
 

zondag 23 juni 2019 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Jesaja 65, 1-9 
1  Al vragen zij niet naar mij,  
toch laat ik me raadplegen,  
en al zoeken ze mij niet,  
toch laat ik me vinden.  
Al roept dit volk mijn naam niet aan,  
toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’  
2  Heel de dag sta ik met uitgestoken handen  
tegenover een opstandig volk,  
dat op de verkeerde weg is  
en zijn eigen ingevingen volgt.  
3  Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw:  
ze ontsteken offers in tuinen  
en branden wierook op branders van aardewerk,  
4  ze zitten in graven  
en slapen op geheime plaatsen,  
ze eten vlees van zwijnen,  
hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat.  
5  Ze zeggen: ‘Blijf waar u bent, kom niet dichterbij,  
want wij zijn te heilig voor u.’  
Ze prikkelen mij als rook in mijn neus,  
ze zijn als een vuur dat de hele dag brandt.  
6  Hier voor mij ligt wat er geschreven staat;  
ik zal niet rusten tot ik alles heb vergolden.  
Ik zal jullie je wandaden terugbetalen 
7  en die van je voorouders erbij-zegt de HEER;  
ook zij hebben wierook gebrand op de bergen  
en mij gehoond op de heuvels.  
Ik heb hun loon van tevoren bepaald,  
ze krijgen het allemaal terug.  
8  Dit zegt de HEER:  
Zolang er sap is in een druiventros, zegt men:  
‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’  
Voor mijn dienaren zal ik hetzelfde doen,  
ik zal niet alles vernietigen.  
9  Uit Jakob zal ik nageslacht doen voortkomen,  
uit Juda een erfgenaam van mijn bergland;  
mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen,  
mijn dienaren zullen zich daar vestigen. 

 
lied Liedboek 859, 1.2.4.   Schuldig staan wij... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 8, 26-39 



26  Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. 
27  Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen 

bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar 
in de rotsgraven. 

28  Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te 
maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ 

29  Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die 
had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en 
voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame 
plaatsen gedreven. 

30  Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ -er woonden namelijk veel demonen in 
hem. 

31  Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. 
32  Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen 

smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 
33  Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile 

helling afstormde, het meer in, en verdronk. 
34  Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de 

dorpen wat er was gebeurd. 
35  Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus 

kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ 
voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. 

36  Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 
37  En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem hen te verlaten, want 

angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. 
38  De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg hem met aandrang bij hem te mogen 

blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden: 
39  ‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in 
de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan. 

 
lied  Liedboek 942   Ik sta voor U... 
 
uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---draadjes--- 

 

In de drukke binnensteden, in de trein,  

overal waar veel mensen bij elkaar zijn,  

zie je het steeds vaker:  

mensen met oordopjes in de oren,  

of hoofdtelefoons óp de oren.  

 

Ze zoeken geen contact met mensen  

die om hen heen zijn,  

ze kijken niet naar wie in de buurt is,  

ze reageren niet op blikken die je hen toewerpt  



of op woorden die je hen toeroept,  

als een soort zombies zijn ze onderweg.  

 

Onlangs, toen het me een keer weer opviel  

hoe velen dat er zijn,  

en hoe weinig ze reageren op de omgeving, 

bekroop me de gedachte:  

het lijkt wel alsof die mensen allemaal  

door een geheimzinnige macht 

worden aangestuurd,  

en via de draadjes in hun oren 

hun bevelen te horen krijgen.  

Aangestuurd door een onzichtbare macht,  

al die mensen die  

draadjes uit hun oren hebben hangen.  

 

Inmiddels zijn de draadjes ook alweer bijna een gepasseerd station,  

tegenwoordig hebben velen  

stompjes uit de oren kijken en  

vindt de besturing verder draadloos plaats.  

 

 

---wonder--- 

 

Door welke machten worden we aangestuurd?  

Welke geest is in ons werkzaam?  

 

In het evangelie lezen we een wonderbaarlijk verhaal  

over een individu dat door  

vreemde machten wordt bestuurd.  

 

Een erg wonderbaarlijk verhaal, en ik heb gemerkt:  

het komt niet voor in de meest gangbare leesroosters,  

ook hetzelfde verhaal uit de andere evangeliën niet.  

Is het  te wonderlijk misschien?  

Weet men er niet goed raad mee en  

gaat men het verhaal uit de weg 

zoals de Gerasenen hun vreemd figuur? 

