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Nog even ter info:
Vandaag, zondag 31 januari  organiseert Dominicus in Amsterdam een
online lieddag. Deze is vanaf 13.00 uur te volgen via deze link. 
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Geschreven door Nico Meijer 
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Synagoge  Kapharnaum 
 
 
Inleiding 
  
Vanaf het begin van dit nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Marcus,
het oudste en ook het kortste evangelie van de vier. 
  
-  Hier geen stalletje van Betlehem, geen inleidende verhalen over de
kindsheid van Jezus,  zoals bij Lucas 
-  Hier geen stamboom van Jezus ("zoon van David, zoon van Abraham"),
geen koning Herodes of vlucht naar Egypte, zoals bij Mattheus. 
-  Hier geen theologische beschouwingen over het Woord van God, dat
vlees geworden is, zoals bij Johannes. 
  
Marcus begint onmiddellijk bij de prediking van Johannes de Doper in de
woestijn, beschrijft dan de doop van Jezus in de Jordaan, de roeping van
de eerste vier apostelen en vandaag dan zijn eerste optreden in de
synagoge van Kafarnaüm.  
Hij gaat meteen aan het werk. Aan de slag.  
We zijn pas bij vers 20 van het eerste hoofdstuk.  
Wat je noemt een vliegende start.  
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Jezus neemt in de synagoge het woord en spreekt met gezag. Van binnen
uit. Geen uit het hoofd opgezegd lesje, geen spitsvondige discussie over
een of ander woord, maar "een nieuwe leer met gezag". Dat maakte
indruk. En wat nog meer indruk maakte: hij bevrijdt een man van "een
onreine geest", hij maakt de man los. 
Verlossing. 
  
  
Schriftlezing:  Marcus. 1,21-28 
  
Schriftuitleg 
  
Jezus drijft een onreine geest uit. 
Wat is een onreine geest? 
Predikanten vroeger wisten dat.  
Een onreine geest is de duivel. Jezus drijft de duivel uit. Dat kan Jezus,
want  Jezus is immers God. De moraal van het verhaal:  Ook wij moeten
de duivel weerstaan. Helder. Preek klaar. 
  
Nu wil het geval, dat ikzelf ooit ook tot duivelbezweerder ben gewijd. Daar
kijkt u misschien van op. Maar u hoeft niet te schrikken.  
Op weg naar de priesterwijding was dat een van de vier lagere wijdingen:
samen met de wijding tot lector, tot acoliet en tot portier (poortwachter).
Deze laatste drie wijdingen waren  meer gericht op de liturgie, de
eredienst, het kerkgebouw (portier), maar de wijding tot duivelbezweerder
was toch wel iets anders. Hoezo, duivelbezweerder?  
Ja, zeiden mijn leraren en oversten, dat hoort er nu eenmaal bij. We
kregen er ook weinig toelichting op. Het was traditie. Het was trouwens
helemaal niet de bedoeling, dat jij als jong priester zelf duivels ging
uitdrijven. Daarvoor waren per bisdom enkele oude en wijze priesters als
officiële exorcist aangesteld. Men was er toen al een beetje verlegen mee.
We schrijven 1966. Midden jaren zeventig zijn die lagere wijdingen
trouwens helemaal uit de voorbereiding op de priesterwijding verdwenen. 
  
De evangelies spreken trouwens nergens over duiveluitdrijvingen. Het
gaat altijd over mensen, die bezeten zijn van een onreine geest of demon.
En de ene demon was de andere niet. Je had allerlei soorten: stomme
demonen, demonen die mensen schuimbekkend op de grond wierpen,
demonen die begonnen te tieren en te vloeken. 
  
Vandaag wordt algemeen aangenomen, dat wat in de bijbel demonen
wordt genoemd, wij vandaag psychische of psychiatrische aandoeningen
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noemen. Ook die heb je in allerlei soorten: psychose, paranoia,
schizofrenie, depressie, angststoornis, burn-out, posttraumatische stress-
stoornis. Er staat niet, dat Jezus alle mogelijke geesteszieken of mensen
met een geestelijke beperking genas. Denk aan diepgestoorden of
diepzwakzinnigen. Maar wel bijvoorbeeld iemand met epilepsie, vallende
ziekte. Dat staat in zowel in Marcus als Lucas als Mattheus uitvoerig
beschreven. 
  
