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preek

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

Afgelopen week vierden twee wereldreligies hun
Nieuwjaar. Dinsdag was het Islamitisch Nieuwjaar, 
Muharram en maandag en dinsdag was het Joods
Nieuwjaar: Rosj Hasjana. Letterlijk betekent dat: 'hoofd
van het jaar'. Het nieuwe jaar heeft dus een hoofd. Dat
is bij januari ook zo: genoemd naar Janus, die twee
gezichten heeft: één die terugblikt en één die vooruit
kijkt. Een jaar met een hoofd en je zou van de zondag
kunnen zeggen: die is het hoofd van de nieuwe week,
die dag van de Heer. 

Bergtoppen worden in het Aloude Testament 'hoofd van de berg' genoemd, en 
bergen kunnen het uitjubelen, zoals rivieren in de handen kunnen klappen. Delen 
van het menselijk lichaam worden toegepast dus, op bijvoorbeeld een jaar, een berg,
een rivier. We noemen dat 'antropomorfe' beelden: mensvormige beeldspraak. En zo 
heeft de Eeuwige, over Wie in de Bijbel zo nadrukkelijk gezegd wordt dat je Die niet 
in beelden kunt vatten, en zelfs niet in taal... over de Eeuwige wordt ook gezegd dat 
Hij ogen heeft en oren, en handen, een hart en ingewanden. Wanneer de Eeuwige 
ontstoken wordt in het ingewand wordt Hij tot in het diepste geraakt en met grote 
ontferming bewogen. 

En Marcus, de evangelist met zoveel verwijzingen naar de joodse traditie, hij past dat
beeld van het ontstoken ingewand toe op Jezus. Bij de wonderbare spijzigingen 
zagen we dat Jezus in zijn ingewand ontstoken werd om de schare mensen, die 
zonder herder waren en zonder geestelijk voedsel. En vandaag komt dit beeld weer 
aan de orde. Een vader die uit de grote menigte mensen tevoorschijn is gekomen om
bij Jezus te pleiten voor zijn zoon zegt: 'Heb dan medelijden met ons en help ons!'  
Letterlijk zegt hij: 'Wees dan in het ingewand ontstoken over ons en help ons'.  Help 
óns, dus niet alleen: 'help hem'. 

Over een volk kun je ook zeggen dat het oren heeft en ogen, open oren en open 
ogen, of dichte. En van een volk kun je ook zeggen dat het een stem heeft, maar ook
dat het stom kan zijn. Van een volk kun je ook zeggen dat daar een boze geest in 
rondwaart en bezeten is. Bijvoorbeeld van de tijdgeest, waar je mooie en positieve 
dingen over kunt zeggen, maar waarvan je ook kunt zeggen dat die je afleidt van wat
er werkelijk toe doet. 



Even kort vertellen wat er gebeurt in het verhaal dat we vandaag hoorden uit Marcus 
en wat er aan voorafging. Na de tweede wonderbare spijziging van het volk, de 
volkén, en na de genezing van een blinde mens, buiten het dorp en buiten zijn 
comfortzone, maar wel in de intieme beslotenheid van alleen hij en Jezus, is er de 
vraag wie Jezus is, dat hoorden we vorige week. Jezus is de Mensenzoon, die veel 
te lijden zal krijgen, zo vertelde hij zijn leerlingen, tot hun ontsteltenis. Vervolgens een
heel belangrijk verhaal dat in de serie lezingen van deze weken is overgeslagen, 
omdat het de vaste lezing is van de tweede zondag van de Veertigdagentijd: de 
verheerlijking op de berg. Jezus gaat samen met drie leerlingen een berg op, aan het
hoofd van de berg verandert Jezus van gedaante, en heeft Hij Elia en Mozes naast 
zich staan. De leerlingen willen in deze heerlijkheid blijven, Jezus maakt duidelijk dat 
ze terug moeten, afdalen naar de aardse werkelijkheid van het mensenleven daar en
afdalen ook naar het lijden dat hem te wachten staat. En dan begint het verhaal van 
vandaag: Toen Jezus en de drie bij de leerlingen kwamen, zagen zij een menigte 
veel rondom hen en schriftgeleerden met hen redetwisten. Dan ziet de menigte 
Jezus met zijn leerlingen aankomen, en ze lopen op hen toe en groeten hen... 'Waar 
gaat jullie discussie, jullie debat over?' vraagt Jezus....

