
zondag 19 augustus 2018 in het Kruispunt 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Jesaja 35, 1-10 
1  De woestijn zal zich verheugen,  

de dorre vlakte vrolijk zijn,  

de wildernis zal jubelen en bloeien,  

2  als een lelie welig bloeien,  

jubelen en juichen van vreugde.  

De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon,  

met de schoonheid van de Karmel en de Saron.  

Men aanschouwt de luister van de HEER,  

de schoonheid van onze God.  

3  Geef kracht aan trillende handen,  

maak knikkende knieën sterk.  

4  Zeg tegen het moedeloze volk:  

‘Wees sterk en vrees niet,  

want jullie God komt met zijn wraak.  

Gods vergelding zal komen,  

hijzelf zal jullie bevrijden.’  

5  Dan worden blinden de ogen geopend,  

de oren van doven worden ontsloten.  

6  Verlamden zullen springen als herten,  

de mond van stommen zal jubelen:  

waterstromen zullen de woestijn splijten,  

beken de dorre vlakte doorsnijden.  

7  Het verzengde land wordt een waterplas,  

dorstige grond wordt waterrijk gebied;  

waar eenmaal jakhalzen huisden,  

maakt dor gras plaats voor riet en biezen.  

8  Daar zal een gebaande weg lopen,  

‘Heilige weg’ genaamd,  

geen onreine zal die betreden.  

Over die weg zullen zij gaan,  

maar dwazen zijn er niet te vinden.  

9  Geen leeuw of roofdier zal daar komen,  

geen enkel wild dier dwaalt er rond,  

ze blijven er allemaal weg,  

alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.  

10  Zij die de HEER heeft bevrijd, keren terug.  

Jubelend komen zij naar Sion,  

gekroond met eeuwige vreugde.  

Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,  

gejammer en verdriet vluchten eruit weg. 

 
lied Liedboek 678, 1.2.3.4.   Vrees niet, gij land... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Marcus 7, 31-37 

31 Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar 

het Meer van Galilea, dwars door het gebied van Dekapolis. 32 Daar 

werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men 

smeekte hem om deze man de hand op te leggen. 33 Hij nam de man 

apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte 



met speeksel zijn tong aan. 34 Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, 

zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ 

35 Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon 

normaal spreken. 36 Hij beval de omstanders om aan niemand te 

vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, 

hoe meer ze het rondvertelden. 37 De mensen waren geweldig onder de 

indruk en zeiden: ‘Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij 

horen en stommen laat hij spreken.’  

 
lied  Liedboek 534   Hij die de blinden... 
 
 
uitleg en verkondiging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---spreken--- 

 

Spreken is zilver, zwijgen is goud,  

zegt een spreekwoord.  

 

Zo zou Jezus het gehad willen hebben, blijkbaar.  

Tot je door laten dringen wat er gebeurd is,  

een dove en moeilijk sprekende is genezen  

- maar niet over doorvertellen. 

 

Dat is eigenlijk wel raar: de ene moeilijk sprekende  

helpt hij om te spreken,  

en de gezonde mensen verbiedt hij dat juist.  

 

Maar aan de andere kant: als het zo was gegaan  

als Jezus het wilde, blijkbaar,  

dan had Markus er niets over gehoord,  

had hij het niet in zijn evangelie opgenomen  

en hadden wij er ook niets over gehoord.  

 

Iets tot een geheim verklaren is misschien wel de beste manier  

om te bereiken dat er over gesproken wordt... 

 

Over spreken gesproken: er wordt helemaal niet gepraat!  

Er komen geen woorden aan te pas bij deze genezing.  

 

 

---doen--- 

 

Wat doet hij daar allemaal?  

 



Hij zegt niets  

hij verricht alleen maar handelingen 

 

Erg lichamelijk, een soort ritueel lijkt het wel,  

heel symbolisch gaat het er aan toe: 

- vingers in de oren steken 

- spuug op de tong 

- opzien naar de hemel 

- zuchten 

 

- allemaal zonder een verklarend woord,  

een uitleg over de bedoeling 

terwijl hij toch anders altijd zo treffend  

de juiste woorden kon zeggen. 

