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Overweging OP 31/1/2021 
 
Het is een klassieke gewoonte om een preek te beginnen met een negatieve schildering van de tijd waarin we 
leven. Het schema is dan: ‘ellende, verlossing, dankbaarheid’. En daarbij was meestal dan ook de grondtoon: 
het is in onze tijd erger dan vroeger. Dat schema is intussen zo voorspelbaar en versleten, dat je de neiging 
krijgt er bij in slaap te vallen. Ik vermijd dan ook die ‘zondencatalogus’ van de moderne tijd als achtergrond om 
het heil in Christus in een des te schoner daglicht te kunnen plaatsen 
 
Maar ik ontkom er vandaag niet aan. Zit ik er nu heel ver naast als ik zeg dat het in onze tijd wel heel veel 
‘teveel van het kwade’ is geworden? Dat het zo’n adembenemende opeenstapeling van ellende  is geworden, 
dat je het zicht bijna kwijtraakt op wat er onderop de stapel ook nog aan de hand is?  
Nog voor Corona was het weerbericht met alle gebroken dagrecords zo  langzamerhand al niet meer het 
gewone dagelijkse weerpraatje, maar meer een dagkoers van de klimaatverandering geworden. En daar zijn nu 
de dagkoersen van de corona-golven en de bijbehorende vaccinatie perikelen bijgekomen. 
 
De afgelopen weken vielen we zowat dagelijks van onze stoel bij het nieuws: Het steeds gekker wordende 
nieuws over de zogeheten gestolen verkiezingen in Amerika, uitlopend op de bestorming van het Capitool. De 
ongehoorde agressie rondom de avondklok in ons eigen land. En nu weer de rel rondom Astra-Zeneca, dat de 
miljarden die de EU heeft gestoken in de productie van het vaccin is vergeten en nota bene het land dat uit de 
EU is gestapt heeft bevoordeeld. 
Je zou bijna vergeten dat onderop de stapel nieuws de geschokte rechtsstaat zit door het toeslagen schandaal. 
En de stikstofcrisis is ook echt nog niet weg. En dan was er ook nog het bericht dat de miljardairs van deze 
wereld flink hebben geprofiteerd van de corona crisis, terwijl de arme landen achteraan in de rij mogen sluiten 
wat betreft de vaccins.  
Het schoot nog even door m’n hoofd bij het nieuws over Astra-Zeneca: nu voelen wij ook eens een beetje wat 
arme landen allang weten: dat we met geld onze problemen met voorrang kunnen oplossen over de rug van 
anderen.  Want ook de armoede en de oorlog gaan ondertussen gewoon door, net als de vluchtelingencrisis.  
 
Heeft een oude bekende tekst van 2000 jaar terug nog iets te zeggen in deze ongehoorde, ongekende tijd en 
situatie? Voegt die nog wat toe aan alle commentaren, meningen, visies en talkshows? Is onze wereld intussen 
niet zo anders dat die woorden wel achterhaald moeten zijn?  
 
Mij zegt de tekst, zoals vaak als je bij nauwkeurig leest toch heel veel, misschien juist wel door de afstand. Maar 
ik waarschuw maar alvast: Ik heb niks nieuws te melden naast alle commentaren. Het is eerder een 
herontdekking van oud nieuws in een nieuwe situatie. 
Ik wil u proberen deelgenoot te maken van mijn ontdekkingstocht in deze korte maar veelzeggende tekst. 
 
Het begint al in de eerste zin, dat Jezus op weg gaat met zijn vlak daarvoor geroepen leerlingen. Hij blijft niet op 
z’n plek, maar gaat op weg. Er staat nergens dat hij eerst de leerlingen een uitgebreide scholing geeft, ze niet 
inwijdde in zijn nieuwe leer. Direct na hun roeping gaat hij gewoon met ze op pad. Zoals we nu ook weer leren 
wandelen, het huis uitgaan, frisse lucht zoeken, al lopend in gesprek raken. Veel therapeuten doen het nu ook 
zo: naast elkaar lopen, niet tegenover elkaar zitten, maar letterlijk ‘terloops’ soms juist de meest verhelderende 
gesprekken voeren.  
Geloven begint met op weg gaan, niet uitstellen, niet bij de pakken neerzitten. Het betekent ook: op weg gaan 
zonder veiligheid, zekere kennis. ‘Varen in de mist’ zoals we ook nu nog steeds doen bij de coronacrisis. Dat 
accepteren en niet blijven jammeren om een onwrikbaar beleid en een stip op de horizon zou al een stuk 
helpen. 
 
