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preek
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God

“Heb je Claudia de Breij nog gezien?”, vraagt een goede vriendin me. “Nee.” “Dan 
adviseer ik je om in ieder geval één stukje te bekijken, tegen het einde van de 
uitzending. Dat is zó indrukwekkend!” Ik volgde de tip op en inderdaad: heel 
indrukwekkend! Claudia laat een fragment zien uit de film Pride, uit 2014.

Het speelt in de zomer van 1984 en mijnwerkers uit Zuid-
Wales staken tegen het ijzerharde beleid van premier
Margaret Thatcher. De armoede onder de mijnwerkers heeft
een tragisch dieptepunt bereikt. Op initiatief van Mark, een
homoseksuele jongen uit Londen wordt er tijdens de Gay
Pride een flinke donatie ingezameld om de mijnwerkers te
steunen. Het ingezamelde geld wordt overhandigd in die
buitengewoon bijzondere ontmoeting met de voorman van
de vakbond, Dai Donovan. Hij weet niet wat voor mensen
die geldinzameling op touw hebben gezet, maar ontdekt het
als ze elkaar ontmoeten. 

Jullie zijn de eerste homo's die ik ooit ben tegengekomen in
mijn leven, zegt Dai.  En jij bent de eerste mijnwerker die ik
ooit heb ontmoet, zegt Mark. 

Het is een waargebeurd verhaal, waarin harten naar elkaar worden geopend, omdat 
om te beginnen één iemand, Mark in dit geval, handelt vanuit solidariteit. Niet alleen 
mijnwerkers hebben het zwaar onder Thatcher, ook homoseksuele mannen en 
vrouwen worden onderdrukt en tegengewerkt. Marks redenering is: wij moeten iets 
doen voor mensen die lijden onder hetzelfde regime. Twee groepen mensen die op 
allerlei manieren ver uit elkaar staan, en elkaar normaal gesproken nooit zouden 
ontmoeten, komen in contact met elkaar en leren elkaar te zien als medemens. Zij 
komen met elkaar in gesprek, en luisteren naar elkaar. Oren en monden gaan open 
omdat harten opengaan. 

Wie in het 'Galilea der heidenen' woont, woont in de ogen van de orthodoxe joodse 
leiders in Jezus' dagen in een gevaarlijk gebied, waar verkeerde invloeden heersen, 
waar mengvormen zijn tussen heidendom en jodendom, maar waar het dus geen 
zuivere koffie is. Die invloeden daar, die mensen daar, je moet er uit de buurt blijven. 
Mijd ze. 



Maar Jezus ís daar. “Jezus heeft die dwaze smetdwang aangaande het heidendom 
afgeschaft”, schrijft Tom Naastepad in zijn uitleg over het Evangeliegedeelte dat we 
vanmorgen lazen uit Marcus. De verzameling preken die hij over Marcus heeft 
gehouden is gebundeld in het boek Menswording. Die titel zegt al heel veel over wat 
hij ziet als de rode draad van het Marcus-evangelie. Het Mensgeworden Woord van 
God, Jezus, is gekomen om mensen mens te laten worden, hen aan te zien, hen in 
het verband van medemensen te plaatsen en zo het heil van God dat er is voor alle 
volken gestalte te geven.

Jezus bevindt zich dus in gevaarlijk gebied. Hij ontmoet mensen die je normaal 
gesproken nooit zou ontmoeten. En nu maakt Hij het nog erger. Het wordt nog 
heidenser, want Jezus gaat naar Tyrus, de bekende kust- en havenplaats, waar 
indertijd Izebel, de beruchte vrouw van koning Achab, in de dagen van Elia, vandaan 
was gekomen. Naar Tyrus gaat hij. En hij gaat incognito. Dat maakt de ontmoetingen 
die hij zal hebben, dat maakt de omgang ongeveinsd en hartelijk. 

Hij ontmoet een vrouw, een Syro-Fenisische, een Griekse, en die afkomst stond bij 
de orthodoxie in een wel bijzonder kwalijke reuk. Met zo iemand ga je niet om. En de 
vrouw is zich daar van bewust als zij Jezus aanspreekt om hem te smeken iets te 
doen voor haar dochtertje dat lijdt aan een kwade geest, een demon. 

