
 

Zondag 16 augustus 2015 

 negende van de zomer  

 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 35,1-10 

 

Antwoordlied: “Vrees niet, gij land, verheug u”: 

lied 678, 1 + 9 (t. Jan Wit, m. Genève 1551) 

 

Evangelielezing: Marcus 7,31-37 

 

Lied: “Gij waakt en draagt”: lied 265 (t. Henk 

Jongerius, m. Jan Raas) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Deze week ben ik ermee begonnen: met de 

opleiding die ik de komende drie jaar wil gaan 

doen. De Opleiding Geestelijke Begeleiding. Die 

voorlopig vooral bestaat uit een flinke dosis 

huiswerk. Wat een kluif. Waarom doe ik dit?, 

vraag ik me tussendoor af. 

Het evangelie geeft me vanmorgen het antwoord. 

Het valt in één zin samen te vatten. Ik zoek 

hetzelfde als die dove man die gebrekkig spreekt: 

ik wil iets van God horen. 

 

Want is dat niet waar dit verhaal over gaat? Ik 

ben net als die man. En misschien zijn jullie dat 

ook wel. 

Om zich heen hoort hij van mensen die allemaal 

wel iets van God ervaren. Mensen die met 

bezieling hun leven leiden. En hij hoort niets. Zelf 

weet hij het niet hoe het zit met God. Hoe die 

erbij is, en waar dan. Of hij dan misschien beter 

moet luisteren. Maar hoe dan? En waarnaar moet 

hij dan luisteren? En als hij dat probeert, dat 

luisteren, dan is het stil. Dan is het leven als een 

woestijn, dor en droog, waar niets ontkiemt of 

bloeit. 

 

Ze brengen hem bij Jezus. Doof is hij, vertelt 

Marcus, en hij spreekt gebrekkig. Niet vreemd dat 

je gebrekkig spreekt wanneer je God niet goed 

hoort. Dan ontstaan allerlei 

communicatieproblemen. Voor wie geldt dat 

eigenlijk niet? Hoeveel warmte, mededogen, 

vergeving en liefde hebben we niet in ons – die er 

niet uit komen? Of die er erg onbeholpen of 

gebrekkig uit komen? We snauwen tegen degene 

van wie we het meest houden. Of staan op onze 

strepen en willen het onderste uit de kan, bang 

dat de ander over ons heen loopt.  

We zouden ook een andere houding kunnen 

kiezen. En woorden spreken die genezing en hoop 

brengen. Woorden die verzoenen. Toekomst 

openen.  

Maar dat is moeilijk – wanneer je Gods stem niet 

in je hoort spreken. 

 

Ze brengen de dove man die gebrekkig spreekt bij 

Jezus. En Jezus neemt hem apart. 

Dat vraagt wel om moed. Moed van die man. Om 

dit toe te laten, dat Jezus zich alleen met hem 

afzondert. 

“Gij waakt en draagt 

en vraagt aan mij 

of ik verdragen kan 

uw schaduw aan mijn zij”, zongen we. Het is veel 

veiliger om op te gaan in de groep. Of om samen 

te vallen met je partner of met je kinderen of 

kleinkinderen, via hen te leven – en niet voor 

jezelf. Het vraagt moed om oog in oog te staan 

met jezelf. Met je eigen doofheid. Met je 

gebrekkige woorden. Om onder ogen te zien hoe 

verstopt je zelf zit, hoe weinig open je in wezen 

bent. 

 

Maar voor Jezus kan het niet anders. Hij kiest 

telkens weer de persoonlijke aanpak. Richt zich 

tot die ene man, ene vrouw, dat ene kind. Want is 

het niet voor iedereen weer anders? De een zal 

opengaan tijdens een wandeling in de natuur. De 

ander in de stilte. Een derde wordt verrast door 

een lied of een gedicht. Een vierde door het 

contact met een andere mens. 

Ik moet denken aan wat een vriend vertelde. Hij 

was geopereerd. Geen operatie waarop genezing 

zou volgen, er was enkel levensverlenging 

mogelijk. Het eerste wat hij hoorde toen hij 

bijkwam uit de narcose was het huilen van een 

baby. Ze was net geboren met de keizersnee. 

Ondanks zijn eigen verdriet troostte het hem. Hij 

trok zich eraan op en dacht aan de woorden van 

Hagar: “Zelfs hier in de woestijn heb ik God 

gezien, die ook mij ziet.” (Gen. 16,13) 

Voor iedereen is het anders. De manier waarop ik 

genezen word van wat mij doof en gebrekkig 

maakt, is niet zoals het met jou gaat. Een mens 

laten groeien, laten openbloeien als een woestijn 

na een regenbui, dat is handwerk voor God. 