En dan meteen, in één en dezelfde zin, gaat hij naar de synagoge. Er staat in onze vertaling: ‘de eerstvolgende 
sabbat’. Nog beter is de Willebrord vertaling: ‘de eerste de beste Sabbat’. Zodra dat kan gaat hij naar de 
synagoge. En de synagoge was de ontmoetingsplaats voor de toenmalige gemeente, die toen ook samenviel 
met de buurt, het dorp of de stad. Geen aparte plek van mensen die geloven, maar een plek waar in principe 
iedereen kon komen.  
 
Jezus richt dus geen eigen kerkje op met zijn nieuwe leerlingen, maar sluit aan bij de bestaande vormen van 
samenkomst, bij het publieke debat, en wel zodra het kan. Zonder eigen voorstudie of uitgewerkte leer. Hij 
sluit zich niet op in het eigen gelijk, kiest geen eigen bubbel waarin je alleen het eigen netwerkje ontmoet, 
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maar kiest het openbare debat waar je na afloop neergesabeld kan worden. Toen door schriftgeleerden, nu 
door twitteraars. We kunnen nu wel denken dat het nu veel erger is dan toen, maar de schriftgeleerden lieten 
het niet bij doodsbedreigingen alleen. Ze hebben hemmook echt een publieke, smadelijke gruweldood laten 
sterven.  Met behulp van het om blinde wraak schreeuwende volk, 
 
En dan, in nog steeds dezelfde zin,  staat ook dat hij er de mensen ‘onderwees’. Er staat dus niet: hij preekte, of 
hij ging voor in de liturgie. Nee, hij onderwees, legde uit. Hij geeft geen moralistische zalvende preek, geen 
veroordelende donderpreek, geen zweverige meditatie, geen vergezichten of diepe filosofie, maar hij legt 
gewoon en rustig de schriften uit. 
 
Er staat  bij dat hij dat deed als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Hier staat gezag tegenover 
macht, vrijmoedigheid tegenover letterknechterij, vrijheid tegenover bekrompenheid, ruimte tegenover 
benauwdheid, moed tegenover angst.  
 
Gezag vloeit voort uit de inhoud van je woorden en daden. Sterker nog: uit de eenheid van woord en daad. Dat 
je doet wat je zegt, dat je bent wie je zegt te zijn, dat iemand écht is, maar ook, met een inmiddels ook alweer 
versleten management term ‘transparant’ is. Iemand die echt meent wat ie zegt, zonder gebruik van 
overreding, marketing,  retoriek, dreiging, macht, geweld. Helemaal uit zichzelf spreekt, zonder ook het eigen 
ego op de voorgrond te stellen.  
Gezag wil ook zeggen dat je je niet verschuilt achter anderen maar zelf staat voor wat je zegt, niet anderen 
napraat of de traditie, of je achter een school of stroming verschuilt. Ook daarin verschilt Jezus van de 
Schriftgeleerden.  
Maar met gezag onderwijzen wil tegelijk en vooral ook zeggen: gericht en met het oog op de ander. Met gezag 
betekent vooral ook dat de hoorders weten en ervaren dat  het waar is wat er gezegd wordt, dat zij zich 
herkennen. En herkennen niet in de zin dat er alleen maar gezegd wordt wat ze zelf al dachten of wisten, maar 
juist dat de waarheid erkend wordt, dat de waarheid je ‘aangezegd’ wordt, wordt onthuld. En dat betekent dus 
ook altijd een andere kritische kijk op wat je tot dan toe dacht.  
Bij alle opgewonden nieuwsgaring, geruchten, nepnieuws, legt hij uit, niet de feiten, maar op een dieper niveau 
wie we zijn als mens en wat onze roeping is, zodanig dat we weer begrijpen en ons begrepen voelen, het weer 
zien zitten.  
  
