
zondag 31 januari 2021 in het Kruispunt 
(online-kerkdienst) 

  
 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Deuteronomium 18, 15-20 
Deuteronomium 18, 15-20 

15 Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. 
16  U hebt de HEER daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei: ‘Wij kunnen het 
stemgeluid van de HEER, onze God, en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat 
overleven we niet.’ 
17  De HEER heeft toen tegen mij gezegd: ‘Zij hebben goed gesproken. 
18  Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het 
volk alles overbrengen wat ik hun opdraag. 
19  Wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording roepen. 
20  Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb 
opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden.’ 

 
orgel Liedboek 530, 1.2.   De Geest des Heren... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Marcus 1, 21-28 
Markus 1, 21-28 

21  Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en 
onderwees er de mensen. 
22  Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet 
zoals de schriftgeleerden. 
23  Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: 
24  ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet 
wel wie je bent, de heilige van God.’ 
25  Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’ 
26  De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. 
27  Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot 
gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ 
28  Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea. 

 
orgel Liedboek 530, 3.4. 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---stampij--- 

 

Stampij in de synagoge. Een man die de boel ontregelt.  

Verwarring, paniek.  

 

Het is geen goed nieuws, maar was wel mijn eerste gedachte:  

dat hebben we in corona-tijd niet meer. 

 



 Iemand in de kerk die de boel flink in de war stuurt  

en paniek veroorzaakt.  

Er is bijna niemand in de kerk.  

Geen onverwachte, geen bezoekers die zich verdacht gedragen.  

 

Niet dat we daar nou last van hadden.  

Maar de gedachte bepaalt mij er toch weer bij  

hoe ver we verwijderd zijn  

van het gewone kerkelijk leven.  

 

Gaat dat nog weer komen,  

met in de kerk mensen die we niet kennen?  

 

Als er tegenwoordig spanning is in de kerkzaal, of lichte paniek,  

dan heeft dat meestal met beeld of geluid te maken,  

met techniek die niet doet wat wij willen.  

Een heel ander soort onvoorspelbaarheid.  

Wat zou het mooi zijn als we weer in de kerk konden zijn  

met veel mensen... 

 

Maar in Kafarnaüm moet de verbijstering alom zijn geweest.  

Wat is dit? Waar gaat dit over?  

Waar heeft die man het over?  

Mensen hebben het gezien, maar snappen niet wat er gebeurd is.  

 

 

 

---epifanie--- 

 

Nu hebben we, om de tekst binnen te komen,  

ons oog gericht op deze man  

die onverwacht gedrag vertoont.  

 

Maar dat is niet waar Marcus onze aandacht hebben wil.  

 

Die wil ons bepalen bij een ander onverwacht gedrag,  

of liever: onverwacht effect  

in de synagoge van Kafarnaüm.  

 

Marcus wil de aandacht van zijn lezers op Jezus richten.  

Nog steeds zijn we in hoofdstuk 1.  

 

De ontdekking van de betekenis van Jezus.  

Kerkelijk-liturgisch gesproken: epifanie, verschijning.  

 

Hoe aantrekkelijk is Jezus!  

Hoe zeer spreekt hij de mensen aan!  



Wat een optreden!  

Wat een gezag gaat er van hem uit!  

 

Hij had maar een paar woorden nodig om medestanders te werven,  

hoorden we afgelopen zondag.  

 

Iets overweldigends gaat er van hem uit  

- overal waar hij komt.  

Dat is hier in de synagoge ook zo.  

Overweldigend.  

 

Marcus vertelt ons niet waaróver Jezus sprak.  

Dat is een beetje typisch Marcus-evangelie.  

Marcus heeft haast.  

Hij houdt zich niet op met bijzaken.  

Er zit vaart in het Marcus-evangelie.  

 

Waarschijnlijk moeten we het ons zo voorstellen  

dat Jezus niet, zoals gebruikelijk in de synagoge,  

als een geleerde spreekt,  

met verwijzing naar andere geleerden,  

rabbijnen.  

 

Hij spreekt, zeg maar, zonder voetnoten,  

zonder bronvermelding.  

Jezus spreek op eigen gezag.  

 

Hij heeft geen boodschap aan het gezag  

van anderen, rabbi die-en-die en rabbi zus-en-zo.  

 

Niet als een gods-geleerde spreekt hij,  

maar als een gods-zoon.  

 

Alsof God ineens zelf aanwezig was, of althans  

iemand die direct van hem vandan komt.  

 

°°° 

Vorige zondag: waar Jezus komt gaat alles in zijn richting staan.  

De harten en verwachtingen van zijn leerlingen.  

 

Maar dat betekent dus ook dat alle vernietigende krachten  

het in zijn buurt benauwd krijgen.  

 

De komst van het koninkrijk is dat,  

dat is wat Marcus aan het hart ligt,  

de bevrijding uit chaos en doodsverbondenheid.  

 



Jezus is, zeg maar, de profeet die wordt bedoeld  

in de lezing uit Dtn.  

Want in zijn spreken zit de macht van de Eeuwige,  

dat is te merken.  

 

Dit is Jezus: heilzaam voor geplaagde mensen,  

ontmaskerend voor dwingende machten.  

 

 

 

---macht--- 

 

Over machten gesproken:  

De man is zichzelf niet.  

De meeste uitleggers denken aan iets  

dat wij met behulp van de psychiatrie  

proberen te duiden.  

 

Hij is zichzelf niet.  

Maar hij is wel de eerste in het Mk-ev die begrijpt wie Jezus is.  

 

De eerste tegenspraak voor Jezus.  

 

Ook dat zet de toon: de tegenspraak zal komen  

van machten die mensen er onder houden,  

mensen willen vernietigen.  

