
Opw.623; Opw.807; Luc.2:40-52; Ps.119:37.40; Opw.689; Sela Zegen; Opw.454 

 

Zoek Jezus waar Hij te vinden is! 

 

1. De kleine Jezus maakte vogeltjes van klei die daarna konden vliegen en toverde de 

plank van vader Jozef een stukje langer toen die te kort was. In de Bijbel horen we niets 

van deze wonderen. Slechts één verhaal hebben we over zijn jeugd, bijna een gewoon 

verhaal. Dit is dus geen biografie maar een oproep tot geloof. 

2. Met Pascha gaat de familie naar Jeruzalem. Langs die weg waar de kruisen te zien 

zijn. Het hele gezin hoefde niet met vader mee maar Maria was ‘overschaduwd door de 

Geest’ en nam de geloofsopvoeding serieus. Haar kennende zullen ze het al vaker 

gedaan hebben, maar nu Jezus twaalf jaar is gebeurt er iets dat Lucas de pen doet 

grijpen. Ik ben heel benieuwd naar de gesprekken tussen de leraren en Jezus maar Lucas 

tekent in dit verhaal vooral op dat er een vermist kind(je) in Jeruzalem is, die uiteindelijk 

weer met zijn ouders terug naar huis gaat.  

3. De verzen 40 en 52 vormen het kader waarbinnen deze geschiedenis zich afspeelt. Hij 

groeide in zijn ‘goddelijke rol’ (art.19 N.G.B.). Vs.49 tekent het dilemma. Hij is niet thuis 

in Nazaret en moet zijn ouders ontgroeien. Hij MOET zijn in het huis van zijn Vader. Hier 

is zijn Vader. Hier wordt de mensheid verzoend met God door de offers. Daarover 

hadden de leraars het vast op dit feest. Jezus gaat steeds meer beseffen waarom Hij hier 

op aarde is gekomen en Hij laat zijn ouders daar wat van proeven.  

Zijn moeder die overschaduwd was door de Geest, heel wat had gehoord van Gabriel en 

de woorden in haar hart bewaarde begreep toch niet dat dit de weg moest gaan worden. 

Langzaam maar zeker begint Hij al eenzaam te worden (HC15)…. 

4. De hamvraag hier is die van Jezus: ‘waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat 

ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’. Zoek Hem waar Hij te vinden is! In Lucas 24 

vraagt de engel: ‘waarom ZOEKT u de levende bij de doden?’. In Handelingen 1 gaat het 

al veel beter. Daar zoeken ze niet maar hebben Hem gevonden en zijn zij daarom vurig 

en eensgezind aan het bidden tot Hem die in de hemel is. Daar moeten wij Hem ook 

vandaag zoeken. Hij die het voor ons opneemt omdat Hij die weg eerst moest gaan en is 

gegaan. Verzoening door voldoening: gelukkig maar! En verder is Hij ‘overal’, op bergen 

en in dalen. Je hoeft niet op stap om met Hem te kunnen omgaan. Hij zal er zijn.  

  

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 

1. 2019. Kerst is voorbij. Wij leven met de Levende…. Fijn dat Hij weer verheerlijkt terug 

is bij zijn Vader! Wat is Hij aan het werk, ons ten goede (Op.12:5-6). Dank Hem en deel.  

2. ☺☺☺☺ Voor de kinderen: Jezus is ook 12 gew . . st. Hij had een V . der in de hemel 

en zijn m . . d . r Maria w . s getr . . wd met J . . ef. L . st . g maar nodig. G . . . . . . s! 

3. ‘Tot onze verbazing blijft Jezus niet in de tempel maar keert hij met zijn ouders terug naar 

Nazareth. Niet vanzelfsprekend. Het vaderschap van Jozef en van God schenen elkaar uit te 

sluiten. Jezus heeft die spanning uitgehouden. Hij werd Jozef en Maria onderdanig. Dat was in zijn 

geval geen aanpassing uit zwakte. Nee, Hij vervulde de wil van God daarin, dat hij als zijn Zoon 

tegelijkertijd de zoon van zijn ouders bleef. Hij, de zoon van Israel, die de unieke Zoon van God 

was, was ook de zoon van Jozef en Maria’ 

4. ‘Het is alsof Jezus door een uitzonderlijk gedrag een raadsel heeft opgegeven: zijn ouders zullen 

HEM kwijtraken vanwege zijn dienst aan zijn Vader!’  

