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titel: Het verloren(?) Paradijs 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Ik ontmoette jaren geleden een man waarvan gezegd werd dat hij 185 jaar 
bestuurservaring had, hij had dus in allerlei besturen gezeten en ook tegelijkertijd. Hij 
zei tegen me: “Dominee, je krijgt het nooit precies zoals je het wilt hebben.” Hij heeft 10 
meer tegen me gezegd, maar deze opmerking herinner ik me. “Het wordt nooit zoals 
je het wilt hebben”. Is dat fatalistisch of is het realistisch? Ja en misschien ook wel 
relativerend. Als het dan toch niet zo wordt zoals je wilt, misschien kom je wel in de 
buurt en is dat dan ook al mooi. “Het wordt nooit zoals je wilt”, ik herken het wel.  
Als ik in mijn studeerkamer aan het werk ben heb ik uitzicht op de huizen achter mij 15 
en dan zie ik al jaren één dakpan een beetje scheef liggen. Een nokpan die denk ik 
ook niet recht kan liggen. En er is geen lekkage, dus ook niet een probleem, maar 
net niet zoals ik zelf zou willen. Net niet een ideale wereld, net niet het paradijs.  
Het paradijs, de tuin van vrede en recht, de tuin van liefde, geborgenheid, het leven 
om te genieten. Ja, dat paradijs, dat hebben we verloren. Niet alleen in het eerste 20 
bijbelboek Genesis wordt dat genoemd. Het lijkt een algemeen menselijk gevoel te 
zijn, dat gevoel van het verloren paradijs, ook als je het met andere woorden noemt. 
Het leven is niet ideaal, deze wereld is niet ideaal, het leven zoals mensen het leven 
ook met elkaar is niet ideaal. “Alles goed?”, zo vraagt iemand mij wel eens en soms 
antwoord ik met “”Het meeste wel”. En dan kijkt men mij wat vragend aan en vraagt 25 
dan ook wat aarzelend of er iets is en dan zeg ik: “Wanneer is alles goed?” En dan is 
het wel duidelijk.  
Sla de krant maar open en hoor maar wat er allemaal gebeurt. Zelfs als je al het 
fake-news weggedaan hebt. Of juist terecht terdege ter harte neemt wat sommige 
trumpetters weg willen doen als fake-news. Zelfs onze belastingdienst is niet 30 
volmaakt, terwijl ik vroeger toch regelmatig hoorde dat ambtenaren geen fouten 
kunnen maken. Ik hoor van oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Ik hoor de 
verhalen van mensen, hun teleurstellingen, hun zorgen, hun misverstanden en 
zoveel meer. 
Het verloren paradijs....ik lees het ook in het verhaal van Jesus en de man die door 35 
demonen bezeten is. Het is een bijzonder verhaal, zeker omdat het niet een 
helemaal gelukkig einde kent. Het is dus geen sprookje, het is anders. Het is wel een 
verhaal waarin veel naar voren komt en er ook veel gebeurt. Het is een soort 
krachtmeting tussen de geest van Jesus en de geest die in die man is, een onreine 
geest. Het is verleidelijk om te zeggen dat de man een psychiatrisch patient is, die 40 
gelukkig wonderlijk genoeg genezen wordt. Verleidelijk om die man dat etiket te 
geven, want dan gaat het niet om jou of om mij, niet om “gewone” mensen, voorzover 
ik die term mag gebruiken en voor zover ze bestaan, die gewone mensen.  
Nee, het verhaal van de man staat niet op zichzelf, maar gaat over mensen en over 
onze samenleving. Maar eerst moet ik een paar dingen uitleggen. Jesus is in het 45 
buitenland, de man, die door de onreine geest bezeten is, woont daar. Nou hij woont 
niet in een huis, hij woont in graven. Bij de dood dus, en daarmee is hij voor joodse 
oren al direct heel bijzonder. De dood maakte onrein. Het aanraken van een 
gestorvene maakte dat je tot de avond onrein was en misschien is dat nog wel zo. Ik 