 

Twee verzen en zeven werkwoorden  

- maar geen enkel gesproken woord. 

 

Tot op het laatst: “Effatha” “ga open”  

- het enige gesproken woord. 

 

En dat woord is ook weer vreemd. 

Staat nog in het Aramees,  

de taal die Jezus sprak. 

Terwijl al het andere eromheen gewoon in het Grieks is vertaald. 

 

Het staat daar als een woord dat veel lezers niet kennen. 

Het lijkt een toverspreuk. 

Een toverspreuk van de tovenaar. 

 

Het zou toch ook voldoende zijn geweest  

als Markus gewoon had verteld  

dat Jezus aan een doofstomme  

spraakvermogen en gehoor had teruggegeven,  

 

zoals hij een blinde weer liet zien  

en een verlamde weer liet lopen.  

 

Maar wonderhandeling met spuug en zucht en  

vingers in het dove oor drukken -  

dat is zó lijfelijk dat het bijna afstoot. 

 

Heel veel woorden die Markus hier aan besteedt.  

Dat is zijn stijl helemaal niet.  

Markus is van de korte en bondige vertelling,  

en hij is de evangelist die haast heeft.  

 



Misschien hebben zijn collega-evangelisten Mattheus en Lucas  

dit verhaal ook vreemd gevonden en  

het daarom niet overgenomen in hun evangelie. 

 

 

Maar Marcus heeft er natuurlijk een bedoeling mee  

om het zo te vertellen.  

 

Hij neemt zijn lezers mee naar wat er aan de hand is.  

Deze man kan niet spreken en niet horen,  

dus gebruikt Jezus geen woorden,  

maar gebarentaal.  

 

Hij is dichtbij, laat zich met de beperkingen van zijn wereld in,  

neemt deel aan zijn bestaan,  

alle aandacht voor die ene mens.  

Zo is Jezus, wil Markus zeggen. 

 

 

---isolatie--- 

 

Want niet kunnen horen drijft een mens in de isolatie.  

Wie niet hoort leert niet verstaanbaar te spreken,  

er komen alleen maar vreemde klanken uit,  

dat is afstotend voor anderen.  

 

Niet deel kunnen nemen aan de wereld van de "gezonden"  

maakt vaak ook achterdochtig of verbitterd.  

Hebben ze het over jou?  

Wat is de sfeer die er hangt? 

 

Blinde mensen verliezen het contact met de dingen,  

doven verliezen het contact met mensen,  

zo hoorde ik het iemand zeggen.  

 

In de tijd van Jezus dacht men ook dat een mens  

waarschijnlijk niet voor niets doof was,  

er was vast iets mis met zijn leven,  

een soort straf van God.  

 

Ja, en dan is het voor de getroffene alsof niet alleen zijn oren  

maar ook de hemel onbarmhartig dichtzit,  

God is buiten bereik. God is voor de anderen. 

 

En Jezus kijkt naar de hemel en zegt: Ga open!  

Misschien bedoelt hij nog wel meer de hemel  

dan de man zelf. 



 

 

 

Deze mens kan niet meedoen, staat er buiten,  

hij kan niet volop leven.  

 

Jezus wil hem nabij zijn in zíjn wereld, en vrij maken,  

en daarom gebruikt Jezus gebarentaal. 

 

 

 

---woord--- 

 

Al deze gebaren is de keus van Jezus zelf,  

veel meer dan waar men hem om vroeg.  

 

Ze waren met deze man naar hem toegekomen  

om hem te vragen hem de handen op te leggen.  

Meer niet.  

 

Zouden ze gedacht hebben aan de woorden uit Jesaja?  

 

“Dan worden blinden de ogen geopend,  

de oren van doven worden ontsloten.  

Verlamden zullen springen als herten,  

de mond van stommen zal jubelen...” - ? 

 

Zo is Jezus, het zal verteld zijn, of hij dat nu wilde of niet: 

hij laat mensen opbloeien 

hij geeft ze voeding 

hij bevrijdt van wat op je drukt. 

 

Dat is wat er van hem uitgaat.  

Dat is wat mensen in zijn nabijheid meemaken. 