5. Bijbelrooster: zondag Jesaja 11:1-10; maandag Ex.23:14-17; dinsdag Kol.3:1-17 

(1-2); woensdag Hand.1:1-14 (14); donderdag Luc.24 (5); vrijdag over onbegrip: 

Luc.9:37-50 (45)+Luc.18:31-34 (34); zaterdag over het doel van het Evangelie: 

Joh.20:30-31+21:25. Liefhebbers: HC15; Art.19 N.G.B.; Hebr.5:8. Over tempel in Lucas: 

hs.1; hs.2; hs.21:37; hs.22:53; hs.24:47-53 
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blok 1. 12 jaar.  

Ik ben begonnen te checken of iemand zich nog iets wist te herinneren van toen hij of zij 

12 jaar was. Er kwamen een paar mooie voorbeelden…. 

 

12 jaar. Dan ben je al heel wat en ook nog niet. 

Op de basisschool ben je groot en stoer maar soms kruip je lekker tegen paps of mams 

aan omdat die middelbare school toch ook wel heel groot is …. 

Esmee, Semantha, Daniël, Jasper en Ester. Dat zijn hier in ons midden 12-jarigen.  

Zo’n leeftijd dat je steeds meer door krijgt. Steeds meer een eigen mening krijgt. 

Een leeftijd waarin het leven ook heel intensief kan zijn. 

Wat moet je veel verwerken! 

Wat heb je een veilig plekje nodig. Ouders waar je bij terecht kunt!  

Ouders die je kennen als geen ander.  

 

De Here Jezus is ook 12 jaar geweest. 

Een leeftijd waarop je steeds meer gaat begrijpen, Hij ook.  

Hoe zal dat voor Hem geweest zijn?  

En over Hem zijn heel wat wonderlijke verhalen in omloop. 

Bijv. dat hij van klei vogeltjes had gemaakt en dat die toen wegvlogen. 

 

En toen hij op karwei met ‘vader’ Jozef was en Jozef zich vergist had greep Jezus in. 

Jozef had de plank te kort afgezaagd en Jezus toverde er een stukje lengte aan vast. 

En bij het spelen ooit met zijn vriendjes overleed er een vriendje en die heeft hij toen 

weer uit de dood opgewekt.  

Dat past ook een beetje bij de verhalen over de godenzonen uit die tijd. 

Die deden al spectaculaire dingen toen ze klein waren. 

 

Als we op zoek gaan in de Bijbel dan hebben we maar één verhaal over Jezus als kind. 

En dat lijkt eigenlijk een heel gewoon verhaal. 

Het lijkt dan een verhaal over ouders die hun zoontje kwijt raken…. 

Dat er geen hele levensloop beschreven wordt betekent dan ook dat de evangelisten er 

niet op uit waren om een biografie over zijn leven te schrijven. 

Nee, vooral bij Johannes, aan het eind van zijn Evangelie, krijgen we te horen waarom 

de evangelisten hun verhaal hebben opgeschreven.  

Luister maar: ‘Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan die 

niet in dit boek staan maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias 

is, de zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam’ (Joh.20:30-31).  

Dus ook deze geschiedenis uit Lucas 2. We gaan op zoek naar het Evangelie hierin. En 

hoe hier het leven te vinden is.  

 

Blok 2. Daar gingen ze met z’n allen naar Jeruzalem. Ik las ergens dat er zo’n 100.000 

extra mensen/pelgrims logeerden en kampeerden in Jeruzalem. 

Want met het Pascha moesten in elk geval de mannen en de vaders naar Jeruzalem toe.  