weet dat er speciale mensen worden aangewezen om de overledenen te verzorgen 50 
en begraven en deze speciale mensen hebben dus niet heel veel sociale contacten. 
Dood is verbonden met onrein. Zoals de varkens verbonden zijn met onrein. De jood 
zal ze niet eten, tenzij hij of zij letterlijk sterft van de honger. En de man is naakt, al 
lang zonder kleren. Naakt-zijn, dus zonder kleren, in het jodendom is het 
voorbehouden aan intimiteit en uitsluitend intimiteit. Je ouders naakt zien of een oom 55 
of tante, dat is dan niet goed. Deze man doet wat niet moet. Teken van bezeten zijn. 
En hij is sterk, een sterke kracht aanwezig.  
Hoe heet je? Jesus vraagt zijn naam. Er is al een gesprek gaande, vooral tussen 
Jesus en die onreine geest. Een onreine geest die precies doorheeft wie Jesus is. 
Zoon van de allerhoogste God. Jesus vraagt naar de naam van de man, niet naar de 60 
naam van die geest. De naam van de man, maar hij antwoordt met de stem van de 
geest. “Legioen”. Legioen, een romeins legioen telde vijfduizend soldaten, zouden er 
zoveel verschillende geesten in die man gezeten hebben?  
De man wordt genezen, zit rustig en gekleed aan de voeten van Jesus. Hij is leerling 
geworden. En waar die kleren zo ineens vandaan komen, dat lees ik nergens. Maar 65 
goed, tot zover zou het een verhaal kunnen zijn met een gelukkig einde. Maar dat is 
het niet. De zwijnen, de varkens, zij hebben zich van een steile helling gestort, ze zijn 
verdronken. De zwijnen, voor joodse oren dus onreine dieren, maar wel bron van 
inkomsten voor die mensen in dat buitenland. En die varkenshoeders, en ook 
anderen, zij willen dat Jesus vertrekt. Angst en ontzetting grijpt hen aan. Jesus komt 70 
bij hen, deze buitenlander die laten we zeggen de zaken wel wat op de kop zet. Er is 
bevrijding, ja, genezing, maar meer dan dat. Er is ook het verlies van de varkens. En 
in joodse ogen is een varken onrein, het is zeer de vraag hoe dat in de ogen van de 
varkenshoeders was. Jesus brengt hen verlies toe, en zet de zaak op de kop. Er is 
hier een conflict in belangen.  75 
Er zijn ook altijd mensen die verdienen aan wat onrein is. En daarmee bedoel ik 
beslist niet hedendaagse varkenshouders in Nederland. Maar er zijn wel andere 
voorbeelden te noemen. Mensen die verdienen aan de verslaving van een ander. En 
soms verdienen mensen aan de pijn of het verdriet of de ziekte van de ander en als 
je in je werk mensen helpt of troost, dan mag je daar inkomen uit halen maar als de 80 
farmaceutische industrie wel heel sterk in gaat zoomen op het verdienen van geld en 
dat als eerste, tweede en derde prioriteit maakt, dan is er iets aan de hand. Dan kun 
je je afvragen of men niet bezeten is door de geldverdiendemon, de dollartekens in 
de ogen in de week dat wij in Europa ook een hectomiljardair hebben, iemand die 
100.000.000.000 amerikaanse dollars heeft. Ik hoop dat hij er gelukkig van wordt, ik 85 
vraag het me af.  
Een conflict in belangen, verlies van dieren of willen verdienen aan de verslaving of 
ongeluk van de ander. Wie zal het zeggen? Maar ze vragen Jesus wel om weg te 
gaan, om wat voor reden dan ook. Het verloren paradijs is nog niet terug. Zoals het 
bij Jesaja nog niet terug is. Ook daar mensen die zitten in graven en offers brengen 90 
op de plaats waar het niet moet en wat al niet meer.  
Het verloren paradijs, de mens die beïnvloed wordt door een onreine geest, de 
tegengeest zoals ik ergens las. De geest tegen de geest van Jesus, de geest van 
God, de geest die de krachtmeting aangaat en in dit verhaal verliest. Dat wil zeggen, 
ten dele, want de mensen die willen dat Jesus weggaat zijn waarschijnlijk nog wel 95 
onder de invloed van die geest. Zij zijn niet genezen. Maar zullen dat wel worden, zo 
wil ik geloven. Ik wil ook geloven dat een verloren paradijs weer gevonden kan 
worden. En dan niet letterlijk als een tuin met bomen, bloemen en wat dies meer zij. 
Hoewel een tuin wel leuk is, zeker als je iemand kent die plezier heeft in het 



onderhoud van de tuin. Nee, een tuin als het paradijs voor mensen, voor mensen 100 
met elkaar. Zonder spanningen. Zonder vooroordelen, zonder vastgeroeste beelden 
die niet kloppen of niet meer kloppen. En de man in het verhaal van Jesus mag niet 
met Jesus mee, maar blijft waar hij woont. En daar vertelt hij van de bevrijding. Daar 
vertelt hij van het evangelie. En hoe het verder met hem gaat, dat vertelt de 
evangelist Lucas niet, maar ik stel me zo voor dat zijn verhaal ook bevrijding zal zijn 105 
voor degene die zijn verhaal hoort, die evangelie hoort.  
Een verloren paradijs wordt ook gevonden als wij delen van wat ons bevrijdt en 
bevrijdt heeft en zal bevrijden, onze tegengeesten ook als die minder duidelijk en 
extreem zijn als de tegengeest in het evangelie naar Lucas.  
Stel je voor, een tuin die open staat voor iedereen, dat klinkt als het koninkrijk van 110 
God. Amen.  
 
 
 