 

Waar hij is gaat het gebeuren.  

Alles wat hij doet is goed. 

 

 

 

---mooi--- 

 

Was het maar waar dat dat altijd en overal gebeurt  

waar er sprake is van doofheid, stomheid.  

 

Je zou willen dat je deze kracht van Jezus zou kunnen afroepen.  



Dat je al de mensen naar hem toe zou kunnen brengen:  

mensen die niet kunnen horen,  

mensen die niet kunnen spreken,  

mensen die lijden aan ALS, of andere spierziekten, 

mensen die psychisch in de knoop zitten,  

al de mensen die ergens aan lijden.  

 

Als het zo mooi wordt verteld:  

Alles wat hij doet is goed  

- dan kun je een bittere bijsmaak krijgen van deze tekst.  

 

 

Want natuurlijk worden niet alle beperkingen weggenomen.  

 

Het is er maar één die genezen is,  

en vele anderen, de meeste slechthorenden, niet.  

Het is ook alleen voor dit moment.  

 

Genezenen zijn misschien later weer ziek geworden.  

Het is niet de oplossing voor elke ziekte,  

het is een teken voor hoe Jezus is  

en hoe zijn aanwezigheid uitwerkt.  

 

 

 

---wie?--- 

 

Markus besteedt veel aandacht aan de gebarentaal van Jezus.  

 

Andere dingen vindt hij weer helemaal niet belangrijk.  

 

Misschien zouden wij willen weten hoe het  

met de man verder is gegaan.  

Hoe zijn leven anders is geworden,  

welke keuzes hij heeft gemaakt,  

of hij met Jezus mee is getrokken.  

 

Maar daar weten we niets over.  

En Markus vindt het niet nodig om dat te vertellen.  

 

En als hij dat niet doet, als je dus niet kunt zeggen:  

dit was het verhaal van deze man,  

als dit verhaal dus niet afgesloten wordt  

en niet terzijde gelegd kan worden,  

dan is het niet een verhaal over deze ene man,  

maar dan is de vraag eigenlijk:  

hoe is het met je zelf?  



 

Sta jij open voor het woord van God?  

Laat je het toe?  

Of zit je dicht, dat het je niet bereiken kan?  

 

En gaat onze mond open?  

Spreken we makkelijk en duidelijk voor iedereen  

of spreken we gebrekkig en moeilijk verstaanbaar  

over de dingen van God? 

 

Ligt het ons niet zo om het er over te hebben?  

Gaan we het liever uit de weg?  

 

Hebben we er weinig behoefte aan en zouden we  

het zelf helemaal niet opzoeken?  

 

Hebben we eigenlijk geen woorden voor ons gebed?  

Zoeken we het niet om ons open te stellen  

voor wat er van God misschien naar ons toe komt,  

wat hij voor ons aan goeds heeft bedoeld?  

 

Hebben we misschien, net als deze man,  

iemand anders nodig die ons  

in de buurt van Jezus brengt en zegt:  

kijk eens, hier, leg hem de handen op,  

hij zit dicht, hij kan zich niet uiten...? 

 

 

Het gaat helemaal niet over deze man,  

als het aan Markus ligt.  

 

Het gaat om degenen die het verhaal lezen,  

het gaat om ons.  

 

Het gaat om het communicatieloze geloofsbestaan.  

En hoe jammer dat eigenlijk is.  

 

Het gaat om als er met je oren iets mis is  

maar er geen muziek in je geloof zit.  

 

We zijn bedoeld om open te gaan voor God.  

Als het geen woorden zijn die ons bereiken  

moeten het misschien rituelen zijn.  

Gebarentaal... 

 

 



We worden steeds weer uitgenodigd om open te gaan  

voor zijn bevrijdende woorden en aanwezigheid.  

 

We worden uitgenodigd tot een bestaan  

van luisteren en lofzeggen.  

 

Een bestaan van lofzegging,  

met respons naar God die mensenharten  

bereiken wil en openzet.  

 

We zijn er om de dingen van God te ontvangen  

en om respons te geven !!! 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 612   Wij komen als geroepen... 
 
 