Hoe dan ook, deze onreine geest moest duidelijk niets van Jezus hebben.
Jezus had in de synagoge gloedvol en met charisma gesproken. Iedereen
was onder de indruk. Dit was een bijzondere man, misschien wel een
profeet, in ieder geval een begeesterd mens, iemand die iets van God
uitstraalde. Hij sprak van binnenuit. Een nieuwe leer met gezag.  Die
onreine geest voelde dat ook wel aan. "Ik weet wel, wie u bent: de heilige
van God". "Kinderen en dwazen spreken de waarheid."  Hij voelt zich door
Jezus bedreigd, hij zet zijn stekels op. Als een kwaaie hond, klaar om te
bijten. Hoe Jezus de man precies kalmeert, bevrijdt, weten we niet. Maar
de man  komt tot zinnen, laat zijn vijandige houding varen, als een hond
die uit de hand komt eten. Angst maakt plaats voor vertrouwen. 
  
Ik wil daar graag een eigen ervaring naast leggen, iets dat mijzelf ooit is
overkomen. We schrijven Den Haag 1980.  Ik had daar net afscheid
genomen van een parochie, waar ik vijf jaar als basispastor had gewerkt.
Ik had een andere functie gekregen, maar woonde daar nog wel in de
buurt. Het was zaterdagmiddag en ik was met mijn preek bezig. De
telefoon ging. Een man, ik kende hem niet of vaag, vroeg: "Kunt u niet
komen. Mijn vrouw is helemaal over haar toeren en ik weet niet meer wat
ik met haar aan moet." Ik zei: "Vanmiddag wordt wat moeilijk, maar
maandag of eventueel morgen kan ik wel even langskomen." Toen hoorde
ik in de verte  die vrouw gillen, krijsen. Als een wild dier. Dit was kennelijk
urgent. Ik dacht: dan die preek maar wat minder, dit gaat voor. "Waar
woont u precies?" Daar en daar, was nog buiten de parochie ook. Ik de
auto in.  
  
Trappenhuis naar boven, klein flatje. De man stond me al op te wachten.
"Hier is ze," zei hij en schoof mij een klein, kaal kamertje binnen met alleen
twee stoelen. "Ze heeft de gordijnen van de ramen getrokken." De vrouw
stond bij het raam in haar pyjama met een duster erover heen. Vier uur 's
middags. Vol boosheid, vol frustratie, vol agressie. Alles in haar leven was
mislukt, en mijn man zus, en mijn kinderen zo. Ik kan er niet meer tegen. Ik
weet niet meer, wat ik moet doen. Ik kan er maar beter een eind aan
maken. En zo nog een hele tijd door. 
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Ik probeerde een gesprek. Of ze dit wel eens had geprobeerd of ze daar
wel eens aan had gedacht. Maar ze veegde alles wat ik te berde bracht
van tafel. Dat had ze zelf ook allemaal al bedacht en geprobeerd, maar het
had allemaal niets uitgehaald. Ze was voor geen rede vatbaar. Ik had ziels
medelijden met haar, maar ik wist niet wat ik moest doen. Ik kon niet tot
haar doordringen. Ik zei: "Ik weet het ook niet meer, lieve mens. Zullen we
misschien dan maar gewoon gaan bidden, vragen om hulp?" 
  
 Dat was van alles wat ik had gezegd, misschien nog wel het minst
slechte. "Bidden", dat was het eerste woord, dat pakte. "Ja, laten we dat
dan maar gaan doen", als reddingsboei, als laatste redmiddel. Ik ging
naast haar op een stoel zitten, pakte haar hand en bracht haar ellende
voor God: 
  
"Uit de diepte roepen wij U, Heer, Heer God, hoort Gij ons. Wij smeken U
om genade. We komen er niet meer uit, we zijn ten einde raad, heel ons
leven ligt in duigen, we zien geen uitweg meer. Help ons." Al haar
teleurstelling, al haar boosheid, al haar onmacht kwam ter sprake.
Minutenlang. 
  
