
De Eshof 23-6-2019 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, 

 

Een ijsdanspaar, dat elkaar steeds aantrekt en afstoot, beeldt menselijke relaties uit. 

Ik hou van je, ik moet je niet meer, ik hou toch nog van je. Zo tweeslachtig zijn wij. 

Een broer en een zus die elkaar al jaren niet meer zien. Of een volwassen zoon of 

dochter die niet meer bij de ouders komt. Ik hoor verzuchten: de deur staat nog altijd 

open, maar hij of zij gooit alle deuren dicht. Of zou er toch nog een opening kunnen 

ontstaan, een kier van licht? En wanneer dan? Wat een verdriet soms. 

Zo smartelijk is de uitroep van de Eeuwige als zijn volk hem verlaat: Al vragen zij niet 

naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden.  

Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’ Heel 

de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk. Ze tergen God 

openlijk, ze offeren aan de afgoden pal voor zijn aangezicht. Zoals foute koningen van 

Israël hun afgodsbeelden expres steeds dichterbij de Eeuwige neerzetten: Achaz op 

het tempeldak, Manasse in de tempel zelf en zijn zoon Amon zelfs in het Heilige der 

Heiligen. Bewust de Eeuwige uitdagen: ‘Nou, waar ben je dan, wat wou je ertegen 

doen? Kun je eigenlijk wel iets?’ Als een puberende zoon die zijn kracht voelt groeien 

en met zijn vader op de vuist wil: eens kijken wie er echt almachtig is. Of op straat 

jongelui die zich onaantastbaar voelen - wie doet ons wat? – ja, goddelijk, en soms 

ook echt zover gaan dat ze over leven en dood denken te kunnen beslissen. Wanneer 

zullen ze hun les leren? Moeten er eerst doden vallen? Dezelfde arrogantie horen we 

ook bij Jesaja’s tegenstanders: ‘Blijf waar je bent, kom niet dichterbij, want wij zijn te 

heilig voor jou.’ Wij zijn te goed voor jou, jij kunt niet aan ons tippen.  

 

In mijn straat-voorbeeld gaat het over spierballen: jij kunt niet tegen ons op. Maar er 

zijn dus subtielere, vromere voorbeelden: wij zijn te heilig voor u – wij zijn kinderen 

van het licht en jullie stakkers zijn kinderen van de duisternis. Wij geven ons niet af 

met mindere mensen. Wij zitten zo dichtbij het zuiver goddelijke, jullie zijn ons te 

aards, te onrein. Hoor dan de wrange humor van de profeet: die zo minzaam praten 

zijn zelf onrein, eten vlees van zwijnen; onrein vleesnat vult hun vaten. Ze brengen 

de nacht door in graven, om nóg dichter bij de doden te zijn, hun stemmen te horen, 

in verbinding te staan met hen die over zijn gegaan. O, dit gaat niet over die weduwe 

die nog met haar man praat als ze zijn graf verzorgt, of tegen zijn foto vertelt hoe 

haar dag was. Met zulke argeloosheid is niets mis, laat die spontane verbondenheid 

vooral blijven. Nee, het gaat hier om de hoogmoed van mensen die ten koste van 

anderen hun positie innemen. Ze voelen zich heel speciaal, boven de rest verheven. 

Want zij weten wat geen mens kan weten en zien of horen wat niemand kan zien of 

horen. Ze krijgen hemelse boodschappen door, oncontroleerbaar en onweerlegbaar. 

M.a.w. Luister naar niemand, alleen nog naar mij. Het orakel spreekt, leve het orakel! 

Van zulke hoogmoedigen zegt God via de profeet: dat krijgen ze terug, hun verdiende 

loon, allemaal - ik zal het ieder persoonlijk vergelden die zo doet.  

Ieder persoonlijk - dat vind je bij alle profeten. Geen collectieve straffen, geen vloek 

over kinderen vanwege hun ouders. Zolang er sap is in een druiventros, zegt men: 

‘Vernietig hem niet, er zit zegen in.’ Voor mijn dienaren, zegt God, zal ik hetzelfde 

doen, ik zal niet alles vernietigen. Mijn uitverkorenen zullen de aarde beërven, mijn 

volk, namelijk zij die mij zoeken. Als God zijn volk hun zelfgekozen wegen ziet gaan, 

verstoot hij nooit het hele volk, want er zijn er ook bij die hem wèl zoeken. Al is het 

maar een kleine rest, uit die rest komt weer iets goeds voort. Er zit zegen in. 

 

En wat voor zegen kunnen we verwachten van Jezus, als hij uit Galilea afdaalt naar 

de kust van de Gerasenen? Er zijn kudden varkens, er zijn rotsgraven, waar niemand 

zich waagt. Dood en onreinheid heersen daar. En naakte gek houdt zich daar op, een 

totaal verwaarloosd mens. Beheerst door een leger van demonen, krachten in hem 

die de regie overnemen, die hem bij tijd en wijle buitensporig sterk maken, zodat hij 

kettingen en voetboeien kan verbreken; die hem vervolgens de woestijn injagen en 

hem hulpeloos achterlaten. Eén grote oorlog is het bij deze persoon van binnen. 



