
 
Zondag 7 februari 2021 

vijfde zondag na Epifanie 

 
 

Evangelielezing: Marcus 1,29-39 

 
29Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze 

rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, 

samen met Jakobus en Johannes. 30Simons 

schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken 

met Jezus over haar. 31Hij ging naar haar toe, pakte haar 

hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts 

haar, en ze begon voor hen te zorgen. 
32’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, 

brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem 

toe; 33alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur 

van het huis verzameld. 34Hij genas vele zieken van 

allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar 

stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie 

hij was. 
35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker 

was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een 

eenzame plek om daar te bidden. 36Maar Simon en de 

anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, 
37en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen 

hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ 38Toen zei hij: ‘Laten 

we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de 

omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan 

brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’ 
39In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen 

en dreef hij demonen uit.  

 

Muziek: H. Scheidemann, Courrent 

 

Overweging 

 

Wanneer je koorts hebt, en je weet niet waar die 

vandaan komt – dan is dat beangstigend. 

Aan het begin van de afgelopen week overkwam dat 

Celine van den Heuvel. Hoge koorts die niet wegging, 

enkele dagen lang. Met de ambulance ging ze naar het 

ziekenhuis. De plek waar je zijn moet, met hoge koorts 

die niet weggaat. Ze werd opgenomen op de IC. Daar 

werd ontdekt wat er aan de hand was: men noemt het 

het post Covid syndroom. Vijf weken nadat ze de ziekte 

had gehad kwam deze nasleep. Gelukkig slaan de 

medicijnen aan. Stapje voor stapje gaat ze nu vooruit. 

 

Koorts is beangstigend. In de dagen van Jezus helemaal. 

Men begreep koorts niet. Koorts, eigenlijk alle ziekte, 

was een kwade geest die bezit van je had genomen. Een 

geest die op een of andere manier ‘uitgedreven’ moest 

worden. 

 

Jezus is iemand die raad weet met die geesten. Hij 

maakt mensen heel. In zijn nabijheid en onder zijn 

liefdevolle aandacht komen mensen opnieuw tot bloei. 

Ze staan op uit wat hen gevangen hield. Ze laten de 

kwade geest achter zich. 

Hier is de schoonmoeder van Petrus. Ze heeft geen 

naam, maar ze brandt van koorts. Ze ligt laag neer, 

staat er. 

Zoals je laag neer kúnt liggen, wanneer je ziek bent of 

een partner hebt die ziek is.  

Of wanneer je alleen bent achtergebleven, als degene 

met wie je je leven deelde er niet meer is.  

Of wanneer je krachten je in de steek laten en je snakt 

naar licht, naar zon, naar warmte. 

Of wanneer je nu al zo ontzettend lang je vrienden niet 

meer hebt gezien. 

Of wanneer je moedeloos wordt van alle nare berichten 

rond Corona en je bang bent dat het leven nooit meer 

normaal zal worden. 

Als koorts is het. Brandende vlammen die je uitslaan. 

Als een kwade geest. 

 

Wat Jezus doet, is eigenlijk zo eenvoudig: hij pakt haar 

hand. En hij helpt haar overeind. 

We weten hoe beknopt Marcus schrijft. Wat hij hier in 

enkele woorden schrijft, hoe kunnen we dat goed 

verstaan? 

Het heeft denk ik met aandacht te maken. En met 

aanvaarding en compassie. Jezus schenkt haar zijn 

aandacht. Hij raakt haar aan. Hij raakt haar. En hij helpt 

haar op te staan. Hij laat haar weer op haar eigen 

benen staan. 

Hij verandert niets aan haar. Ze blijft wie ze is. Maar ze 

wéét misschien nu wel beter wie ze is: nu Jezus haar 

met mededogen omringt. Haar respecteert. En haar 

helpt om zichzelf te respecteren, als mens, als kind van 

de Eeuwige. 

 

‘En ze begon voor hen te zorgen’, horen we. Ze begint 

te diakenen, staat er eigenlijk. Dienen op de manier van 

God. Zo doen de engelen het die voor Jezus zorgen als 

hij in de woestijn is. Zo wordt het van Jezus zelf gezegd 



als hij zijn leven geeft. Zo wordt het ook van de 

vrouwen gezegd, die Jezus’ volgelingen zijn geworden 

en hem onder het kruis niet in de steek hebben gelaten; 

de vrouwen die op de eerste dag van de week zijn 

lichaam willen gaan verzorgen. 

