


Gewoontes vormen je soms heel letterlijk…



Je hebt goede gewoontes, maar ook wat minder 
goede; het kunnen zelfs verslavingen worden…



Lukas 4:16a

En Jezus kwam in Nazareth, waar 
Hij opgevoed was, en ging naar 
Zijn gewoonte op de dag van de 

sabbat naar de synagoge.



Zo is het ook voor ons een goede gewoonte om 
naar Gods huis te gaan; fijn dat u en jij er bent!



En wellicht had u er deze morgen wel weer net 
zo veel zin in als die dichter van de 116e psalm!



Ik zal met vreugd in ‘t huis des HEEREN gaan,      
om daar met lof Uw grote naam te danken.

Psalm 116:11 (berijmd)



Maar er zijn soms dagen dat je niet zo goed uit 
de voeten kunt met die opgewekte vrolijkheid.

Filippenzen 4:4 (?) 



Van alle ontwikkelingen word je nu niet bepaald 
vrolijk; het kan somber en pessimistisch maken. 



Zal ik eigenlijk wel gaan?



Dan is het toch goed om ‘gewoon’ te gaan want 
tot je verrassing heb je er soms best veel ‘aan’!



Diensten waar je veel ‘aan’ hebt, zijn díe waarin 
Rabbi Jezus je aankijkt, aanspreekt en aanraakt.



Dat zijn diensten waar je totaal anders naar huis 
gaat dan je gekomen bent: God verheerlijkend!



Zo’n heerlijke dienst vind je in Lukas 13:10-17!



Meesterlijke ontmoetingen

1. De geleerde Nicodemus
2. De Samaritaanse vrouw
3. De overspelige vrouw
4. De bloedvloeiende vrouw
5. De ‘verkwistende’ vrouw
6. De verschijning aan Maria
7. De kromgebogen vrouw
8. De opwekking van Lazarus



Lukas 13:10-17

En Hij gaf onderwijs op de sabbat in één 
van de synagogen. 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 zei tegen haar: 
Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En



Lukas 13:10-17

zij werd onmiddellijk weer opgericht en 
verheerlijkte God. En het hoofd van de 
synagoge, die verontwaardigd was dat 

Jezus op de sabbat genas, antwoordde en 
zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen 
waarop men moet werken. Kom dan 

daarop en laat u genezen, maar niet op de 
dag van de sabbat. De Heere dan



Lukas 13:10-17

antwoordde hem en zei: Huichelaar, 
maakt niet ieder van u op de sabbat zijn 
os of ezel van de voederbak los en leidt 
hem weg om hem te laten drinken? En 
moest dan deze vrouw, die een dochter 
van Abraham is en die de satan, zie, nu 

achttien jaar gebonden had, niet 
losgemaakt worden van deze band op



Lukas 13:10-17

de dag van de sabbat? En toen Hij dit zei, 
stonden al Zijn tegenstanders beschaamd 

en de hele menigte was blij om alle 
heerlijke dingen die door Hem gebeurden. 



Deze geschiedenis vertelt ons dat Jezus op een 
sabbat onderwijs gaf in één van de synagogen.

Lukas 13:10



Waar zal Rabbi Jezus over gesproken hebben? 
Het zal vast weer indrukwekkend geweest zijn!

Lukas 13:10



Lukas 4:14-15

En Jezus keerde door de kracht van de 
Geest terug naar Galilea, en het gerucht 
over Hem verspreidde zich door heel de 
omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun 

synagogen en werd door allen geprezen.



Lukas 4:22

Zij (…) verwonderden zich over de woorden 
van genade die uit Zijn mond kwamen, en 

zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?



Lukas 4:32

En zij stonden versteld van 
Zijn onderricht, want Zijn 

woord was met gezag.



En nu, op deze sabbat, sprak die opzienbarende 
Rabbi opnieuw ergens in een synagoge in Israël.



En daar was een kromgebogen vrouw aanwezig; 
zij kon zich in het geheel niet meer oprichten…



Ze zal naar het vrouwengedeelte gestrompeld
zijn, want vrouwen zaten apart van mannen.  



Er zijn uitleggers die vermoeden dat zij de ziekte 
van Bechterew heeft; spondylitis ankylopoetica.  



Een reumatische ziekte, waardoor je rug steeds 
verder krom groeit; veel pijn door ontstekingen.



Wij diagnosticeren ‘tot op het bot’, maar de arts
Lucas kijkt met Zijn geestelijke ogen nog dieper! 



Lukas 13:11a

En zie, er was een vrouw die (…) 
een geest had die haar ziek maakte.