 

Om exorcisme lijkt het te gaan, dat is een donker gebied,  

iets wat je niet zoekt,  

of gaat het om genezing?  

 

Kunnen demonen van mensen naar dieren overgaan?  

En is Jezus verantwoordelijk voor het omkomen van talloze varkens,  

en waarom dan zovelen?  



Hoeveel historie zit in dat verhaal?  

Lastig. 

 

 

---geest--- 

 

Wij kwamen van Pinksteren,  

twee weken geleden, 

we waren toch goed op weg,  

de Geest van God was bij de mensen,  

en door die Geest wilden we ons toch  

laten aanraken en bezielen?  

 

Maar nu horen we in Jesaja dat er mensen zijn  

die God niet zoeken en eigen ingevingen volgen.  

 

Kan er een verkeerde geest in ons huizen die ons aanstuurt?  

 

Lukas let in zijn evangelie op de geest.  

 

Lk 4 wordt Jezus op de proef gesteld door de tegenstander,  

maar hij keert "in de kracht vd Geest"  

terug naar Galilea.  

Dan is hij in Nazaret, waar hij is opgegroeid,  

en daar in de synagoge zegt hij  

"De Geest van de Heer is op mij"  

- maar dat wordt hem daar niet in dank afgenomen.  

 

In de synagoge had hij ook al iemand  

met een onreine Geest ontmoet,  

 

en nu lijken de Geest van God  

en de onreine geest  

met elkaar te botsen en  

zijn we blijkbaar getuige van een krachtmeting.  

 

Dus er ligt wel de vraag:  

Door welke Geest laten wij ons leiden? 

 

 

---macht--- 

 

Lukas wil ons hier geen lesje demonenkunde geven,  

maar hij wil laten zien dat de Geest van God in Jezus  

invloed heeft  

in de donkere hoeken van het bestaan,  



de dingen waar mensen doorgaans bang voor zijn  

en die we niet goed weten te bedwingen.  

 

Dit allemaal gebeurde dus aan de overkant,  

op heidens gebied.  

Jezus heeft het voor het zeggen, ook op buiten-joods terrein,  

wil Lukas duidelijk maken.  

 

Dat zie je al aan het feit dat er kuddes van varkens zijn,  

dat zijn onreine dieren,  

geen jood die varkens zou houden.  

 

Daarom heeft ook niemand van de eerste lezers van het evangelie  

medelijden gehad met die varkens,  

dat waren dieren die je maar beter kwijt dan rijk kon zijn.  

 

Donkere machten gaan voor Jezus opzij, wil Lukas zeggen.  

 

En Jezus wordt geraakt door het geschonden leven van een mens  

die wordt aangestuurd door vernietigende machten.  

 

Jezus wil dat deze man leeft, vrij en blij en waardig.  

 

Die man wil dat ook, maar machten hebben hem in de greep.  

Hij leeft in het gebied van de dood,  

tussen de graven, een onreine plek volgens joods besef,  

hij leeft maar hij is dichter bij de dood dan bij de levenden.  

 

En de mensen weten er niet goed raad mee  

en hebben hun toevlucht genomen  

tot maatregelen van geweld.  

 

Ze willen hem "bewaken" maar leggen hem in ketenen.  

Dat lukt maar steeds niet,  

en hoeveel geweld het is  

dat zij met ketenen hebben proberen te bedwingen  

zien ze nu pas aan de op hol geslagen kudde varkens. 

 

 

---naam--- 

 

De man is zichzelf niet meer, hij is geen persoon meer,  

hij heeft wel duizend stemmen in zijn hoofd  

die hij moet gehoorzamen.  

 

Jezus vraagt hem naar zijn naam,  

de naam die hem als individu  



van de anderen onderscheidt,  

maar daar kan hij niet meer bij.  

 

Zijn ouders zullen toch een gewone naam voor hem bedacht hebben?  

Hij heet toch geen legioen?  

Hij kan er niet meer bij wie hij is.  

 

Jezus rukt - zeg maar - de draadjes uit zijn oren  

en spreekt de man zelf aan.  

 

Die geeft zich nu bloot, vol vertrouwen.  

 

In de bijbel betekent de naam meer dan bij ons.  

 

Je naam zegt niet naar wie je vernoemt bent,  

maar wie je zelf bent en hoe je in het leven staat,  

wat je levensopdracht is.  