Maar iederéén lijdt daar toch aan boze geesten?! Iederéén daar is toch onder de 
macht van verkeerde gedachten en gewoonten?! Het meisje staat model voor hoe 
men denkt over haar volk: van het pad af en beïnvloed door het kwade. Dàt Jezus 
het meisje kan helpen, via het rotsvaste geloof van haar moeder, dàt Híj iets kan 
betekenen, betekent veel meer dan een individuele genezing van een individuele 
mens. In het genezen van het meisje doorbreekt Jezus grenzen. Doorbreekt Jezus 
vooroordelen. Doorbreekt Jezus het wij-zij denken. Het idee: “wij zijn wijs en zij zijn 
niet wijs”. De doorbraak van de liefde van God buiten de vertrouwde grenzen en 
buiten de comfort-zone. 

En dat gaat nog verder in het verhaal dat wij hoorden voorlezen. Want... nòg een 
ontmoeting. En alsof het heidendom van Tyrus nog niet genoeg was, trekt Jezus van 
Tyrus vandaan over Sidon naar het oosten naar de zee van Galilea, totdat hij de 
oostgrens van de Jordaan heeft bereikt en daar opnieuw buiten de landsgrenzen van
Israël dwars door het Overjordaanse gebied van de Dekapolis trekt, het gebied van 

de Tien Steden, waar een sterk 
anti-joodse geest heerst. 

Stadhouder Pompeius maakte van
dit gebied een barrière om de 
semitisering vanuit Judea een halt 
toe te roepen. 

Je ziet: er is niets nieuws onder de
zon! Daar niet, in het Midden 
Oosten. En nergens op aarde 
waar groepen tegen over elkaar 
staan, elkaar naar het leven staan,



elkaar in kwade reuk zetten, oordelen over elkaar en elkaar het menszijn en de 
menswording niet gunnen. 

Een zoon van Israël heeft daar dus niets te zoeken, sterker nog: hij is daar in gevaar.
Maar dé zoon van Israël, Jezus, Hij gaat! En stelt zich daar present. En wie ontmoet 
Hij daar dan ogenblikkelijk? Voor Marcus is dat ook weer een specifieke heiden, 
maar dan een wiens héle wezen zich verzet tegen alle prediking en tegen alle 
profetie, een man die niets hoort, niets opvangt van Gods woord in Israël en die dus 
ook niet in staat is enige taal te spreken die ergens op slaat, het is allemaal even 
onsamenhangend. 

Ze ontmoeten elkaar, Jezus en de man die niet kan horen en nauwelijks spreken. En 
Jezus neemt hem apart. Niet voor het oog van anderen, niet voor het oog van de 
camera, niet als een spektakel, niet als een kwakzalver die een breed publiek nodig 
heeft om zijn wonderdaden te etaleren, nee: in de volstrekte intimiteit van één op 
één, van hart tot hart. 

En dan behandelt Jezus deze mens als
medemens, hij behandelt deze mens
volgens de gebruiken van die dagen. Hij
steekt zijn vinger in zijn oren, en Hij spuwt
op het zieke orgaan, – want aan speeksel
kende men genezende kracht toe-  en Hij
grijpt zijn tong. En dan kijkt Jezus naar de
hemel, Hij zucht en zegt tot de dove: 
Effata! Dat is een Aramees woord! En dat
in het heidense gebied van de Tien
Steden!! 

Effata, een Aramees woord dat betekent:
'Wees geopend!” In het enkelvoud en dat is
van het grootste belang. “Wees geopend!”
slaat niet in eerste instantie op de oren van
de dove man, maar op heel zijn wezen:
hijzèlf moet geopend zijn, als iemand die
openstaat voor Gods heil, dat wil dat een
mens mens mag worden, vanuit het hart. 

En dàn, en in díe volgorde, gaan de
gehoorsorganen open. Dus: de man zelf
stond al open, zijn hart wàs al open, maar
hij werd gehinderd door zijn organen.
Daarom heeft Marcus het niet alleen over
oren, maar over gehoorsorganen. En zo
wordt deze mens een mens die open kan staan voor het Woord van God, het 
bevrijdende Woord dat Hij gesproken heeft vanaf het begin, en via zijn profeten, 
zoals Jesaja, en nu via de Zoon van Israël, zijn eigen Zoon Jezus. 