En dan staat er iemand op die bezeten is door een onreine geest. Bezeten door een onreine geest. Wat 
betekent dat? 
Twee dingen betekent het niet: 
Dat hier sprake is van een soort duivelse bovennatuurlijke macht, die een slachtoffer kiest en de anderen 
ongemoeid laat. Dat het kwaad in sommige personen zou zitten en niet in ieder mens.  Ook de tegenstelling 
tussen een zichtbare controleerbare wereld en een onzichtbare geestelijke wereld bestond niet in die tijd. Dat 
liep door elkaar, zoals we dat ook nu steeds meer ontdekken. Het zit allemaal tegelijk en door elkaar in de 
mens: het geestelijke en het lcihamelijk, het psychische en het lijfelijke, het meest hoge en schone, maar ook 
het slechte en wrede. Dat is overigens ook één van de belangrijkste uitspraken van Luther over ons mensen: 
‘simul iustus et peccator’, tegelijkertijd gerechtvaardigd én zondaar. Ik voel me daarbij, zeker in deze tijd, meer 
thuis dan bij de slogan dat de meeste mensen deugen.  
Het betekent ook niet dat het een psychiatrische patiënt is, iemand met een ziektebeeld, aandoening of een 
afwijking,. Iemand die wat anders in elkaar zou zitten dan wij, min of meer gewone mensen. Onrein staat voor 
‘smerig’ , ‘vuil’  en niet voor een psychiatrisch ziektebeeld waar de patiënt niks aan kan doen. Smerig kunnen 
we allemaal worden en dat zijn dat ook in situaties waarin het ons uitkomt of overkomt. Van pesten op school 
tot goedpraten en bagatelliseren van wat niet deugt, wij-zij denken, anderen laten vallen, gemene spelletjes 
spelen, huichelen, onszelf er uit praten, alleen maar met jezelf bezig zijn, met je ellebogen werken, zwijgen 
waar we zouden moeten spreken. En ga zo maar door. Het gaat niet alleen over bewust nepnieuws 
verspreiden, in complottheorieën geloven, dat ook, maar ook over het eindeloos gekrakeel tegen 
overheidsbeleid, alsof de overheid over absolute kennis en onfeilbare daadkracht beschikt, de almacht van 
Gods Koninkrijk heeft.  
 
Kortom het gaat gewoon over onszelf, waar wij in de macht zijn van welke onreine geesten dan ook. En dat 
weten we zelf uiteindelijk ook donders goed. Het beeld maakt zichtbaar wat er kan gebeuren als ons de 
waarheid daarover met gezag wordt aangezegd. Dat kan ons heel slecht uitkomen om onder ogen te zien, 
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terwijl we weten dat het waar is. Dat is ook wat in de tekst gebeurt als de man zegt: ‘ik weet wel wie je bent, de 
heilige van God’. Het is absoluut waar, maar ik wil het niet horen.  
 
Wat hier gebeurt in de tekst is dat het gezag van Jezus de onreine geest uit zijn verborgen hol tevoorschijn 
roept.  Hij ontmaskert ons en onze redeneringen, inclusief smerige bijgedachten. En dat zij er vele. Niet voor 
niets staat er ‘wij’ in de zin ‘wat hebben wij met jou te maken’. We willen helemaal niet dat die bijgedachten 
die door ons lijf en onze kop spoken aan het licht komen. Daar zijn we bang voor. Ze krijsen het uit en spartelen 
uit alle macht: Niet waar! Rot op! Waar haal je het recht vandaan om mij te bekritiseren?  
We zijn vuurbang voor het oordeel, en tegelijk, als we het toelaten omdat iemand met gezag en liefde dat 
uitspreekt, dan komt er rust. Dan komen we tot onszelf en wordt de ‘wij’ weer een ‘ik’.  
 
Kunnen we zo naar onszelf kijken en daarnaar handelen? Dus naar onszelf kijken zowel wat betreft de 
mogelijkheid  van de onreine geest, als wat betreft het spreken met gezag? Want ook deze tekst is geschreven 
door Marcus om er van te leren als leerlingen van Jezus.  En kunnen we dan ook zo naar de rellende jongeren 
kijken, en naar de aanhangers van Q-anon, naar de bestormers van het Capitool? Als mensen die worden 
misleid, zoals wij zelf kunnen worden misleid. En die daar bezeten door worden, en dus als een bezetene 
tekeer kunnen gaan als onze zekerheid als schijn wordt ontmaskerd?  
Dat is iets heel anders dan goedpraten van verkeerd gedrag: het is juist het ontmaskeren ervan, zonder het te 
vergoelijken. Het oordeel blijft minstens even stevig overeind. Maar het is een oordeel waarin we ook onszelf 
betrekken, onszelf kunnen zien in die ander, en de ander in onszelf als tegelijk ‘zondaar en gerechtvaardigd’. 
Dat laatste hoort er onverbrekelijk bij: we mogen er zijn, we worden liefgehad, met al onze feilen.  Wij dat is 
inclusief degenen die ons tegen staan.  
 
Amen 
 
Gerrit Jan van der Kolm, 31 januari 2021 
  