Lukas 13:16

En moest dan deze vrouw, die      
(…) satan (…) gebonden had, niet 

losgemaakt worden van deze band 
op de dag van de sabbat?



I.h.a. houdt ziekte verband de gebrokenheid, 
maar satan kán er heel concreet achter zitten. 



Deze ‘dochter’ werd al achttien jaar geplaagd 
door een geest van ziekte; drie maal zes jaar!

Openbaring 13:18



Misschien was ze vroeger wel een aantrekkelijke 
en opgewekte vrouw; lachte het leven haar toe.



Maar een duistere macht had haar leven totaal 
verziekt; lichamelijk en wellicht ook psychisch.

Psalm 42:7,12



Toch ging ze die dag ‘gewoon’ naar de synagoge; 
gelukkig maar, want wat had ze daar veel ‘aan’. 



Daar zou zij in aanraking komen met Jezus, die 
haar zou aankijken, aanspreken en aanraken.



Het begint met die paar veelzeggende woorden 
in het twaalfde vers: “en toen Jezus haar zag”! 

Lukas 13:12



Hij zag haar; anders dan al die andere mensen; 
niet met nieuwsgierigheid; met bewogenheid!



Lukas 13:12

En toen Jezus haar zag, riep Hij haar 
bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u 

bent verlost van uw ziekte. 



Beter: “U bent losgemaakt”; zoals wij de schoen 
-veter of het touwtje om een pakket losmaken!



En vervolgens raakt Jezus haar aan; maakt fysiek 
contact; voegt als ‘t ware de daad bij het woord!

Lukas 13:13



Lukas 13:13b

(…) en zij werd onmiddellijk weer 
opgericht en verheerlijkte God. 



Daarmee komt die vrouw tot haar bestemming; 
God verheerlijken is het doel van ons bestaan!



En dan volgt daar die hypocriete reactie van die 
synagogeleider; daar ga ik nu niet dieper op in!

Lukas 13:14 v.



Ik focus mij op de vraag wat dit Bijbelverhaal nu 
voor ons betekent; hoe moet ik het toepassen?



Ik denk dat wij onszelf serieus moeten afvragen 
of er sprake is van gebondenheid in óns leven!



Besef dat de satan wellicht vaker de oorzaak van 
allerlei ziekten en problemen is dan wij denken.



Hij kan z’n hand hebben gehad in een gewoonte
die zich gaandeweg ontwikkelde tot verslaving.



Er is werkelijk een ‘kwade genius’ die ons leven 
wil verwoesten; ons naar de afgrond wil leiden.



Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat er 
Iemand in ons midden is die veel krachtiger is!



En ik geloof dat Hij, net als toen, juist tijdens de 
samenkomst gebondenen kan en wil losmaken.

Mattheüs 18:20
Johannes 20:19

Handelingen 2:1



Dat geloven velen van ons, maar ik denk dat wij 
wat vaker de daad bij het woord mogen voegen.



Daarbij hebben we dan wel onderscheiding van 
de geesten nodig; door de Geest gezalfde ogen.

1 Korinte12:10



Nu geloof ik dat er in dit wonderteken ook nog 
een andere betekenis voor ons ligt opgesloten.



Van oudsher heeft men in deze kromme vrouw 
het beeld van de in zonde gevallen mens gezien.



En dan werd Psalm 38 erbij gehaald…



Psalm 38:5-7

Want mijn ongerechtigheden gaan mij 
boven het hoofd, als een zware last zijn 

zij mij te zwaar geworden (…) Ik ben 
krom geworden, ik ga zeer diep gebukt; 

de hele dag ga ik in het zwart gehuld.



'k Ben, door Uwe wet te schenden,
Krom van lenden,

Vol van druk, benauwd van hart;
Zeer gebogen en verslagen,

Moe van klagen,
Ga ik al den dag in 't zwart. 



Dit was niet alleen voor David een herkenbaar 
beeld, maar ook voor een beroemde Baptist!



Hij schrijft er 
uitvoerig over   
in één van de 

best verkochte 
boeken ooit. 



Maar van deze ‘ellende’ zijn wij heerlijk verlost; 
wij, evangelische, vrolijk orthodoxe christenen.

Romeinen 7 -> Romeinen 8



In dit boek lees je dan ook dat er de afgelopen 
decennia een ‘accent’-verschuiving plaatsvond.



Zonde(n)

Bekering

Genade

Heiliging

Wonden

Behoeften

Troost

Vervulling

Opwekking 308



Deze ‘accent’-verschuiving is minder onschuldig  
dan je denkt: het raakt aan iets heel wezenlijks.



Aan ons Godsbeeld; de zeer heilige en toornige 
God is een liefdevolle Mantelzorger geworden! 

