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Lezingen: Jesaja 35:1-7 en Marcus 7:31-37 

 

In mijn krant van afgelopen vrijdag stond een interview met de beeldend kunstenares Liesbeth 

Labeur, ook bekend onder haar artiestennaam “Sela”. Zij heeft een roman geschreven, met als 
titel “Een lamp voor mijn voet”. Labeur is opgegroeid in een streng-protestants milieu, en dat 

komt in haar kunst, ook in deze roman, steeds weer naar voren. Hoofdpersoon van het boek is 

een meisje, Neeltje, dat door haar eigen vader wordt misbruikt. Zij kan daar met niemand over 

praten, en daarom trekt zij zich terug in een fantasiewereld. Met haar boek wil de schrijfster 

dit onderwerp uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken. Want het probleem kan pas 

worden aangepakt als erover gesproken kan worden. Ergens in het interview valt de vraag: 

“Dit klinkt alsof het een soort monument is?” “Zeker,” zegt de schrijfster dan, “het is geschre-

ven voor mensen van wie het verdriet niet gezien wordt.”  
 

De doofstomme man uit Marcus 7: werd ook hij gekweld door een ongezien, onbespreekbaar 

verdriet? Of was zijn gebrek eenvoudig aangeboren? Jezus komt hem tegen als hij weer eens 

onderweg is. Hij gaat door het gebied van de Dekapolis (“Tien Steden”), het heidense, niet-
Joodse gebied ten oosten van het Meer van Galilea. Vlak hiervóór was Jezus trouwens ook op 

buitenlands terrein: in het gebied van de steden Tyrus en Sidon. Daar vroeg een vrouw Hem 

om de genezing van haar dochter. Twee weken geleden heeft Leo Koffeman over dat verhaal 

gepreekt. Eerst wil Jezus absoluut niet luisteren: “Het is niet goed om de kinderen hun brood 
af te pakken en het aan de honden te voeren.” Maar de vrouw weet Hem ervan te overtuigen 
dat het heil van God wel degelijk ook voor niet-Joden bestemd is. Jezus is dus al veel wijzer 

geworden, als ze opeens een doofstomme man bij Hem brengen die niet tot het volk van Israël 

behoort. Hij wijst de man niet af, maar besluit zijn aandacht en zijn liefde in dienst te stellen 

van deze gebrekkige. En Hij doet dat met een opvallende zorgvuldigheid, met een veelheid 

aan rituelen. Eerst neemt Hij de man apart, “weg van de menigte”. Hij wil blijkbaar met zijn 

volle aandacht bij deze man zijn; Hij maakt ruimte voor deze mens, voor deze mens alleen. 

Zeker voor een doofstomme moet dat in die tijd een unieke ervaring zijn geweest. Als je niets 

hoort, en je wensen of gevoelens niet uit kunt spreken, kom je onherroepelijk in een eenzaam 

isolement. “Zeg maar niets tegen hem; hij verstaat je toch niet!” “Ik snap helemaal niks van 
jouw gebrabbel; laat me met rust!” Het isolement werd nog versterkt door de alom heersende 

overtuiging dat zijn handicap een straf van de goden was. Daarom is de eerste stap van Jezus 

al een verrassende zegen voor deze man: oprechte en onverdeelde aandacht voor hem, voor 

hem alleen. Er is gehoor voor de dove. Ook in onze tijd kan het isolement van mishandelde en 

misbruikte mensen alleen maar opgeheven worden door aandacht: onverdeelde en oprechte 

aandacht. Een luisterend oor is een wonder voor wie alleen maar zwijgen mocht. 

 

De tweede en derde stap gaan over aanraken. Jezus raakt met zijn vingers de oren en de tong 

van de man aan. Aanraking: dat is voor een mens iets heel fundamenteels. Door aangeraakt en 

geknuffeld te worden, ontwikkelt een klein kind het bewustzijn van zijn eigen lijf en individu-

aliteit, en ontwikkelt het vertrouwen in de mensen en het bestaan. Een baby die nooit wordt 

aangeraakt zal onherroepelijk sterven. Via een aanraking ervaren mensen elkaars nabijheid, en 

soms zelfs een onuitsprekelijke Nabijheid die het menselijke overstijgt. Tijdens een gespreks-

kring vertelde een van de deelnemers dat hij op een keer verdrietig, somber en wat verloren in 

een kerkbank zat. Het was in een zware, moeilijke periode van zijn leven. Er kwam een ander 

gemeentelid naast hem zitten. Die zei niets, maar legde alleen even een hand op zijn schouder. 

Een aanraking waar alles in zat, een gebaar dat nooit meer vergeten zal worden. Zó nabij is 



Jezus; Hij raakt deze doofstomme man aan, op de meest kwetsbare en gekwetste plekken. Het 

doet denken aan Psalm 23: in het donkere dal van ziekte en zorgen is de Herder soms heel 

nabij, alsof je Hem kunt aanraken. Dan voel je je veilig, geraakt en aangeraakt. 