Ook dat hoort bij de ontdekking van de betekenis van Jezus.  

 

Jezus zal voortdurend te maken krijgen met mensen  

die in de ban zijn van mensen-vernietigende  

krachten.  

 

Jezus zal er nog velen tegenkomen die niet kunnen leven  

zoals ze als mensen van God  

zouden moeten kunnen leven.  

 

Maar eigenlijk zijn deze mensen zichzelf niet.  

 

Ze gehoorzamen een macht die het over hen  

te zeggen heeft gekregen.  

Dat maakt de taak van Jezus op aarde lastig.  

 

Hij zal steeds door de machten die in een mens huizen  

heen moeten prikken  

om de mens in zijn kern te bereiken.  

 

Er is zoveel dat een mens bezet kan houden  



en hem vervreemdt van zijn goddelijke oorsprong.  

Dat zal de weg van Jezus zijn, bevrijding van machten.  

 

 

°°° 

Er staat in het Grieks: "een mens in een onreine Geest".  

 

Wij zouden zeggen: dat moet andersom,  

een onreine geest in een mens.  

 

Maar hier staat het dus zo: een slaaf, een speelbal,  

een prooi is hij van deze macht.  

Een mens in een onreine Geest.  

 

Niet hij heeft zijn ziekte, zijn ziekte heeft hem.  

Hij is zichzelf niet  meer. Bezet gebied.  

 

Krachten die een mens kapot maken.  

Krachten ook die voelen dat hun lot bezegeld is  

als Jezus in de buurt is.  

 

Jezus beteugelt de chaosmachten en  

roept de mensen in het licht.  

Niet meer bang zijn voor de duisternis,  

ook niet voor de eigen duisternis. 

 

 

Daarmee is de toon gezet:  

Jezus is niet iemand met een verhaal  

dat de betekenis van andere mensen  

weegt en er iets van vindt.  

 

Jezus is iemand met een waanzinnig sterke  

goddelijke kracht in zich  

waardoor het leven van de mensen in zijn buurt  

verandert.  

 

Bevrijding van wat je gevangen houdt 

Op de sabbat gebeurt dit allemaal, de dag waarop  

allen denken aan de bevrijding uit slavernij.  

 

Jezus is de afglans van God zelf, en die is  

in de synagoge van Kafarnaum geweest.  

 

 

 

---bezeten--- 



 

Deze man viel op,  

hij gedroeg zich dermate onvoorspelbaar  

dat er grote verwarring ontstond, paniek.  

Daar kijkt iedereen van op.  

 

Maar eigenlijk, zo is de boodschap van Jezus volgens Marcus,  

hebben we dat allemaal wel een beetje.  

 

Jezus is zo anders, zo vol goddelijke kracht  

zo dicht bij zijn bestemming 

dat ons in zijn nabijheid opvalt  

hoezeer we zelf ook  

langs onze bestemming heen lopen.  

 

DAt je niet weet wat je zegt, komt vaker voor,  

niet alleen bij psychiatrische patienten.  

 

Dat je achteraf tot bezinning gaat komen.  

Dat je later pas gaat zien wat je hebt aangericht.  

 

Opgeroepen tot rellen misschien,  

op social media,  

dat je achteraf pas ontdekt  

wat voor effect je woorden hebben,  

en hoe ver weg je bent van hoe je eigenlijk zou willen leven.   

 

We moeten de verschijning van deze man in de synagoge  

dus niet te snel wegschuiven naar een ziektebeeld.  

 

In de buurt van Jezus is eigenlijk iedereen 

een gevangene. 

Geen mens is zo vrij als hij, geen mens zo zuiver. 

 

Er zijn ook machten die ONS gevangen houden.  

 

Wij zijn niet die autonome en zelfstandige wezens  

waarvoor we ons meestal graag houden.  

 

We zijn door onze genen bepaald,  

we laten ons bepalen door wat de media melden,  

we laten ons bepalen door wat men  

in onze omgeving van iets vindt.  

 

We leven in verstarringen, we hebben onze fixaties  

waardoor onze blik beperkt is,  

we hebben meestal heel veel stemmen  



in ons hoofd die onze aandacht opeisen.  

 

 

 

---corona--- 

 

Iedereen heeft eigen krachten, 

maar wat we gemeenschappelijk hebben: 

 

Nu, aan het begin van 2021, lijkt me,  

is corona een vernietigende kracht voor ons.  

 

Wij zijn, zeg maar, bezeten door een virus,  

of bezeten door wat we er tegen moeten doen.  

 

We hebben ook angst in ons, besmet te raken  

of besmet te maken.  

We zijn wel aan bevrijding toe.  

 

Misschien is het wel een droom van de een of ander:  

Jezus die het virus het zwijgen oplegt  

of onschadelijk maakt.  

Een wensdroom.... 

 

Zolang we nog met het virus moeten leven is het goed  

ons in gedachten te roepen dat Jezus  

een bevrijder wil zijn van de dingen  

die wij doorgaans voor onveranderlijk houden,  

- maar ook dat dat niet altijd zo gaat als in de synagoge in Kafarnaüm.  

 

Ondertussen zal hij ons staande houden,  

krachten geven om bij onszelf  

en bij hem te blijven  

ook als de omstandigheden overanderlijk lijken,  

en zwaar te dragen zijn.  

 

Ook als we niet meteen van onze lasten af zijn  

is zijn bevrijdende macht wel bij ons.  

 

Zorgt dat we overeind blijven in weerbarstige omstandigheden,  

en dat we niet meteen op hol slaan  

als het tegenzit  

maar ook het een en ander kunnen verdragen,  

in geduld.  

 

 

 



Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
orgel Liedboek 534   Hij die de blinden... 
 
 