Hebreeën 10:31
Hebreeën 12:29



Die ons helpt bij de heling van ons binnenste en 
de ontwikkeling van onze bediening en talenten.

Typisch evangelisch



Die ‘accent’-verschuiving is op zich heel positief, 
maar er schuilt toch ook wel ‘n groot gevaar in!



Dat de ‘geestelijke’ mens met zijn godsdienstige 
activiteiten in het middelpunt komt te staan. 



En dat is nu de kern van het zondeprobleem, dat 
de gevallen mens naar zichzelf toegebogen is!

homo incurvatus in se



En daarmee is die kromgebogen vrouw dan toch 
ook een selfie van ons, evangelische gelovigen.



De opgewekte gelovige die wel verlost is van de 
zonde en de schuld, maar nog niet van zichzelf.



Nu het zondenprobleem is opgelost, komen we 
met Gods hulp, pas echt goed aan onszelf toe!

Typisch evangelisch



Het grote ik-project: de heling van onze wonden
en de ontwikkeling van onze gaven en talenten.



Besmet door de wat narcistische cultuur, willen 
ook wíj gezien, gehoord en bewonderd worden.



We laten ons gevoel van eigenwaarde bepalen 
door de statistieken van facebook, twitter etc.



Tel je ‘zegeningen’

Tel je 'vind-ik-leukjes' één voor één
Tel alle reacties en vergeet er geen

Tel je ‘vrienden’, noem ze één voor één
Want dan blijft je eigenwaarde op de been



We hebben daar veel voor over en daarom gaan 
we letterlijk en figuurlijk gebukt door het leven.



Nee, we zij niet meer met de zonde bezig, maar 
wel met onszelf, met onze pijn, met wie we zijn!



Dat blijkt uit al die christelijke zelfhulpboeken, 
en uit een thema als: ‘je identiteit in Christus’.



Ik ben…

Geliefd
Duur gekocht

Een vriend van Jezus
Een geliefd kind van God

Gerechtvaardigd uit het geloof
Vrijgemaakt van de wet der zonde

Een burger van een rijk in de hemelen
Door God geschapen met unieke talenten



Soms bekruipt je het gevoel dat de verkeerde ‘ik 
ben’ centraal staat; toch is dit alles wel cruciaal!



Maar met het opdreunen van de ‘ik-ben-lijstjes’ 
word ik niet verlost; Iemand moet mij helpen!



En die Iemand is in ons midden, en Hij heeft u al 
lang zien zitten, net zoals Hij die ene vrouw zag!



Het is die kromgebogen Man van Smarten die al 
strompelend en plaatsvervangend op weg ging.



Naar het kruis om ons zo als Losser vrij te kopen 
tegen de allerhoogste prijs: Zijn kostbaar bloed!



De Man die daar plaatsvervangend aan dat kruis 
hing, kijkt ons via dit Bijbelverhaal liefdevol aan.



Hij doorziet ons en weet van alle dingen die ons 
zo drukken en van de kwade genius daarachter.



Ja, Hij weet dat we gebogen door ‘t leven gaan 
vanwege de grote druk van de zelfontplooiing! 



Dat we kromgebogen gaan omdat ook wij onze 
identiteit zoeken in de bevestiging van mensen.



En dat we soms wat neerslachtig, pessimistisch
en bang zijn vanwege de toestand in de wereld. 



En Hij weet van de middelen die ervoor moeten 
zorgen dat je niet bezwijkt onder al die dingen.



En juist daarom wil Hij ons nu zó aanspreken en 
zó aanraken dat er ‘n heerlijk wonder gebeurt!



Het doorslaggevende wonder dat al die ‘ik-ben-
lijstjes’ nu eens écht en bevrijdend doordingen.



Maar ten diepste word je pas werkelijk bevrijd, 
wanneer Hij je opricht, zodat je Hem gaat zien.



Want onze identiteit is in feite geen kwestie van 
‘wie ben ik?’, maar ‘ván Wie ben ik?’; van Jezus!



Hij is zo waardevol, zo groot(s), zo heerlijk en zo 
prachtig; als Hij in beeld komt vergeet je jezelf!



Weten dat je van Hém bent, verlost ons ook van 
alles waar wij soms of vaak gebukt onder gaan. 

HC 1



Weten van Hem te zijn,  gaf hen de kracht om te 
zingen te midden van alle duistere onzekerheid.



Juist tijdens een dienst kan Jezus je zó aanraken
dat ’t diep doordringt dat je Zijn eigendom bent.



En dáárom moet je uit gewoonte blijven komen; 
om van Jezus te horen en om Hem te bejubelen.


