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Zondag 3 september 2017 

 elfde van de zomer  

 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 6,8-13  

 

Brieflezing = lied: “Ons heeft de Heer met liefde 

neergeschreven”: lied 976 (t. Sytze de Vries, m. 

Willem Vogel; bij 2 Korintiërs 3,1-4) 

 

Evangelielezing: Marcus 7,31-37 

 

Lied: “Geest, uit de hemel neergedaald”: lied 677 

 

Overweging 

 

“Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was 

en gebrekkig sprak”. 

Iemand die afgesloten is van de wereld. Iemand 

die afgesloten is van God. 

Want dat betekent dit natuurlijk. Het gaat hier niet 

over het hebben van een fysieke handicap. Het 

gaat over meer. Net als in dat roepingsvisioen van 

Jesaja, waar hem al wordt voorspeld wat er zal 

gebeuren als hij zijn mond open doet: ze zullen 

hem niet begrijpen. Het hart van de mensen zal 

gesloten zijn. Ze zullen doof zijn en gebrekkig 

spreken. Ze zijn ongevoelig voor God. 

 

Moeten we niet zeggen: dit geldt voor ieder van 

ons, voor ieder op zijn tijd…? 

Dat we doof zijn en stom. Ongevoelig voor God. 

Verstopt. 

Er kan van alles zijn in het leven waardoor we 

verstopt zitten. Er kunnen dingen gebeuren die je 

verlammen. Dingen waardoor je niet meer weet 

wat je moet. 

Of er kunnen dingen zijn waarvoor we onszèlf 

verstoppen. Iets wat we niet willen zien of horen. 

Waar we geen zin in hebben. Of waar we ons niet 

tegen opgewassen voelen. 

Er zijn zoveel manieren waarop we doof kunnen 

zijn. Er zijn talloze oorzaken waardoor we 

verstomd kunnen zijn. Oorzaken waardoor we er 

niet toe komen om Gods liefde te vertalen in ons 

leven, zoals we zongen in dat lied – het lied bij de 

tweede brief van Paulus aan de christenen in 

Korinthe. 

 

Iemand die nog niet zolang alleen is, vertelde hoe 

machteloos ze zichzelf kan voelen. Machteloos om 

haar eigen leven weer zin en inhoud te geven. En 

machteloos naar anderen toe die ook alleen zijn 

komen te staan. “Ze zullen door hetzelfde heen 

moeten,” zegt ze. “En er is weinig wat een ander 

kan doen.” 

Kunnen anderen weinig doen? Of willen ze soms 

ook niet? Houden ze zich doof? 

“Er zijn zo weinig mensen die je meevragen voor 

een kopje koffie na de kerk,” zegt ze. “Maar ja – 

toen wij nog samen waren, deden we het ook niet 

veel. Er was altijd wat.” 

 

Houden we ons doof? 

Op deze zondag hadden we graag enkele nieuwe 

mensen in het ambt willen bevestigen. Dit najaar 

stopt Lenie van der Laan als ouderling. Maar er is 

nog niemand die het stokje van haar overneemt. 

Misschien houdt dat mensen wel tegen om 

ambtsdrager te worden: dat besef dat er soms 

mensen zullen zijn die doof en stom zijn, die een 

beroep op je kunnen doen, die om hulp kunnen 

roepen. Hoe moet je dat bolwerken, met je toch al 

volle bestaan? 

Ook het gevoel stom te zijn, gebrekkig te spreken, 

kan je tegenhouden. Ik weet niks van de bijbel. Ik 

kan niet goed uit mijn woorden komen in een 

vergadering. Kijk eens hoe anderen dat welkom 

doen op zondag, dat durf ik nooit! 

 

Doof zijn en niet uit je woorden komen – als dat 

het geval is, als dat je overkomt, lezen we in het 

verhaal, dan neemt Jezus je apart. 

Want hierin kun je niet op anderen afgaan. Je kunt 

niet nadoen wat zij doen. Als je je vergelijkt met 

anderen, dan vind je je weg niet, dan blijf je doof 

en dan blijft je spreken gebrekkig. 

Het gaat om wat er in jóu aanwezig is. Om wat 

God in jou geschapen heeft, om jouw creativiteit. 

Om jouw individuele weg met God. Jezus neemt de 

man apart. 

