
 
Zondag 19 maart 2017 

derde van de veertig dagen  

 

Hij zal je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn 

door het water van de doop 

 

(bij de symbolische schikking) 

 

 

Lezing uit het Eerste Testament: Exodus 34,1-10 

 

Lied: “O Heer God, erbarmend, genadig, 

lankmoedig”: lied 329 tweemaal 

 

Evangelielezing: Lukas 11,14-28 

 

Acclamatie: “Houd mij in leven”: lied 368d 

tweemaal 

 

Overweging 

 

Vandaag is het de zondag van het zien. Daar zei ik 

al iets over. Zondag oculi: ogen. Ogen die willen 

zien. Die God willen zien. Die willen begrijpen hoe 

hij erbij is – waar Rob Visser het vorige week 

uitgebreid over had. 

En tegelijk is het de zondag van de schoonmaak in 

huis. Van reiniging van demonen. 

 

Om schoon te kunnen maken, heb je goede ogen 

nodig. Ogen die zien wat er zich bevindt in dat huis 

van jou, dat huis dat jij bent. Ogen die ook zien 

wat er om je heen allemaal te zien is. Analytische 

ogen. Kritische ogen. Ogen die naar binnen willen 

kijken. 

 

Grote schoonmaak in huis: wat ons bezet houdt, 

wordt verdreven. Demonen worden weggejaagd. 

Demonen die je in een net gevangen kunnen 

houden. Demonen die je laten zwichten voor de 

zekerheid van een gouden kalf. Het is door Mozes 

stukgeslagen en verwoest. 

En Jezus verdrijft de demon die je met stomheid 

slaat. De demon die je slecht in je vel doet zitten; 

die je sprakeloos maakt, je doet wanhopen aan 

jezelf. Wanneer in dat huis wordt schoongemaakt, 

wanneer daar licht naar binnenkomt, verandert er 

iets. Dan kan die demon die je bezet houdt, 

weggeveegd en weggevaagd worden. 

 

Jezus verjaagt een demon, vertelt Lukas. 

Sommigen zetten grote ogen op van verbazing. 

Anderen vertrouwen het niet. Ze hebben een meer 

kritische oogopslag. Dit is niet iets wat van God 

komt, zeggen ze. Het is door Beëlzebul, de koning 

van de demonen, dat hij die duistere geest kan 

verjagen. 

Heel verstandig opgemerkt natuurlijk. Als je iets 

ziet wat je niet kunt verklaren, moet je nog niet 

zomaar denken dat hier God aan het werk is. 

In de ogen van anderen doet Jezus hier weliswaar 

iets wat van God komt – maar ze willen het graag 

bevestigd zien. Ze willen dat God onder deze actie 

zijn handtekening zet. Ze stellen Jezus op de 

proef, vertelt Lukas – zoals twee weken geleden in 

de woestijn. 

 

Zo menselijk, deze reacties. We willen graag 

duidelijkheid. Vastigheid. Dat was toen niet anders 

dan nu. Ook wij zoeken helderheid. We willen 

immers kunnen zíen, kunnen onderscheiden: wat 

komt van God – wat komt van Beëlzebul? 

 

En Jezus, mens als ieder ander, kent die 

gedachten. Ze zijn hem niet vreemd. En hij 

reageert: ieder koninkrijk dat tegen zichzelf 

verdeeld is, wordt verwoest en huis valt op huis. 

Een huis dat tegen zichzelf opstaat en verdeeld 

raakt, valt. Als Satan zijn eigen kwade geesten 

gaat bestrijden, richt hij zichzelf te gronde. Hij zal 

wel uitkijken! Dat doet hij echt niet. 

Ik heb een kwade geest uitgedreven. Ik heb een 

mens weer op zijn voeten gezet – iemand die 

bevangen was door sprakeloosheid. Door wanhoop 

aan zichzelf. De geest die hem doet wanhopen aan 

zichzelf, is satanisch. Gód heeft ons gemaakt om 

te scheppen, niet om te wanhopen. Het is God 

door wie deze demon wordt uitgedreven. 

 

En dan zet Jezus het op scherp. Hij schetst een 

situatie van strijd, waarin de sterkste wint. Alsof 

hij wil zeggen: het gaat niet vanzelf. Het vraagt 

veel. Het vraagt inzet. En de wil om radicaal te 

kiezen. 

“Wanneer een sterk, goed bewapend man zijn 

domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. 

Maar zo gauw iemand die sterker is hem aanvalt 

en hem overwint, dan neemt die sterkere hem de 

wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt 

hij de buit. Wie niet met mij is, is tegen mij, en 

wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen.” 

Zo scherp gesteld lezen we het ook in Exodus. 

God roept zelf zijn naam uit. Het is de naam die 

niet uitgesproken wordt. Daarom zeggen joden 

‘Adonai’. Maar als wij zeggen ‘mijn heer’, dekt dat 

voor ons de lading niet. In ‘mijn heer’ klinkt niets 



door van die verborgen God die er altijd bij is. 