Terwijl ik zo aan het bidden was, voelde ik langzaam, dat het peil van haar
woede en agressie begon te zakken. Als of een grote ballon gevuld met
water langzaam begon leeg te lopen. Toen ik na een tijdje ophield met
bidden, volgde een stilte. En toen een diepe zucht: "Ja". Stilte. En toen
weer een diepe zucht: "Ja". Stilte. "Ja". En tenslotte  wéér een diepe
zucht:  "Nou, ik ga me maar eens wassen en aankleden". De ballon was
leeg. 
  
"Goed", zei ik, "dan ga ik ook weer". Ik dacht aan mijn preek. Ik zei tegen
de man: "Nou, ik heb met  haar gebeden en ze is weer rustig". De man
keek me aan, of hij water zag branden. 
  
In de auto terug dacht ik: Wat is hier nu eigenlijk gebeurd? Ben ik nou
stiekem toch een kleine exorcist geworden? Het leek wel, of die vrouw in
een afgesloten kamer had gezeten en met alle geweld tegen de deur had
staan duwen en slaan en schoppen om er uit te komen, terwijl als ze een
stapje naar achter had gedaan, ze de deur zo naar binnen had kunnen
opendoen.  
Als of ze in het pikkedonker opgesloten had gezeten en uiteindelijk de
stekker in het stopcontact had kunnen steken. 
Of zoals wanneer op de computer de zaak is vastgelopen, je
de resetknop indrukt om de oorspronkelijke verhoudingen weer terug te
krijgen. Zo iets. De oorspronkelijke verhoudingen van schepper en
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schepsel. Openheid naar het Absolute. Dat je weer voeling krijgt met de
Godsgrond in jou, in elke mens, waarop je mag staan, waarop je mag
terugvallen. Een contact dat ze misschien wel wat vergeten was. Een
beweging van krampachtigheid naar overgave. Van controle naar loslaten.
Als een drenkeling die weer grond voelt. Wat een opluchting. 
  
Na een genezing zegt Jezus ook nooit: "Ik heb u genezen" of "God heeft u
genezen", maar altijd "Uw geloof heeft u gered". 
Dat wanneer je alles zelf in de hand wilt houden, het soms niet meer lukt,
dat je dan moet toegeven, dat je het alleen niet meer redt en dat je hulp
moet zoeken.  
Maar soms moet de nood eerst heel hoog zijn. Dan leert nood bidden. 
  
Later stuitte ik op een passage in Mattheus, dat de apostelen bij Jezus
kwamen  klagen, dat ze bepaalde demonen niet hadden kunnen uitdrijven.
"Dat klopt", zei Jezus, "sommige demonen kun je alleen met gebed
uitdrijven". 
Daar kon ik wel wat mee. 
  
Met die preek is het uiteindelijk goed gekomen. Ik was een ervaring rijker.
Misschien dat ik daardoor meer van binnenuit kon spreken.  
  
Amen. 
  
 Lied:      "Uit de diepten roep ik jou"   III, 194 
 

 

 
 
Collecte 

We houden onze collecte deze weken via deze manier. Je mag een
bedrag storten op onze rekening NL22TRIO0784796378 tnv Stichting
Ekklesia Tilburg onder vermelding van; 
Reguliere collecte:  Ekklesia Tilburg 
 
Je kunt je gift overmaken middels het scannen van de QRcode in de GIVT-
app. Wellicht gemakkelijk voor jou en zeker voor de penningmeester. 
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Ons mailadres is: 
nieuwsbriefET@gmail.com 

 
 

Wilt u deze nieuwsbrief elders ontvangen, geef het ons door? 
U kunt uw voorkeur opgeven of uitschrijven uit deze lijst 
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