 



Jezus steekt zijn vingers in de oren van de ander. 

Hij raakt met speeksel zijn tong aan. Hij slaat zijn 

ogen op naar de hemel en zucht diep. 

Vreemde handelingen voor ons. Wij doen dat niet 

zo. Raken elkaar niet zoveel aan en al helemaal 

niet met speeksel, bah, vies. Voor ons heeft 

geloven meer met ons hoofd te maken, of met 

ons gevoel, het speelt zich vanbinnen af. Niet op 

de toppen van onze vingers of in onze mond, niet 

via onze zintuigen. 

Maar iemand als Feije Duim smult hiervan. Hij 

kijkt met de blik van een antropoloog. Zo, via de 

zintuigen en via dat magische aanraken, zo 

beleven veel mensen in andere culturen hun 

geloof. Dat kan iets met ons doen. Het kan ons op 

een ander been zetten. Weghalen uit ons eigen 

wereldje. En daarmee kan het iets nieuws 

brengen. Ook dat kan helpen om een verstopping 

op te lossen. Om oren te openen, nieuwe woorden 

te doen stromen. Om de steppe te doen bloeien. 

 

Jezus legt letterlijk zijn vinger op het probleem. 

En hoe kan het ook anders. Aan woorden heeft 

deze man niets. Hij kan immers niet horen. Hoe 

kan God je iets duidelijk maken wanneer je zijn 

woorden niet kunt horen? Het enige wat dan 

overblijft zijn gebaren die je ziet, die je voelt, die 

je proeft. 

Dat is wat omstandigheden voor ons kunnen 

doen. Vaak zijn het gebeurtenissen die iets in dat 

innerlijk van ons teweeg brengen. Dingen die je 

ondergaat. Dat wat buiten jouw beheersing om 

plaatsvindt. Het woord van God is eerst iets dat 

gebeurt, voordat wij het in taal omzetten. 

 

Dan zegt Jezus alsnog een woord. Effata. Ga 

open. 

Hij zegt het tegen onze oren. Tegen ons hart. 

Onze ogen. Ons leven. Zoals we zongen: 

 

Gij hoedt, behoedt 

en zoekt naar mij 

of ik vermoeden kan 

uw adem dicht in mij; 

 

Gij wacht bij nacht 

en dag op mij 

of ik vernemen wil 

uw hartslag diep in mij. 

 

Ga open… We kunnen ons afvragen, ieder voor 

zichzelf: wat is het in mij dat open moet gaan? 

Wat zit er op slot? Waar legt Jezus zijn vinger op 

bij mij? 

 

Zijn oren gingen open. Zijn tong kwam los en hij 

kon normaal spreken.  

Maar Jezus verbiedt hem om te vertellen wat er 

gebeurd is. Ook de omstanders mogen niets 

zeggen. Hoe kan dat nou? Hoe kan die man zijn 

mond houden nu hij eindelijk kan spreken. 

Waarom zegt Jezus dit? Moeten we ons geloof 

soms privé houden, er met niemand over praten? 

 

Toch valt het ook wel te begrijpen. Jezus heeft 

kennelijk niet de ambitie om veel volgers te 

krijgen. Zoals dat bijvoorbeeld op Youtube wel 

gebeurt. Het hebben van volgers geeft status. En 

veel inkomen van allerlei bedrijven die via jou 

willen adverteren. in deze tijd zijn er tieners die 

vermogend zijn geworden door dagelijks een 

filmpje op Youtube te zetten. 

Het gaat Jezus niet om massale aanhang. Om 

geld of invloed. Of om persoonlijke erkenning. 

Er is denk ik nog iets over te zeggen: het gaat 

Jezus niet om het doorvertellen. Het gaat er niet 

om dat we Gods woorden spreken, maar dat we 

Gods woorden zijn. Dat wij die woestijn zijn die 

gaat bloeien. En die in die bloei de schoonheid 

van God laat zien. Dan zullen de ogen van blinden 

worden geopend en zullen de oren van doven 

worden ontsloten. Want Gods woord is niet een 

gedachte die we in taal vangen. Die we in onszelf 

opsluiten en voor onszelf houden. Gods woord is 

zijn schepping. Gods woord, dat is onze hartslag; 

dat is ons leven. 

Zou het dan zo zijn: als wij ons leven voluit leven, 

en alles wat God in ons heeft gelegd durven 

erkennen en toelaten en naar buiten durven 

brengen – dat we dan zijn stem verstaan? 

 

 

Lied: “Nu nog met halve woorden” (t. Huub 

Oosterhuis, m. Valerius’ Neder-landtsche 

gedenck-clanck 1626; Tussentijds 191) 

 


