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

Wat we hoorden uit Lucas 8 liegt er niet om. De conversatie tussen Jezus en het 
legioen boze geesten dat zich meester heeft gemaakt van een mens is geen 
zachtzinnig gesprek. Het beeld dat die boze geesten in een kudde varkens varen, dat
is nou ook niet meteen een lieflijk beeld, zeker niet als ze in de afgrond storten.   

Maar misschien is het meest schokkende nog wel de situatie waar die bezette mens 
in leefde en hoe dat beschreven wordt. Hier zit een link met een profetenwoord van 
Jesaja die het heeft over: 'Verblijf houden in grafkamers, in spelonken de nacht 
doorbrengen...' Jezus komt een man tegen die al lange tijd geen kleren meer 
aantrekt, die niet verblijft in een huis, maar in de rotsgraven...

Een mens die hier verzeild geraakt is. Hoe komt dat zo? Lucas vertelt dat hij 
'demonen in zich heeft'. Zo heten ze sinds 2004, zowel in de Nieuwe Bijbelvertaling 
als in de Naardense Bijbel van Pieter Oussoren. 'Hij heeft demonen in zich', een man
die door demonen bezeten was. 'Boze geesten' is de term van de vertaling uit 1951 
en 'duivelen' die van de Aloude Statenvertaling. En dat laat meteen zien dat het 
Griekse daimonia een heel palet aan betekenissen kan krijgen. En in plaats van nu 
precies in beeld te willen brengen wat er met de man die Jezus tegenkomt aan de 
hand is, wil ik liever met u stilstaan bij wat de beelden die Lucas schetst, op kunnen 
roepen.

Wat ze bij mijzelf oproepen is de ontreddering waarin mensen van nu verzeild 
hebben kunnen raken. En dan kun je een heel palet aan situaties en voorbeelden 
bedenken. 

Er zijn mensen die in een totale ontremming dingen kunnen aanrichten die 
desastreus zijn. Over Hitler las ik eens dat hij in volstrekte razernij kon uitbarsten en 
dat hij zich compleet kon laten gaan. Mensen hebben hem zich op de vloer zien 
werpen en op de rand van het tapijt zien kauwen. Over president Trump hoor of lees 
je soms ook zulke dingen. Over sommige mensen zou je kunnen zeggen dat zij wel 
demonen in zich moeten hebben, terwijl zij vooraan staan om anderen, groepen 
mensen totaal te demoniseren. Het nazi-regime demoniseerde joden, en niet het 
nazi-regime alleen, het is van alle tijden, ook van de onze. Wanneer groepen worden 
gedemoniseerd of dat nu moslims zijn, zigeuners, Palestijnen of wie dan ook, zegt 
dat ook iets over de demonen die leven in degene die dat doet.  



Wanneer God in Jesaja 65 zegt dat Hij niet zal rusten voordat de ongerechtigheden 
zijn uitgerookt, dan is daar iets van te begrijpen voor zover God zich weert tegen 
demonische krachten die kwetsbare mensen kapot maken. Kwetsbare mensen: Zíjn 
mensen, Zijn kinderen. Daar heb je vanaf te blijven met je woorden en je daden. 

De ontreddering die in Lucas 8 wordt beschreven, kun je ook associëren met 
ontreddering die er kan zijn als iemand het leven totaal niet meer in de hand heeft, 
als de realiteitszin verdwenen is, als een middel, bijvoorbeeld drank de regie over je 
bestaan heeft overgenomen. Of een ander middel, en daar kunnen we er legio van 
invullen. Ontreddering in de financiën, ontreddering in de sociale omgang, in het 
wonen, in de lichamelijke hygiëne. Ook isolatie van medemensen komt veel voor. De 
man uit het Evangelie leeft in rotsgraven, dat betekent dat hij verstoken van 
medemensen leeft. 

De beelden roepen bij mij ook op de ontreddering waarin mensen terecht kunnen 
komen die lijden aan een geestelijke ziekte. Die zijn er ook legio, en komen in zeer 
vele gestalten voor. Evenals dat hele spectrum aan ziekten die het brein kunnen 
aantasten, met alle verschrikkelijke gevolgen voor de gene die het overkomt, als ook 
de omgeving. 'Hij heeft Alzheimer, zij lijdt er aan', is daarin een veelzeggende 
uitspraak. De ontreddering, de totale wanhoop soms, processen van 
verontmenselijking. En ook van isolatie. Het is tekenend dat mensen die worden 
opgenomen in een verpleeghuis gaandeweg steeds minder bezoek krijgen van hun 
sociale omgeving. Zalig zijn zij die de moed opvatten om wél contact te 
onderhouden. 

Het kan zijn dat u of jij zelf weet hoe het is om ontredderd te zijn, niet meer te weet 
hoe het allemaal moet, en nogmaals dat kan zijn als het jezelf overkomt, of iemand 
uit je naaste kring.  Het kan zijn dat je zelf gedemoniseerd bent, of in ieder geval dat 
er oordeel over je is uitgesproken, een stempel gedrukt waar je nooit meer afkomt. 

Zo kan de man die Jezus tegenkomt heel wat verschillende beelden oproepen uit je 
eigen bestaan en dan kan het ook zijn dat ze schokkend voor je zijn. Al die 
verschillende beelden moeten we in hun waarde laten, en niet veroordelen. Ja, te 
veroordelen is wel het gedrag van demonische dictators, maar wat er in je hoofd 
gebeurt, of in je persoonlijke ontwikkeling, wat jou kwetsbaar maakt en je soms zelfs 
de weg doet verliezen, dat mag nooit veroordeeld worden, terwijl dat wel gebeurt. 
Bijvoorbeeld met het stempel 'gek' of 'gestoord'. 