De schoonmoeder van Petrus is dus geen sloofje 

geworden van de mannen die net uit de synagoge 

komen, of zoiets. Dat zou ook niet passen bij haar rol: 

als vrouw des huizes heeft ze in de sabbatsviering een 

belangrijke plaats. Diakenen, dat is: geven zoals de 

engelen, de vrouwen om Jezus heen, Jezus zélf. Kunnen 

geven van dat waar je zelf veel van ontvangen hebt. 

Door Jezus’ aanraking is ze tot dit diakenen in staat. 

Door zijn aanraking hervindt ze de kracht om te leven 

zoals God het haar ingeeft. En wordt zij op haar beurt 

iemand die kwade geesten kan verjagen, in het 

voetspoor van Jezus. 

Dit diakenen – het is waar Wouda Bakker zich vandaag 

opnieuw aan verbindt.  

 

Mooie woorden allemaal, kun je denken. Maar is dat 

wel voor ons weggelegd? Wanneer doen wíj dat nou? 

Dat diakenen, oké – maar koorts verdrijven, geesten 

verjagen…? 

En toch – het is wat gebeurt, wanneer mensen met 

mededogen en compassie met elkaar omgaan. 

Wanneer ze zonder oordeel naar de ander kijken. Daar 

ontstaat vrede. Daar wordt liefde geboren. Daar, zou 

Huub Oosterhuis kunnen zeggen, wordt God waar. 

Gebeurt ook daar niet het wonder van de koorts die 

verdreven wordt; van de kwade geest die wordt 

verjaagd? 

 

Het is wat ik zie om mij heen. 

Ik zie het in de effecten van het Geheime 

Engelenproject in de Adventstijd. Verrassing, 

verwondering, ontroering. Vanwege een engel die een 

persoonlijke tekst op een kaartje schreef. Die een licht 

bracht in het donker. Een kerstversiering, met veel 

aandacht gemaakt. Zoveel moois is daar ontstaan. En 

het kan opnieuw! Wanneer we weer meedoen, als 

engel of als ontvanger. Wanneer we zo elkaar door 

deze lastige tijd heen helpen, veertig dagen lang. En zo 

boze geesten verdrijven. 

 

Ik zie het in wat diakenen in onze gemeente doen. In 

hoe ze omzien naar mensen die het financieel zwaar 

hebben – voor wie we ook vanmorgen onze gaven 

geven. In hoe ze nadenken over wat ze kunnen doen 

voor wie het in deze tijd zwaar hebben. 

Je merkt het in wat contactpersonen doen, over wie 

Wouda in de Rondom schrijft: ‘Wat zijn zij belangrijk en 

wat waardeer ik hen sinds ik zie hoeveel werk ze 

verzetten.’ 

 

Omzien naar elkaar is wat betekenis kan geven aan ons 

bestaan. En wanneer je denkt dat je dat niet meer kunt, 

is dat een hard gelag. Dan kan dat je een gevoel van 

zinloosheid geven: waar leef ik nog voor? Voor wie kan 

ik nog iets betekenen? Wie gewend was te diakenen en 

dat niet meer kan door ouderdom of ziekte, ervaart dat 

vaak als een groot gemis. 

En toch: je kunt het. Hoe hulpbehoevend je ook bent. Ik 

zie het gebeuren, in deze gemeente.  

In Henk van den Top die het laatste half jaar van zijn 

leven niets meer kon, althans in zijn eigen ogen. Maar 

die zijn dochters ook in dat half jaar enorm waardevolle 

momenten gaf – door er altijd voor ze te zijn, als 

luisterend oor, als vraagbaak, als meedenkende ouder.  

In Nelly Clement zie ik dat gebeuren, aan wie ik de 

Rondom voorlees, zodat ze weet hoe het met anderen 

gaat die net als zij ziekte te verduren hebben. En die 

meeleeft, in gedachten, of door een kaart. 

En in zoveel meer mensen… 

 

Kwade geesten verdrijven gaat niet met 

wapengekletter of dwang gepaard. Het kan alleen met 

zachte hand: een hand die opricht. Die de ander naar 

het licht toe trekt. (Zo zie je dat aan Jezus.) 

Het is ook niet wat je elkaar op kunt leggen als iets wat 

je zou ‘moeten’ doen als mens van God en volgeling van 

Jezus. Als je eraan mee kunt werken een kwade geest te 

verdrijven, is dat genade. 

En het is meestal niet te meten. Het is geen kwestie van 

meten maar van vertrouwen. Het betekent: investeren 

zonder te zien wat je teweeg brengt. Dat zal ook voor 

de engelen in de Veertigdagentijd weer zo zijn.  

Kwade geesten verdrijven – we doen het meer dan we 

ons zelf vaak bewust zijn.  

 

 

Muziek: C.H. Rinck, Trio in E 

 


