Nieuw Balinge
(Dr.) is door mij bewerkt om het enigszins leesbaar te houden.
Verder is deze preek gehouden in de hervormde gemeenten te Kootwijkerbroek,
24

Mt 17:5. “Dit is Mijn geliefde Zoon in Wie Ik Mijn welbehagen heb, luister naar Hem!”
zie ook 1 Petr. 2: 7. psalm 31:4.

Preek Lucas 13 De gekromde (vrouw) door Jezus gezien, geroepen en gered.
23

Westbroek,Schelluinen , Spakenburg ( GK. Adventkerk), Rijswijk (NB) en Kortenhoef.
Orde van dienst
psalm 78: 18,22 (voorzang)
psalm 34: 1, 9 (God is t; verbroken hart 't verbrijzeld en bedrukt gemoed)
psalm 118:7 (de Heer is mijn hulp en sterkte Hij was het die mijn heil bewerkte dies loof
ik Hem mijn leven lang)
psalm 97: 5, 7 (Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht)
psalm 138: 3, 4 ( Hij slaat toch oneindig hoog op hen het oog die needrig knielen)
gebed des Heeren 8,10. ( ( ons hart O God die alles ziet..).
Mogelijkheid: psalm 68: 10 (Die God is ons een God van heil
Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons 't eeuwig zalig
leven).