Volgend jaar moet Jezus verplicht mee want dan wordt hij met zijn 13 jaar een ‘bar 

mitzwa’, zoon van de wet, en moet hij als man ook mee.  

Voor de rest van het gezin was het afhankelijk van de omstandigheden en vrijwillig.  

En maar zingen onderweg en maar blij en uitgelaten. 

Maar ook wel een gezonde spanning of het allemaal wel weer goed zou gaan. 

Denk maar eens aan de bedevaartspsalm 121: ik kijk de hoge bergen aan, waar komt 

mijn hulp vandaan? Maar toch ook veel verlangen en hoop.  

We gaan weer naar God! We staan weer stil bij zijn ingrijpende redding uit Egypte.  



Het lam wordt weer geslacht, alsof we opnieuw ontsnappen! 

En we krijgen weer een mooie boost door stevige catechisatie door de schriftgeleerden. 

God leren kennen! Daar gaat het om. Leven voor Hem en hoe doe je dat?  

Een bijzondere sfeer, denk ik, al die bedevaartsgangers…… 

En onderweg naar Jeruzalem zagen ze hier en daar van die kruispalen staan. 

De Romeinen lieten boeven wel eens na hun dood ophangen aan een kruis. 

 

Om af te schrikken. Om mensen op het rechte Romeinse pad te houden…. 

Zou de knul Jezus ze gezien hebben? 

Het hele gezin hoefde niet per se mee maar als we ontdekken hoe Maria in het leven 

staat is het niet zo gek dat zij, die overschaduwd is door de Geest, werk maakt van de 

geloofsopvoeding in haar gezin.  

Ik vermoed zelfs dat ze het al wel vaker gedaan zal hebben. 

Maar dit keer gebeurt er iets waardoor Lucas naar de pen grijpt.  

En wat ben ik benieuwd naar de gesprekken die Jezus voerde met de leraren van de wet. 

Over de torah. Levenswijsheid. De boeken van Mozes, toegelicht en uitgelegd.  

Over de zondeval en de moederbelofte, over Leviticus en de offers. De zondebok en de 

grote verzoendag.  

 

Vreemd, dat Lucas daar niets over zegt!  

Zoals hij het beschrijft lijkt het een gewoon verhaal van een jongen die in de drukte zijn 

ouders kwijt raakt. Zij raken in paniek. Misschien herken je het?  

‘We zijn Jezus kwijt. Hebben jullie hem misschien gezien?’.  

En als je hem dan weer vindt ben je boos en blij en nog veel meer: jongen toch…!! 

 

En aan het eind van het verhaal gaat het gevonden jongetje weer braaf mee naar huis en 

blijft vriendelijk en luistert goed naar zijn ouders.  

 

Blok 3. Toch is er, behalve het verhaal over een vermist en weer gevonden jongen, nog 

meer te ontdekken. 

De verzen aan het begin en aan het eind van deze geschiedenis zijn mooi. Vs.40 en 52.  

Jezus begon te groeien. Wijs wordt Hij genoemd. 

Gods genade was op Hem. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en mensen. 

Wat een bijzonder jong was Hij toch! Hij maakte diepe indruk!  

Voor zover we iets begrijpen van het feit dat Hij God bleef en mens werd zou je kunnen 

zeggen met de N.G.B. (art.19) dat Hij langzaam maar zeker in zijn goddelijke rol groeit. 

 

Zijn goddelijke natuur was in eerste instantie min of meer verborgen achter zijn mens-

zijn. En ik vermoed dat Hij ook langzaam aan meer ging begrijpen van wat er gebeurde. 

En van welke taak Hij nog had te doen. En bij wie Hij hoorde. 

Want dat is zo’n beetje het dilemma waarover je Hem hoort in vs.49. 