De mensen zeggen: bind hem vast, hij is gevaarlijk. Net als in Jesaja’s tijd bedoelen 

ze: wij zijn te heilig voor jou, jij bent onrein. Blijf waar je bent en kom niet dichterbij. 

Maar de profeet had iets anders gezegd: Vernietig hem niet, er zit zegen in. Wat zal 

Jezus nu doen? Hem mijden, die gevaarlijke gek? Het gaat andersom. De man ziet 

hèm, valt schreeuwend aan zijn voeten: ga weg, wat kom je doen, Jezus, zoon van 

de Allerhoogste God? Doe me alsjeblieft geen pijn! Maar dat zegt de demon in hem, 

die direct Jezus’ bevrijdende macht voelt. Of liever die demonen, dat hele legioen. 

Machten uit de afgrond, die hier van hem bevel krijgen terug de afgrond in te gaan. 

Nee, roepen ze, niet de afgrond, dan liever in die zwijnen daar! En uiteindelijk wordt 

het toch de afgrond: ze mogen wel de zwijnen ingaan, maar die storten zich van de 

steilte af, in het meer, en de hele kudde verdrinkt.  

 

De varkenshoeders vluchten weg en vertellen het aan iedereen in en buiten de stad. 

En de hele stad loopt uit: sensatie! Ze zien de naakte gek aan de voeten van Jezus: 

gekleed en goed bij zijn verstand, een nieuwe Adam. Gered is deze bezetene. Hun 

reactie is tweeslachtig: onder de indruk, bevreesd, en tegelijk: ga alsjeblieft weg hier. 

Zulke reddingen zijn ons te duur. Zoals we hebben gezongen: wij willen niet dat Gij / 

de boze geesten van ons jaagt; het kost teveel wat Gij ons vraagt. Ga heen – en kom 

niet dichterbij! De dichter laat ons meteen na dit verzoek zingen: Heer, ons gebed, 

verhoor het niet. Als wij roepen: Ga weg - luister dan niet, maar blijf ons nabij. Onze 

tweeslachtigheid: wegduwen en aanhalen, afstoten en toch weer dichtbij willen zijn. 

 

Ga weg! zei die bezeten man, of liever zijn demonen. En Jezus kwam juist dichtbij, tot 

zijn heil. Ga weg! zeggen niet alleen de eigenaars van die verdronken varkens, maar 

heel de menigte uit die landstreek van de Gerasenen. En Jezus, hij gaat. Hij keert ze 

de rug toe en stapt in de boot, terug naar Galilea. Wil je me niet? Dan niet. Je moet 

het zelf weten. Ik vertrek. De genezen man wil mee, dichtbij Jezus blijven. En juist hij 

wordt teruggestuurd: vertel iedereen wat God jou gedaan heeft. En hij verkondigt in 

heel de stad hoe Jezus hem redde. Geen chaos van stemmen meer in zijn hoofd. Met 

één stem, met zijn eigen stem mag hij vertellen wie hem weer tot zichzelf heeft laten 

komen: degene die hem niet onrein of dood verklaarde, die hem niet afstootte en 

isoleerde, die hem ook niet knellend vastbond, maar in liefde hem nabij was, die met 

hem sprak en hem weer tot een vrij mens maakte. 

 

Verstoten en verwaarlozen kan dodelijk zijn; en omhelzen kan soms verstikkend zijn. 

Echte liefde laat de ander in zijn waarde. Liefde is nabijheid in vrijheid, is corrigeren 

soms, bestrijden wat iemand gevangen houdt; maar ook iemand de ruimte geven om 

zichzelf te worden. Niet alleen beschermen, ook eigen verantwoordelijkheid geven. 

Zoals die genezen man. Hem zelf die onveilige stad in laten gaan, met een opdracht. 

Hij denkt dat hij pas veilig is als hij mee mag met het gezelschap. Maar hij zal merken 

dat Jezus ook daar, alleen in de stad, hem nabij is. Hij heeft zichzelf teruggevonden, 

nu hoeft hij alleen zichzelf te zijn. En wij net zo. Wat ons ook bedreigt of belemmert 

in ons leven, of op een dwaalspoor zou brengen - als wij doen wat onze hand vindt 

om te doen, de taak vervullen die ons gegeven is, dan is onze opdrachtgever dichtbij, 

altijd om ons heen, en door zijn Geest ook in ons. Zo mogen wij leven, groeien in het 

geloof, gewoon er zijn: als mensen van God, met en voor elkaar. Wij zullen in Gods 

hand zijn, we zullen vrij zijn, meer en meer: nu al, elke verdere dag van ons bestaan, 

en daarna, in eeuwigheid. Amen. 

 