 

Daarom werd er uit Abram een Abraham,  

uit Jakob Israël,  

uit Kephas een Petrus en  

uit Saulus een Paulus.  

De naam geeft je plek in het leven aan.  

 

Dat betekent dat de vraag naar de naam  

in deze man de hel onthult... 

 

 

---vraag--- 

 

De man wordt genezen. Of gereinigd.  

 

In ieder geval bevrijd.  

 

Dat is indrukwekkend.  

 

Maar interessanter voor ons is, denk ik,  

de reactie van de anderen.  

 

Schrik, angst, ontzetting.  

 

Dat is toch raar!  

Het was toch een bevrijding!  

 

Het valt op dat de mensen van de stad  

en de hoeders van de varkens  

op afstand van Jezus gaan,  



terwijl de ene genezene  

juist de nabijheid van Jezus zoekt.  

 

Ze willen niet dat Jezus daar blijft terwijl hij toch  

bevrijding heeft gebracht.  

 

Niet omdat ze het deze man niet gunnen als normaal mens te bestaan,  

maar uit angst dat er nog meer onthuld zal worden,  

denk ik. 

 

Dat maakt de vraag die we ons zelf moeten stellen  

naar aanleiding van deze tekst best lastig.  

 

Heb je zelf ook bevrijding nodig misschien?  

Van stemmen die je gehoorzaam denkt te moeten zijn? 

 

Ook als daarvoor eerst dingen onthuld moeten worden  

die je liever onder de pet houdt? 

 

Wat trekt ons uit de gemeenschap vandaan  

en brengt ons in de isolatie?  

Misschien wel in de buurt van de dood,  

dat we nauwelijks nog weten hoe we moeten leven?  

 

Teleurstelling, groot verlies, breuk in relaties.  

Lotgevallen die je onderuit halen,  

ziekte die alles op losse schroeven zet.  

 

Er zijn dingen waarvan je liever niet wilt  

dat mensen het aan je zien,  

of er met je over willen praten.  

 

Een gevoel van eenzaamheid en schaamte groeit  

en houdt je uit de buurt van de mensen,  

misschien ook wel uit de buurt van God.  

 

En je vecht door en zegt tegen jezelf:  

ik heb niks nodig, ik doe het zelf wel.  

Of: we houden het er onder, het moet niet aan de orde komen.  

De naam van wat er speelt moet niet vallen.  

 

Dat je geneigd bent om tegen God,  

tegen Jezus te zeggen:  

ga weg hier, want je brengt dingen aan het licht  

die wij er met veel moeite onder houden.  

 



De aanwezigheid van Jezus heeft iets onthullends,  

hij onthult de waarheid. 

 

Hij onthult hoeveel macht die dingen  

over een mensenleven kunnen hebben.  

 

Die ene bezetene, dat monster, de schrik van het kerkhof,  

die hadden ze in hun nabijheid geaccepteerd.  

Jezus sturen ze weg.  

Dat geeft te denken.  

 

Kunnen ze de aanwezigheid niet verdragen  

van iemand die aan het licht brengt  

hoe het zit?  

 

Kunnen wij ons openen voor de bevrijdende kracht van Jezus,  

ook als dat misschien pijn gaat doen? 

 

 

---verder--- 

 

Jezus stuurt de genezen man terug, weer naar het gezin,  

familie, waar hij vandaan komt  

een zijn naam heeft gekregen.  

 

Jezus wil niet dat hij met hém meegaat.  

Dat is meestal anders; dan vraagt Jezus genezenen  

om met hém mee te gaan.  

 

Deze moet van Jezus terug naar van waar hij komt.  

Waarvan hij is weggevlucht misschien,  

of vanwaar hij is weggestuurd.  

 

"Vertel wat GOD aan je heeft gedaan".  

En hij vertelde wat JEZUS had gedaan. 

 

 

Hij mag niet met hem mee, want je wordt niet bevrijd met het doel  

afhankelijk van Jezus te zijn.  

Niet de ene afhankelijkheid inwisselen tegen een andere.  

 

Hij is bevrijd en kan nu de Geest van God in zich laten werken.  

 

Die hem in staat stelt om die moeilijke waarheid te vertellen:  

dat bevrijding pijn kan doen,  

maar alleszins de moeite waard is.  

 



Want de Geest van God is een Geest van vrijheid.  

Waar de Geest van God is daar is vrijheid. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 612   Wij komen als geroepen... 
 
 