 

In toenemende mate zullen zijn ouders er aan moeten gaan wennen dat ze Hem kwijt 

raken. Misschien was er wel hoop gegroeid bij Maria toen er die eerste 12 jaar nog niet 

zoveel spectaculairs was gebeurd. Misschien viel het mee, dat zwaard door haar ziel… 

Wat was het toch een fijne jongen! Zo vriendelijk, zo betrokken. Hij nam het op voor zijn 

broertjes en zusjes. Je kon wat aan Hem overlaten. Heerlijk, zo’n lieverd…. 

Je kunt dus overschaduwd zijn door de Geest, je kunt de woorden die je van Gabriel en 

de herders gehoord hebben en in je hart bewaren. Je hebt gehoord dat hij de Zoon van 

God is en tot in eeuwigheid koning zal zijn over het volk van Jakob.  

Zelfs deze eerste voor ons bekende woorden van Jezus horen en het toch niet begrijpen.  

Alsof Lucas ons wil waarschuwen dat het soms lastig is om Jezus te zoeken waar Hij te 

vinden is.  



Alsof Lucas wil zeggen dat je echt wel gelooft en heel wat weet over God maar Hem toch 

weer kwijt kan raken.  

De Emmausgangers in Lucas 24 waren Hem ook kwijt geraakt.  

Diep teleurgesteld…. 

Maar op hun terugweg naar Jeruzalem hadden ze Hem wel degelijk weer gevonden.  

In de nieuwe situatie: opgestaan uit de doden.  

Als je Hem eerst kwijt bent geweest en toch weer terugvindt: hoe bijzonder kan die 

ervaring zijn. Misschien ken je zelf wel deze ervaring. Ja? 

 

Als Maria haar verwijten gemaakt heeft tegen Jezus zegt Hij tegen zijn ouders dat Hij 

hier MOET zijn.  

Een woord dat we vaker horen. Zo moet, zo moest het gaan. 

Het goddelijke ‘moeten’. Zo moest het gaan. Die weg MOET Hij gaan.  

Hij wil bij zijn Vader zijn. Bij zijn echte Vader. Heimwee naar dat wat er niet meer was 

zoals vroeger, voor zijn geboorte. 

‘Jongen.. je vader en ik hebben gezocht. Wat heb je ons aangedaan’. 

‘Ik moest toch hier zijn. In het huis van mijn Vader.  

Jullie hadden toch niet hoeven te gaan zoeken?’  

Dit had je toch kunnen weten?  

Voel je de spanning? Jongen, je vader en ik. Ik moet hier zijn bij mijn Vader.  

En langzaam maar zeker wordt Jezus hier al eenzaam. 

Met de woorden van HC15 ‘Jezus heeft heel de tijd van zijn leven (maar vooral aan het 

einde) de toorn van God gedragen’.  

 

Blok 4. Het verhaal lijkt te gaan over een jongen die in de massa mensen zoek raakt 

maar gelukkig toch weer gevonden wordt. Maar het punt in dit verhaal ligt ergens 

anders. Het gaat erom dat je in dit verhaal en ook vandaag Jezus moet zoeken waar Hij 

te vinden is. 

In Lucas komen we dat zoeken nog een keer tegen. 

Op de paasmorgen zijn de vrouwen op weg naar het graf om het lichaam van Jezus nog 

eer te bewijzen en ervoor te zorgen via geurige olie dat ze nog regelmatig bij Hem 

kunnen gaan kijken. Ze wilden Hem nog niet loslaten. 

Daar zagen ze de weggerolde steen en twee engelen spraken hen aan: waarom zoeken 

jullie de Levende bij de doden?  

 

Je kunt heel wat geloven en op God gericht zijn en het toch niet goed zien.  

Daar is veel onderwijs voor nodig en na Handelingen 2 komt er nog extra versterking in 

de vorm van de heilige Geest. 

Maar ook in Handelingen 1 kom je deze goede houding al wel tegen. 

Dat is na de hemelvaart. Ze hadden geluisterd naar de woorden van Jezus-die-naar-de-

hemel-ging die gezegd had: Blijf in Jeruzalem tot je wordt overschaduwd door de heilige 

Geest. Wacht tot de belofte van de Vader in vervulling zal gaan. 

