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titel: Een bloeiende woestijn.  
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Het grasveld in mijn achtertuin is in de loop van de weken behoorlijk geel 
gekleurd, maar de afgelopen dagen zie ik het per dag weer groener worden. 
En dat vind ik een mooi gezicht. En het doet me denken aan de tekst uit 10 
Jesaja, die vertelt dat de woestijn zich zal tooien met de luister van de 
Libanon. Niet dat mijn achtertuin een woestijn is geworden, maar het begon er 
wel wat op te lijken. Droogte en daarmee een dreigende leegte. Wat dat is een 
beeld van de woestijn, een leegte die ook dreigend is. Maar hier bij Jesaja de 
voorzegging dat de woestijn zal bloeien, een voorzegging met mooie beelden. 15 
Geen leeuw of roofdier zal er komen, als beeld van elke dreiging die er niet zal 
zijn, niet meer zal zijn. Mijn grasveld dat steeds groener wordt kan hier niet 
helemaal tegenop. 
Want het beeld van de woestijn die gaat bloeien is meer dan alleen een 
verandering in het landschap, hoe mooi dat ook mag zijn. Het beeld gaat ook 20 
over de mens en over de samenleving. Als Jesaja dit uitspreekt, dan is er een 
dreigende tijd. Heel concreet dreigt het zuidrijk veroverd te worden door een 
vreemde mogendheid en dreigt het bezet gebied te worden. Op een moment 
staan de vijandelijke legers al voor Jeruzalem. Daarom staat er ook: zeg tegen 
het moedeloze volk: wees sterk en vrees niet. Geef kracht aan trillende 25 
handen en maak knikkende knieën sterk. Een land dat veroverd dreigt te 
worden, ook dat is het beeld van woestijn. En de mens die moedeloos 
geworden is, is ook beeld van woestijn. En daarom, de woestijn die zich zal 
verheugen is beeld voor de verlamde die zal springen als een hert, de mond 
van stommen zal jubelen en ga zo maar door. Het beeld van de woestijn die 30 
jubelt is het beeld van de mens die geraakt wordt en opleeft. Je zou er aan toe 
kunnen voegen dat die mens zelfs gaat dansen in de woestijn en zo de 
woestijn maakt tot een welig bloeiende wildernis, met lelies en rozen, met 
geurende planten, met vruchten, met wijsheid, verlost van bangheid, verlost 
van angst, verlost van dreiging, prachtig, één groot feest, één grote vreugde. 35 
En dat zegt Jesaja in Gods naam in een tijd van dreiging.  
Er komt een vrouw bij Jesus, een vrouw met een verzoek, een vrouw met een 
dochter en deze dochter is bezeten door een onreine geest, door een demon, 
zoals er in het evangelie naar Marcus staat. En Marcus noemt wel vaker de 
demonen, zonder dat altijd even duidelijk is wat hij er mee bedoelt. Wel weten 40 
we dat demonen als het ware een woonplek hadden in de woestijn, en dan de 
woestijn, die niet bloeit maar een dreigende plaats is. Demonen werden 
geacht daar te verblijven, dat was hun stek als het ware. En mensen die 
bezeten zijn door demonen, door onreine geesten, als Marcus erover schrijft 
dan kun je aan verschillende situtaties denken: je kunt denken aan koorts in 45 



die zin dat mensen aan koorts lijden. Je kunt ook denken aan een 
psychiatrische aandoening, of ziekte in het algemeen. Heel duidelijk is het niet, 
wat Marcus ermee bedoelt en het lijkt ook wat te wisselen. Maar er is wel een 
link met de woestijn. Een link met de woestijn in een mens. Woestijn kan ook 
in een mens zijn. Letterlijk niet natuurlijk maar op een andere manier wel. En 50 
demonen, bestaan die ook nog in onze tijd? Onreine geesten, kennen wij die 
ook?  