Met dergelijke oordelen werkt Jezus niet. De mens die bezet is door demonische 
geesten wordt door Hem niet afgeschreven, zoals hij door de rest van de 
samenleving wel is afgeschreven. Nee, Jezus treedt hem tegemoet.  En maakt 
contact. En spreekt met hem. En daar wordt het spannend. Is het de man zelf die 
roept: 'Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God?' Is het de
man zelf, of zijn het de boze geesten die zich verweren? Ik denk dat laatste, temeer 
omdat zich iets dergelijks al eerder heeft afgespeeld in een synagoge van 
Kafarnaüm, daar waren het de demonen die zich zo heftig lieten gaan. 

Is het de man zelf, of zijn het zijn demonen die tekeer gaan? Ik denk het laatste. Ja, 
het was wel de stem van de man, maar de regie over die stem en over zijn 
gedachten en gevoelens is overgenomen door de geesten. Je zou kunnen zeggen: 



de man is zichzelf niet meer. In een tijdgeest die steeds zegt dat je jezelf moet zijn, is
er een wel heel groot contrast tussen dat ideaal: zijn wie je bent en al datgene dat 
heerst over jou. 

Het zijn de onreine geesten die in het verweer komen. Zij wonen in deze mens, zij 
hebben bezit van hem genomen, hem bezet. Hij is bezet gebied. En zij leven van zijn
energie. Ze hebben zich totaal in hem genesteld, en wonen daar behaaglijk. Maar de
man is zichzelf totaal kwijt, er is haast niets meer van hem over. Hij woont al zowat in
het rijk van de doden, daar bij die rotsgraven. 

En het is dáár dat de strijd op leven en dood wordt gevoerd. Dit heeft een grote 
symbolische waarde in het verhaal. Het is in een rotsgraf dat Jezus de strijd op leven
en dood voert, voorstellingen over de dagen tussen zijn kruisiging en opstanding zijn 
ook dat Hij in de onderwereld de strijd met de krachten en machten aangaat. Met 
Pasen zongen we: Maar in het graf deed hij zijn werk,/  streed met de laatste vijand. 
Dit verhaal is daar al een vooraankondiging van, een voorspel op die definitieve strijd
op leven en dood, tussen licht en duister, die strijd tegen het veelkoppig monster van 
het mensonterend kwaad. De draak met zijn legio aan gezichten, daar wordt de strijd
tegen aangebonden.

Het is die draak die zich verweert tegen Jezus, niet de naamloze kwetsbare man die 
het slachtoffer is geworden van die demonische draak. 'Hoe heet je?' vraagt Jezus. 
'Legio' is het antwoord. Velerlei, veelkoppig, allerlei gestalten waarin hij zich kan 
aandienen. Het Legioen komt in het verweer, als was het een waar leger dat ten 
strijde is getrokken tegen het Licht. Maar het Licht overwint en als was het GodZelf 
die het eerste Woord spreekt, Jezus zegt de demonen te vertrekken en hun intrek te 
nemen in een kudde zwijnen. Ook hier moet ons de symboliek niet ontgaan: zwijnen 
waren het symbool van de onreinheid. En als die zwijnen dan van een steilte storten 
en in het meer vallen en daarin ten ondergaan, dan is dat niets minder dan het beeld 
dat de dood is overwonnen, dat de dictators van het Angstland ten onder gaan in het 
water.  

Wat we horen is een Opstandingsverhaal, een Paasverhaal, een verhaal dat na alle 
heftige en schokkende beelden tot een vredige rust komt als de mens zichzelf 
hervindt en als herschapen mag opstaan uit het rotsgraf en het leven weer tegemoet 
mag wandelen. In alle rust en vrede. Mag ik bij jou blijven Jezus, nu je mij hebt 
gered? Mag ik je volgen, net als Maria Magdalena uit wie zeven boze geesten zijn 
verdreven? Nee, beste man, ga maar naar huis, ga daar maar vertellen wat jij hebt 
meegemaakt. Keer terug naar je huis. Dat is dus: wordt opnieuw opgenomen in het 
verband van mensen dat jou heeft uitgestoten. Vind daar nieuwe veiligheid, nieuwe 
geborgenheid, vertrouw je toe aan wat jou beschermt. Trek kleren aan, je tweede 
huid. Ga naar huis, je derde huid. Leef er in het verband van mensen, en leef in 
vrede. 

Wat een prachtig Opstandingsverhaal, dat ons vandaag hopelijk in positieve zin mag 
raken, omdat er een Goddelijk mensbeeld uit spreekt. God wil dat zijn 
mensenkinderen waardig mogen leven, dat elk zijn naam in vrede draagt, dat de 
kern, de ziel, die Hij in mensen heeft gelegd ongeschonden verder mag leven voor 
zijn ogen. Die kern die in Jesaja 65 zo prachtig als volgt wordt verwoord als God de 



kern van de mens vergelijkt met een beeld: Zo heeft de ENE gezegd: zoals most te 
vinden is in de druif en men zal zeggen: vernietig die niet want er zit zegen in!

Er kunnen zoveel stemmen, gedachten, demonen, of noem ze maar op in ons zitten 
en ze kunnen zich nog zo aan ons gehecht hebben, en misschien wel ver bij onszelf 
vandaan hebben gebracht: God heeft oog voor iets anders dat in ons zit, onze ziel, 
onze oorsprong, onze bron, onze most, ons wezen waarvan Hij zegt:  'Vernietig die 
niet, want er zit zegen in!'

Hij die ons ziet zoals wij zijn, Hij gunt ons om voluit te leven, als in een ongerepte 
morgen.

Amen