En dan komt uit de menigte een man, die zegt: Meester, ik heb mijn zoon tot u willen 
brengen die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt werpt hij hem 
neer, en dan schuimt hij, en knerst zijn tanden en hij verstijft. En ik heb uw leerlingen 
gezegd dat zij hem zouden uitwerpen en zij konden het niet. 

Deze situatie was dus het onderwerp van gesprek, van discussie en redetwist. Zie je 
wel, dat die leerlingen van Jezus eigenlijk niet zoveel kunnen? Zie je wel dat ze niet 
in staat zijn die stomme geest uit te drijven?

Jezus, als zo vaak, reageert verrassend en scherp: 'O ongelovig geslacht, hoe lang 
nog zal ik bij u zijn, hoe lang zal ik u nog kunnen verdragen? Brengt hem bij mij.' 

Waar lijdt die jongen aan? Als we de symptomen op een rijtje zetten zou je een 
medische diagnose kunnen stellen. Hij hoort niet, hij spreekt niet, en soms heeft hij 
heftige stuiptrekkingen, schuimt hij, verstijft hij, wordt tot vuur aangetrokken en valt er
in, wordt door water aangetrokken en valt er in. Het zou zoiets als epilepsie kunnen 
zijn, of maanziekte. 

“Maanziekte of lunatisme is een vermeende geestesziekte waarbij mensen 
door stemmingswisselingen zouden worden getroffen wanneer de maan in 
haar schijntoestand van volle maan verkeert. Ook werd slaapwandelen in 
verband gebracht met maanziekte. 

In de middeleeuwen was maanziekte (of séleniathomai) de term voor epilepsie
omdat de ziekte zou aangrijpen onder invloed van de maancyclus. Remedie 
was dan het eten van knolselderij. De Grieken noemden de selderij sélion, 
afgeleid van sélène, wat maan betekent”. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Selene_(mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekse_oudheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knolselderij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epilepsie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slaapwandelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volle_maan_(astronomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maan


Je zou kunnen zeggen: Marcus beschrijft de 
genezing van een maanzieke jongen door Jezus. De 
geest die deze ziekte veroorzaakt wordt door Jezus 
uitgedreven uit de jongen en nu kan hij weer horen 
en spreken en recht op zijn voeten staan. Weer een 
teken van Jezus' wonderbare macht en een bewijs 
dat hij een nauwe band heeft met God. 

Maar dan kijk je wel heel individualistisch. En nu past
individualisme prima bij de tijdgeest van onze 
samenleving, en is hyper-individualisme een term die
je steeds vaker hoort om aan te duiden dat we wel 
heel erg veel met onszelf bezig zijn ten koste van het 
samenleven en van vreedzame integratie. 

Maar Marcus die ons dit verhaal vertelt, denkt en schrijft niet individualistisch, die 
gaat het niet om die individuele genezingen, maar zet ze in als beeld voor een groter 
geheel. En de vader in het verhaal vraagt: 'Wees in het ingewand ontstoken over ons
en help ons.' De ziekte van de jongen wordt in dit verhaal ingezet als een beeld over 
het volk, over de menigte... In de jongen ziet men de eigen kwetsbaarheid en de 
eigen situatie. 

Een uitlegger (Th.J.M. Naastepad) zegt het zo: “In ieder geval betreft het ons allen. 
Stilistisch gesproken had Marcus geen ziektebeeld kunnen bedenken dat zo 
typerend is voor een heel geslacht. Ons geslacht is door en door verziekt, want zie: 
het kind van deze vader. Dat onder ons verschijnt, zo inhumaan, zo'n karikatuur van 
de mens, zo'n verijdeling van de schepping, dat blameert ons allen. Ons ganse 
volkslichaam, onze ganse generatie staat te schande. Hoe moet het verder met ons 
allen? Daarover redetwistten zij, de Schriftgeleerden en de leerlingen en de grote 
menigte daaromheen. En wij horen het de vader zeggen als hij tot Jezus smeekt: 
'Maar zo gíj iets kunt, wees dan in het ingewand ontstoken over òns, en help òns'.”

