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titel: De dove zal horen 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Meer dan eens hebben mensen me verteld hoe het is om doof te zijn of 
slechthorend. Doofheid is niet bevorderlijk voor de communicatie, integendeel 
de dove ontgaat het één en ander, doofheid is een beperking.  10 
Ze brengen een dove bij Jesus, en deze dove heeft nog een beperking, hij 
spreekt moeilijk. En dan geneest Jesus deze man. Aan het eind kan hij horen 
en goed spreken, heel mooi natuurlijk, om blij van te worden en je zou er 
misschien zelfs jaloers op worden.  
Maar het is goed om ook nog wel even te kijken hoe het gaat, die genezing. 15 
Want dat is bijzonder. Ze smeken Jesus hem de hand op te leggen, en dat 
doet Jesus niet, nee, Jesus communiceert met de dove op een manier die hij 
als dove kan verstaan.  
Om te beginnen neemt Jesus de dove apart. De doven die mij hebben verteld 
over hun beperking zeggen allemaal dat een gesprek in een groep nog veel 20 
moeilijker is dan een gesprek met zijn tweeën. Jesus neemt de man apart, het 
is niet voor niets dat de evangelist Marcus dit vertelt en opschrijft. Vervolgens 
steekt Jesus vingers in zijn oren. De dove hoort niet en spreekt slecht, maar hij 
kan wel voelen en zien dat vingers in de oren worden gestopt. Jesus raakt met 
speeksel zijn tong aan. Ook dat voelt de man. En men meende dat speeksel 25 
een zekere geneeskracht zou hebben. Dat wist de dove waarschijnlijk wel. En 
dan slaat Jesus zijn blik naar de hemel. Ook dat ziet de dove. Jesus zucht 
diep, ook dat ziet de dove. Jesus spreekt “effatha” en je mag toch geloven dat 
dat woord herkenbaar is voor iemand die kan liplezen. Jesus treedt in contact 
met de dove al voordat hij genezen is, en dat is een onderdeel van de 30 
genezing. Een prachtig gebeuren. Teken van het koninkrijk van God dat de 
beperking niet het laatste woord heeft, dat er juist vrijheid zal zijn. En elke 
beperking, het woord zegt het al, beperkt de vrijheid. Maar hier verdwijnt de 
beperking en wordt een mens vrij.  
Is kinderloosheid een beperking? In het andere verhaal gaat het over een 35 
vrouw die getrouwd is met een oude man en zij hebben geen zoon. 
Kinderloosheid hoeft zeker geen beperking te zijn. Er zijn mensen die volstrekt 
gelukkig zijn zonder kinderen, want vruchtbaarheid is niet gekoppeld aan het 
krijgen van kinderen alleen. Een leven kan vruchtbaar zijn op veel manieren 
en het krijgen van kinderen is één manier. Toch kan het wel zo voelen, gemis 40 
aan kinderen en ik heb terdege begrepen dat in de tijd van het oude 
testament, in de tijd van Elisa dus, kinderloosheid wel een probleem was. 
Want geen kinderen betekende dat het zeer de vraag was wie er voor je zou 
zorgen als je oud geworden was. Geen kinderen betekende dat de lijn van je 



geslachten niet door zou gaan, je had als het ware geen toekomst. Kinderen 45 
waren en zijn de toekomst van een land, toekomst van de mensheid.  
Was het een beperking voor de vrouw, dat ze geen kind, geen zoon had? Een 
open vraag. Ik lees wel in de tekst dat ze de nodige moeite doet voor Elisa. Ze 
verschaft hem een onderkomen met meubels en al en Elisa noemt dat de 
moeite die zij zich getroost heeft. In het Hebreeuws staat dan een woord dat 50 
ook verwijst naar beperking. Zij heeft zich zelf beperkt om zo deze dingen voor 
Elisa te kunnen doen. En verderop, als Elisa haar voorzegt dat ze een kind zal 
krijgen zegt ze: lieg mij niet voor, uw slavin. Zij stelt zich wat beperkend op, 
terwijl ze eerder aangeduid wordt als een voorname vrouw, in het Hebreeuws 
staat er heel mooi “grote vrouw”. Deze dingen lees ik in de tekst en er komt 55 

bijna een beeld voor van een vrouw die niet durft geloven dat er meer kan dan 
dat er kan. En begrijp me goed: dit bedoel ik absoluut niet als verwijt, ik zou 
niet durven. Ik denk dat het heel herkenbaar is dat een mens niet meer gelooft 
dat iets kan. Iets teveel teleurstellingen maken dat je er maar niet meer aan 
begint. En zoals gezegd...vruchtbaar zijn kent veel gezichten.  60 
Als de vrouw zich beperkt wist, dan verdwijnt ook in haar situatie deze 
beperking. En ook dat is een teken van het koninkrijk van God. Toekomst is 
aanwezig, zelfs als in de toekomst er ook dreiging is en dat zal deze vrouw 
ervaren.  
Twee verhalen, twee verhalen van bevrijding, twee verhalen van het 65 
verdwijnen van een beperking. En hoe horen wij deze verhalen? Wat doen ze 
met ons? Wat doen ze met mij? Ik heb geen probleem met mijn gehoor, en 
kinderloosheid is mij niet bekend en dat geldt voor veel meer mensen. Dan 
kun je deze verhalen naar je toe laten komen als iets van ver weg, als iets 
voor anderen. Mooie verhalen, goed om te horen en wees blij met die ander, 70 
deze mensen uit een verleden. Wees blij met ieder die laten we zeggen 
vrijheid ervaart. Wees blij met ieder die hoort en ophoort. En dat bent u ook 
wel, u bent wel blij met de blijden en u gunt ieder het beste. Natuurlijk, maar 
even heel eerlijk: ik zeg wel dat ik een goed gehoor heb en uit een test blijkt 
dat ook, maar hoor ik het wel? Hoor ik wel echt wat de ander zegt en eigenlijk 75 
tegen mij wil zeggen? Horen wij wel? Horen wij het engelengezang, de lof op 
God, de lofprijzing voor God?  
Horen wij het roepen om hulp? De medemens die dichtbij of ver weg onze 
hulp nodig heeft. Hoort de ander ons roepen om hulp, worden wij gehoord? 
Zien wij de vruchtbaarheid van de ander, zien wij onze eigen vruchtbaarheid 80 
met alle gezichten die het kan hebben?  
Het is opvallend in het verhaal over de dove die gaat horen dat het verhaal 
zich in het buitenland afspeelt, buiten Israël dus. En dat de omstanders erover 
praten hoewel Jesus hun dat verbiedt. Deze omstanders herkennen Jesus als 
degene die alles goed doet, zij zijn hierin niet beperkt. En dan kun je natuurlijk 85 
met de vinger wijzen naar de mensen in Israël, die Jesus niet herkenden als 
messias, maar daar wil ik mee oppassen. Want het kan knap lastig zijn om 
goed te zien, om van dichtbij goed te zien, soms zie je het beter van een 
afstand.  



Horen wij het roepen om hulp? Worden wij gehoord? Zien wij met open ogen 90 
wat is en wat kan, wat is in ons en wat wij kunnen?  
Als we te beperkt zijn, als we te beperkt zijn, dan is het zaak dat die beperking 
verdwijnt. En die verdwijnt, misschien niet nu, maar in de toekomst. Hoe die 
verdwijnt, dat weet ik niet, want er zijn veel gezichten.  
De dove zal horen, hoe de doofheid ook gezicht krijgt. Toekomst zal er zijn. 95 
Amen.  
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