De naam die God uitroept, betekent ‘ik zal er zijn’. 

Hoe zal hij er zijn? Dat zegt hij ook: liefdevol, 

genadig, geduldig trouw en waarachtig. Bewarend 

liefde tot het duizendste geslacht. 

En aan die God, vertelt het verhaal, is ook een 

andere kant. De kant die het kwaad niet ongestraft 

laat. Die een radicale keuze vraagt. Zoals Jezus 

doet: wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet 

met mij samenbrengt, drijft uiteen. 

 

Maar die schuld dan, die schuld van de ouders 

waar de kinderen en kleinkinderen voor moeten 

boeten…? Hoe verstaan we die? In de woorden van 

het evangelie: hoe kan het dat die demonen steeds 

terugkomen, soms zelfs met versterking? 

Demonen zijn taai. Ook als je ze hebt verdreven, 

als je je huis hebt schoongemaakt, wil het niet 

zeggen dat ze weg zijn. Grote demonen – of kleine 

demonen. “Wanneer een onreine geest iemand 

verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar 

een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: 

“Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten 

heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het 

schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat 

hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, 

slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun 

intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt 

er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen.” 

 

Ik herinner me wat een oma zei. Ze had als kind 

nooit veel gemogen. Haar moeder was altijd bang 

dat haar iets zou overkomen. Altijd bezig met haar 

eigen angst – niet met het spel van haar kind. 

Toen ze zelf kinderen had, nam ze zich voor om 

hen meer vrijheid te laten. Om haar kinderen de 

wereld te laten ontdekken op hun manier. Maar ze 

merkte hoe zwaar haar dat viel. Overal zag ze 

leeuwen en beren op de weg. Haar angst regeerde. 

Toen haar zoon en dochter volwassen waren, kreeg 

ze het op haar brood: je hield ons veel te kort; je 

was altijd bang dat er iets fout zou gaan. 

Nu past ze regelmatig op op haar kleindochters. Ze 

merkt hoe ze in de loop van de jaren heeft 

bijgeleerd; hoe ze met meer ontspanning met hen 

om kan gaan. Al kost het haar wel moeite. Tegelijk 

ziet ze de overtrokken bezorgdheid van haar 

dochter. Ze ziet hoe haar dochter de kinderen kort 

houdt. Haar dochter die zich waarschijnlijk, net als 

zij, ooit heeft voorgenomen om haar eigen 

kinderen meer vrijheid te laten. 

 

Een leeg, schoon huis; een huis waar demonen uit 

weggeveegd zijn – het roept nog een andere 

associatie bij me op. Dat is de gedachte aan hoe 

we ons ontwikkelen in ons geloof. Sommigen van 

ons lieten in de loop van hun leven heel wat 

geloofsballast achter zich. Ballast die misschien 

wel demonisch was. Soms is er zoveel opgeruimd, 

dat er maar weinig overbleef. Ook onder invloed 

van deze tijd en onze cultuur verandert er veel. 

We ‘zien’ God niet zo helder meer. Soms kun je 

misschien het idee hebben dat je innerlijke huis té 

goed is opgeruimd. 

Waar ontmoet ik God? Wat komt van God? Al 

enkele maanden zijn Mirjam Bos en Judith van 

Hoeijen daarover in gesprek met elkaar. Ze willen 

met eigen ogen zien hoe God erbij is. En ze willen 

een antwoord op de vraag: wil ik belijdenis doen? 

En áls ik dat wil, in wie en in wat geloof ik dan? 

En ze ervaren hoe in dat opgeruimde huis 

gemakkelijk demonen langskomen. Zoals de 

demon van de wanhoop aan jezelf. Of de demon 

van het troebele water. 

 

Het is een voortdurend zoeken, zegt Jezus. Een 

gevecht soms. In de eerste plaats om te 

onderscheiden, om te zien. Om die ogen, waar het 

deze zondag over gaat, goed te gebruiken – niet 

alleen het fysieke oog, vooral het innerlijke oog. 

Wat komt van God? Waar in mijzelf zie ik zijn 

onbaatzuchtige liefde, zijn trouw? Waarmee draag 

ik bij aan heelheid en aan het Verbond, aan 

verbondenheid? Waarmee maak ik God waar, in 

mijn leven en in dat van de ander? 

En in de tweede plaats om steeds opnieuw 

daarvoor te kiezen. Niet voor een gouden kalf. 

Maar voor het Woord. Zoals Jezus zegt: “Gelukkig 

zijn zij die naar het woord van God luisteren en 

ernaar leven.” 

Amen, zegt God volgens Exodus. Ik zal er zijn. 

Erbarmend, genadig, lankmoedig, rijk aan liefde 

en trouw, bewarend liefde tot het duizendste 

geslacht. Amen. 

 

 

Lied: “O lieve Heer, geeft vrede”: lied 1009 

 

 