Het lichaam van een heel geslacht is in nood. Het lichaam van de hyperindividuele 
samenleving is in nood. Het lichaam van deze aarde is in nood door oorlog na oorlog
en conflict na conflict. Er waart een geest rond van macht en hebzucht, van egoïsme 
en materialisme en wij lijden daar aan. Profeten hebben daar in alle toonaarden over 
geprofeteerd, ook wel dat een volk doof is, of stom, of blind, of bezeten door een 
boze geest. Zo ook Jesaja vandaag. Hie spreekt er over en zegt: 'Wie een houten 
godenbeeld ronddraagt heeft geen verstand, wie bidt er nu tot een god die niet redt?' 
Met andere woorden: men zoekt zijn heil bij ongoden die je niet helpen, ja misschien 
alleen van de regen in de drup, of in het vuur of in het water. Keer terug naar mij en 
laat je redden...

Wat de vader van de zieke zoon doet is terugkeren tot God, met gebed, met 
smeekgebed om redding. Maar dan niet voor zichzelf of voor zijn zoon, maar voor 
heel zijn volk. En hij voelt aan dat hij dit bij Jezus zoeken kan als beeld van de 



Eeuwige over Wie Jesaja zegt: “Alleen Ik ben een  rechtvaardige God, alleen Ik 
breng redding, keer terug en laat je redden!”

De genezing van de zieke jongen, het opengaan van zijn oren en mond en het weer 
opstaan is het beeld van de opstanding, beeld van de opstanding van de Zoon van 
de Vader: Jezus. Maar ook beeld van de wederopstanding van het volk, van de 
menigte. In de genezing van deze jongen mag men zien dat het tóch mogelijk is om 
je te ontdoen van ongoden en ongeesten, van een geest die zoveel bezit van je heeft
genomen dat je als persoon en als groep niet meer kunt functioneren. Deze genezing
is een vooruitwijzing naar Pasen, het Pasen van de Heer, het Pasen van ons allen. 
Een soort nieuwjaar, hoofd van het jaar, teken van het nieuwe begin dat het wel 
degelijk mogelijk is om uit de duisternis weer op te krabbelen. Wij gaan er voor 
zorgen dat je weer op de been komt, als je er in wilt proberen te geloven dat dat 
mogelijk is met de kracht van God en met de inzet van jezelf om je af te keren van de
geesten die jou je levensgeluk belemmeren. 

Wij zongen een paaslied: 'Sta op een morgen ongedacht'. Een lied vol met 
lichamelijke, antropomorfe beelden. Het beeld van een geboorte wordt geschilderd, 
beeld van Paulus, dichterlijk uitgewerkt door Ad den Besten. 

Hij heeft gezegd: Gij mens kom uit, 
open uw dode oren, 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren. 

Waar Hij ons hoofd is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

Aan het nieuwe Paasbegin van de zieke jongen en zijn vader en allen die om hen 
heen stonden staat het hoofd: Jezus, beeld van de Eeuwige. En het lichaam hoort 
erbij. Het lichaam van de Kerk bijvoorbeeld, en dan niet zozeer het instituut Kerk, 
maar het levend lichaam van allen die wèl geloven dat er nog kans op nieuwe 
toekomst is. 

Dat lichaam, dat zij wij, wij die samen met de Opgestane Heer geboren mogen 
worden op een morgen ongedacht. In het gebed om redding voor ons allen, zit het 
aangrijpingspunt om op te kunnen staan en sámen de woorden van God te kunnen 
horen met nieuwe open oren en er van te getuigen met open mond, vol van de 
lofzang om Hem die ons heeft gered.

Amen    