Niet alleen de gehoorsorganen van de man gaan open, maar ook zijn tong wordt 
losgemaakt en 'hij sprak recht'. Hij sprak opeens op een samenhangende manier, hij 



sprak Orthoos, staat er. Dat woord Orthoos, komt ook voor in Orthodox, recht van 
leer, betekent dat. Maar dìt rechte spreken van de pas genezen mens gaat veel 
verder dan leer alleen. Hij verstaat het léven, van hart tot hart, hij is mens geworden 
en kan er van getuigen. 

En hoewel Jezus er op aandrong dit niet wereldkundig te maken nog, het ging toch 
als een lopend vuurtje. Jezus wil niet wereldkundig maken dat Hij mensen geneest, 
als een wonderdoener. Hij wil dat mensen aan elkaar ontdekken wat het is om mens 
te worden, om mens te zijn geworden en hoe dat van hart tot hart leidt tot nieuwe 
ontmoetingen, nieuw begrip en elkaar te zien in nieuw licht. Als een gelijkwaardig 
kind van God. 

Dit verhaal over deze genezing komt zo in een heel ander licht te staan dan een 
wonderbaarlijke genezing, waar wij, lezers en hoorders in het nu begrijpelijkerwijs 
moeite mee kunnen hebben als wij moeten leven met de gebrokenheid van lichaam 
of geest, die niet te genezen is. Die pijn en moeite met dit soort teksten blijft. Maar 
wanneer Evangelisten ze ons vertellen, zoals Marcus vandaag, krijgen deze verhalen
een veel diepere laag. 

De beelden dat 'zij daar aan de andere kant van de grens' niet wijs zijn, en dat zij 
geen instrumentarium hebben om Gods Woord te ontvangen en te verstaan, wordt 
door Jezus radicaal doorbroken. Het zijn mensen als jij, mensen met dezelfde 
mogelijkheden om mens te worden en mens te zijn in Gods naam. 

Mark uit Pride is een mens geweest, – geweest, want hij leeft niet meer-  die het 
instrumentarium had om te snappen dat mensen die hij nog nooit ontmoet heeft 
gewoon je medemens zijn. Levend in andere omstandigheden, levend in een heel 
ander milieu, met andere gewoonten, maar medemens met het hart op de juiste plek.
En dat blijkt wel in de ontmoeting met Dai, die inderdaad zijn hart openstelt. En ja, hij 
moet er wel een drempel voor over, hij moet wel even door zijn barrière van 
vooroordelen heen, maar als ze elkaar dan daadwerkelijk ontmoet hebben, dan 
staan de harten open en valt de grens weg. 

Waar mensen elkaar zo leren verstaan, met Jezus als de ware Meester die het ons 
heeft voorgedaan, daar gaan steppen bloeien, daar gaan dorre vlakten juichen, daar 
gaan ogen open, gaan oren open, daar zie je een lamme springen als een hert en 
jubelt de tong van een stomme... 

En laat dit daarbij duidelijk zijn: dit is beeldtaal. Want ook als je ogen niet meer 
functioneren, kun je wel het heil zien. En als je oren niet meer werken, kun je toch 
Gods Woord horen. En als je stembanden niet meer werken, kun je toch God loven. 

Bij het mens worden en bij het medemens worden gaat het om Effata, “Wees 
geopend!”, en daarbij gaat het om het hart. Het hart van de hemel dat het hart van de
aarde wil raken. Het hart van de Heer dat jouw hart wil raken. En dat van je 
medemens. En dat ons leren wil: zet die harten nou eens gewoon open voor elkaar.

Amen     



Als antwoord op de Schriftlezingen zongen we het Steppelied ('Het lied van de 
Opstanding') van Huub Oosterhuis op muziek van Antoine Oomen. Dit is de link naar
een YouTube-filmpje, waarin dit lied wordt uitgevoerd: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z1QNkBPliAw