Een vierde stap: Jezus slaat zijn blik op naar de hemel. Het is de houding van ontvankelijk-

heid en verwachting waar de Psalmen van spreken: “Ik hef mijn ogen op tot U…” Misschien 

leek het wel op de Joodse gebedshouding: rechtop staand, de open ogen naar boven gericht, 

de armen gespreid, klaar om te ontvangen. Altijd weer verwijst Jezus naar zijn Vader, naar het 

gegeven dat alle goeds van boven komt en niet van Hemzelf. 

 

En dan moet Jezus zuchten; Hij “zuchtte diep”. Het doet denken aan de woorden van Paulus 
uit Romeinen 8, over de schepping die in al haar delen zucht als in pijnlijke barensnood, en 

over de Geest die voor ons pleit met woordloze verzuchtingen. Zuchten: dat doe je wanneer je 

werkelijk diep geraakt bent, wanneer de nood van de ander je aangrijpt. Maar het zou ook een 

gebed zonder woorden kunnen zijn. Een oude rabbijnse uitspraak luidt: “Wij mogen de Naam 
van de Eeuwige niet uitspreken, maar er is geen enkel verbod op zuchten in zijn Naam.” Zoals 
de Geest voor ons bidt met woordloze zuchten, zo zucht Jezus hier voor deze dove man. 

En dan de zesde stap: een woord, een opdracht. “Effata, ga open!” zegt Jezus tegen de man. 
Dat staat er in het enkelvoud. Niet alleen de oren moeten open, maar de hele mens. En dat 

gebeurt ook: “Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken.” 
Hij is geen geïsoleerde buitenstaander meer, maar een mens die spreken kan en aangesproken 

kan worden, iemand die tot menselijke communicatie in staat is. Een soort van geboorte, een 

moment van menswording. Het is alsof er na zes stappen, zes scheppingsdagen een nieuwe 

sabbath aanbreekt, een dag van leven en liefhebben, een dag van blij zijn met je bestaan en 

met elkaar. “Alles wat Hij doet is goed,” zeggen de omstanders die dit scheppingsverhaal, dit 

Paasverhaal voor hun ogen zien gebeuren. Zoals God na elke stap, na iedere scheppingsdag 

zag dat het goed was. Het begint met oprechte liefde en aandacht, en het loopt uit in een 

vreugdevol bestaan. In elk geval ligt de weg naar een vreugdevol bestaan nu weer open. 

Jesaja noemde het als een symbool voor de bevrijding van het volk, en Jezus laat het zien als 

een verwijzing naar het komende Koninkrijk: de oren van de dove worden geopend. 

Misschien is het méér dan een verwijzing en méér dan een wonder. In de Bijbel is “horen” 
een zaak van levensbelang. In Deuteronomium 6 spreekt Mozes over het dienen van God, 

over het in acht nemen van Gods geboden. Het grootste, meest wezenlijke gebod wordt daar 

omschreven met de woorden: “Heb God lief met hart en ziel, en met inzet van al je krachten.” 
Maar aan het liefhebben, het dienen van God gaat iets vooraf: namelijk het horen.  “Luister, 
Israël: de Heer is onze God, de Heer is de enige!” Deze woorden vormen het hart van het 

Joodse geloof. Nog steeds spreken orthodoxe Joden tweemaal per dag deze woorden uit, en 

nog steeds klinken deze woorden bij ieder sterfbed: “Hoor, Israël!” Luister naar je God, stel je 
open voor wat deze God te zeggen heeft. Er zijn misschien wel vele goden in de wereld, maar 

de Heer is de God die jullie uit de slavernij naar de vrijheid heeft gebracht, die mensen uit de 

dood naar het leven haalt. Die Heer is onze God, en die Heer is de enige! 

 

Misschien speelt dit een rol bij de genezing van de doofstomme man. Hij is niet alleen van 

zijn handicap verlost, maar kan nu ook luisteren naar de woorden van God, de God bij Wie je 

de vrijheid vindt, en de weg naar het beloofde land, en een nieuw zicht op wat goed leven is. 

Goed leven begint met goed luisteren! 

 

Om de een of andere reden verbiedt Jezus hem, en alle omstanders om dóór te vertellen wat er 

gebeurd is. Wellicht voelde Hij zich onzeker over wéér een genezing van iemand die niet bij 

Israël hoorde, wellicht wilde Hij hierover eerst eens nadenken en met zijn leerlingen spreken. 

Maar dan staat er, eigenlijk wel humorvol: “Hoe strenger Hij het hun verbood, hoe meer zij 



het rondvertelden…” Hoe kan het ook anders? Hoe zou iemand die kan spreken na een leven 

lang van zwijgen, weer stil kunnen worden? Hoe zou iemand die de zegen van werkelijke 

aandacht heeft ervaren, daarover zijn mond kunnen houden? 

 

Het doet wel wat aan kerk-zijn denken: mensen hebben ervaren dat God naar hen omkijkt, dat 

ze er niet alléén voor staan. Zij voelen zich gezien en aangeraakt. En ze vertellen het rond… 