Het roept de vraag bij me op: laat ik mij apart 
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nemen? Wil ik wel mijn eigen weg met God gaan? 

Een weg waarop ik geen vooruitgang kan meten, 

want er is geen maateenheid voor; een weg die ik 

niet kan zien, ruiken, voelen, waar mijn verstand 

nooit helemaal bij kan…? 

 

Jezus steekt zijn vingers in de oren van de dove, 

spuugt en raakt zijn tong aan. Hij slaat zijn ogen 

op naar de hemel en zucht diep. 

Horen gaat niet, dus moet je iets voelen, iets 

ondergaan. Op deze manier vertelt het verhaal dat 

Gods nabijheid iets is wat we moeten ondergaan 

voordat we er woorden aan kunnen geven. De 

afzondering aandurven. Alleen durven zijn met 

hem.  En eerlijk luisteren met je hart. 

 

Jezus legt zijn vinger op de zere plek. 

Dat is de volgende stap. Ervaren waar bij jou die 

gevoelige plek zit. Waar bij jou de kern van jouw 

doofheid zit. Wat maakt dat je je zo verlamd voelt. 

Of dat je steeds wegloopt. Of dat je je zo 

machteloos voelt. 

 

Hij spuugt en hij zucht. Spuug, dat is water. Zucht, 

dat is adem, adem van de Geest. Tegen Nicodemus 

zei Jezus dat je geboren moet worden uit water en 

geest, voordat je het koninkrijk van God kunt 

binnengaan. Mens naar Gods hart word je door 

water en geest. Door water uit de levensbron. Door 

te voelen en te ervaren. Meer langs intuïtieve weg 

dan via het verstand. Rechters moeten minder op 

hun intuïtie afgaan, stond gisteren in Trouw. Voor 

geloof, voor contact met God, is het denk ik juist 

omgekeerd. Juist op onze intuïtie kunnen we leren 

vertrouwen. We kunnen niet buiten ons verstand. 

Maar het laatste stapje van geloven, die laatste 

keuze, is een intuïtief iets. Je overgeven aan God. 

De God die je nooit ziet, maar voor wie je innerlijk 

kiest. 

 

Hij zegt: effata. Ga open. 

Er is maar een manier waarop er iets kan 

veranderen. Dat is wanneer je opengaat.  Hoeveel 

angst dat je ook mag bezorgen voor wat er nieuw 

en onbekend is. 

Want dit is waar het verhaal ons toe oproept: dat 

we ons laten afzonderen van de menigte; dat we 

stil durven zijn; en dat we zo diep vertrouwen dat 

we open kunnen gaan. 

Je afzonderen met God. Waardoor je juist de 

wereld kunt binnenlaten. Iemand schreef: om van 

mensen te kunnen houden heb ik regelmatig de 

afzondering nodig. Alleen zijn met God maakt dat 

je met een andere blik gaat kijken: dat je leert 

kijken met het licht van Gods ogen. 

 

Effata – ga open. Als Jezus dat op dit moment 

tegen je zegt – wat is het dan dat open moet gaan 

bij jou? Bij mij? Wat zit er op slot? Wat verhindert 

je om echt te leven? Wat verstopt je oren, wat 

bindt je tong? 

 

“Hij beval de omstanders om aan niemand te 

vertellen wat er gebeurd was.” 

Waarom mochten ze er niet over praten? 

Het hoort bij Marcus om telkens te zeggen dat het 

om een geheim gaat. Een geheim dat je niet 

eenvoudig kunt doorgronden. Maar misschien zegt 

hij ook wel: het gaat niet om praten. Het gaat om 

het doen. “Neem mijn leven, laat het Heer 

toegewijd zijn aan uw eer.” Toewijding die zich in 

daden uit. 

Laat hem je angst uiteen jagen, je uit het graf 

verwekken, zoals Oosterhuis dicht. 

Zodat je op durft te staan. En open durft te gaan. 

Voor iemand die je op de koffie vraagt. 

Voor de overweging of je ambtsdrager zult 

worden. 

Of wat ook maar de Geest je influistert – waardoor 

je Gods liefde kunt vertalen in je leven. 

 

 

Muziek (Georg Philipp Telemann) 

 

Lied: “Hoor. Maar ik kan niet horen”: lied 323 