 

De leerlingen en o.a. Maria en andere vrouwen en de broers van Jezus hebben Hem 

gevonden terwijl Hij niet meer bij hen is. En wat zijn ze gelukkig! 

 

Als het gaat om ons hier vanmorgen dan hoeven we niet terug naar Jeruzalem, naar de 

12-jarige Jezus met het dilemma van Hem kwijt raken omdat Hij in de tempel is 

gebleven. Dat was waar Jozef en Maria en de Schriftgeleerden hun weg in moesten 

vinden.  

Wij leven in 2019. Hoeven het Pascha niet meer te vieren.  

Hoeven niet meer naar Jeruzalem. 

Wat weten we veel meer dan toen. Wat heeft God ons na Lucas 2 nog veel verteld. 



Tot en met, via Johannes op Patmos, wat er allemaal nog gaat gebeuren. 

Toch kan het zomaar gebeuren dat je het goede zicht op Jezus kwijt bent. 

Door wat je meemaakt. Door een Nashville-verklaring. Door…. zeg het maar… 

Hoe houd je vandaag het goede zicht op jezelf en op Jezus? 

Wat is daarvoor nodig? Hoe moet je dat doen?  

Laat ik een paar dingen noemen. 

Ik merk door het hele verhaal heen dat de gemeenschapszin enorm groot is.  

Samen zingend leven voor God. Zoveel vertrouwen hebben in elkaar dat de kinderen niet 

per se hand in hand met papa en mama de reis moeten maken.  

Ze lopen eens mee met die, ze kijken eens naar wat ze onderweg tegenkomen. 

Een kruis, een dier, andere mensen. 

En Jozef en Maria nemen hun geloofsopvoeding serieus.  

Een kind van 8,9 begrijpt niet alles maar is enorm ontvankelijk voor sfeer.  

Wij meten met volwassen maat als we bedenken wanneer kinderen iets fijn of iets mooi 

vinden. Samen optrekken. Lekker tegen je vader of moeder aanhangen zonder dat je 

veel hoeft. Heerlijk kan dat zijn. 

En in het O.T. hoor je heel erg vaak dat je moet vertellen over de grote daden van God.  

De bevrijding uit de slavernij als grote blijvende gebeurtenis. 

Daaraan terugdenken en samen vieren dat je zo’n geweldig grote, liefdevolle God hebt!  

Wat hebben we elkaar nodig in de geloofsopvoeding.  

Om samen op te trekken. Om elkaar te ondersteunen.  

En wat zie ik bij Jezus zelf een grote behoefte om in het huis van zijn Vader te zijn. 

Dichtbij God en dichtbij mensen. 

En wat hangt Hij aan de lippen van de schriftgeleerden als zij spreken over de grote 

daden van God. En wat stelt Hij een vragen!  

Dat is voor ons ook een mooie les. 

Thuis raken in het Woord. God leren kennen door te luisteren. 

Want het gaat over grote dingen. Namelijk of je Jezus kunt vinden.  

En nog groter. Thuis raken bij God is gaan ontdekken wie Hij is en wie je zelf bent.  

Ontdekken dat je mag leven van genade. 

 

Hij moest zich terugtrekken. Eenzaam worden, sterven.  

Hij moest ‘kwijt raken’ om er daarna weer helemaal voor ons te kunnen zijn!  

Omdat Jezus in de hemel is en het daar voor ons opneemt.  

Onze Middelaar. Onze Voorbidder!  

 

Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. 

Omdat het zo MOEST gaan….. 

 

En tegelijkertijd heeft Hij zijn Geest naar de aarde gestuurd en is Hij overal. 

Op bergen en in dalen, ja, overal is God.  

Hij die belooft heeft er te zullen zijn is er. Hier en nu. Vandaag.  

Hij is bezig plaats te maken in het huis van zijn Vader. Daar moet en wil Hij zijn, werken 

en leven, ons ten goede.  

Laat je vinden door Hem en zoek Hem waar Hij te vinden is. Amen   

 