Ik zou koorts niet meer verbinden met een onreine geest, met een demon. En 
psychiatrische aandoeningen ook niet meer zo direct. Maar andere dingen 
wel. Lange tijd meende men dat het mannelijk geslacht het sterke geslacht 55 
was. En er is bij mannen nog wel eens het idee dat ze vrij kunnen beschikken 
over vrouwen en vrouwen als hun bezit kunnen zien. Dat laatste heeft iets 
demonisch over zich. Een kracht die over je kan heersen en je voor een deel 
ontmenselijkt, wat dat is wat een demon doet, hoe je die ook voor moet 
stellen.  60 
Als ik de krant lees, lees ik over leugens. Leugens door een president 
uitgesproken, duizenden zijn geteld. De waarheid wordt bedreigd en dat heeft 
iets demonisch over zich. De handelsoorlog die zo langzamerhand ook feit is, 
heeft ook iets demonisch over zich, beter gezegd iets demoniserends, de 
ander wordt in een kwaad daglicht gezegd en zijn of haar daden worden 65 
gewantrouwd en er wordt opgeroepen tot strijd. En wantrouwen kan iets 
demonisch over zich hebben, zeker als het onterecht blijkt te zijn. Laster kan 
iets demonisch over zich hebben, zo ongrijpbaar als het is.  
Jesus spreekt woorden en het kind, de dochter, wordt genezen. Het contact 
tussen Jesus en de moeder van de dochter is overigens niet een heel prettig 70 
contact. Jesus houdt afstand, zegt eerst dat het brood van de kinderen niet 
aan de honden gegeven moet worden want de moeder is een buitenlandse, 
geen jodin, de moeder is van een andere afkomst. Wilde Jesus haar testen en 
zo haar moederlijke kracht aan boren, of is het zo dat Jesus zelf hier leert en 
ontdekt dat zijn boodschap en zijn evangelie, zijn kracht ook voor mensen 75 
buiten Israël is? In ieder geval boort hij kracht aan bij de moeder, die de rol 
van hond op zich neemt. Een prachtige vrouw, een moeder die vecht voor 
haar kind en daarmee een groot deel van de genezing bewerkstelligt. Want 
haar dochter wordt genezen en is genezen als de moeder thuis komt. Een 
prachtig beeld. Demonen hebben het laatste woord niet. Demonen zullen 80 
verdwijnen als de woestijn die opbloeit en wordt als het koninkrijk van God.  
Ik denk dat elke tijd demonen kent. De demonen uit de tijd van Jesus hadden 
een ander gezicht dan die in onze tijd, maar zijn wel degelijk aanwezig, ook al 
zouden wij misschien niet meer zo gauw het woord “demon” gebruiken. Wij 
kennen wel degelijk de vooroordelen, de misvattingen, het onterechte 85 
wantrouwen en de onterechte angsten in ons bestaan. En soms worden ons 
angsten aangepraat, soms worden we ten onrechte onzeker, de gang van 
zaken in onze samenleving doet soms denken aan demonisering.  
En voort wentelen de eeuwen, de tijd gaat altijd maar door met de 
mogelijkheid tot groei, met de mogelijkheid tot inzicht. Niet dat wij mensen die 90 
mogelijkheid tot groei altijd aanpakken. Nee, in de geschiedenis zijn wel 



degelijk terugslagen te zien en onze tijd stemt niet altijd tot vreugde. Niet altijd 
bloeit de wildernis en jubelt de woestijn. De gesloten grenzen, het terugtrekken 
op het eigen comfort, het misbruik van de aarde, de verwoestijning van het 
milieu, het maakt het er allemaal niet beter op.  95 
Maar.....er is ook het zoeken, en de hoop en geloof dat we zullen vinden. Eens 
zal de woestijn bloeien als een roos, eens zullen wij bloeien als een roos, eens 
zal de leegte niet meer een benauwende leegte zijn en zullen wij het zien. En 
er is nu al heel veel te zien. Er is op dit moment iemand bezig met een 
gigantische zwemtocht door Friesland. Dit om geld op te halen voor onderzoek 100 
naar kanker. Een zwemmer die inmiddels doodmoe is, maar voor zover ik 
weet nog wel doorgaat. Maarten van der Weiden, of hij Leeuwarden haalt in 
zijn elfstedentocht, ik weet het niet. Maar hoe dan ook: hij en allen die bij hem 
zijn zijn beelden van een bloeiende woestijn. Amen.  
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