
Fonteinkerk, 31 januari 2021 
Lezing: Marcus 1:21-28 
 
“Marcus! Haal nou even adem! Ga nu eerst eens zitten en word rustig, man!” Dat zou je de 
evangelist Marcus willen toeroepen. Marcus vertelt zijn verhaal in een adembenemend tempo. 
Terwijl zijn collega’s Mattheüs en Lucas er een heel hoofdstuk voor uittrekken om rustig uit 
te leggen welk Bijbelgedeelte Jezus leest, en wat Hij erover vertelt, en met welke woorden de 
mensen daarop reageren, neemt Marcus er krap twee zinnen te tijd voor. “Ze gingen op weg 
naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er 
de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als 
iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden.” En dan zet Marcus een punt. En wij blijven 
achter met al onze vragen, waarvan de belangrijkste misschien wel is: “Wat heeft Jezus daar 
gezegd? Wat was nou dat “gezag”, wat maakte dat de mensen zo onder de indruk waren?” 
In een commentaar las ik dat rabbijnen ook in de tijd van Jezus al de gewoonte hadden om in 
hun uitleg altijd te verwijzen naar andere rabbijnen, en dan vooral naar gezaghebbende rabbi’s 
van vroeger. “Rabbi die-en-die heeft gezegd…, maar daartegenover vond rabbi zus-en-zo…”  
 
Een prachtige Joodse gewoonte die later schriftelijk werd voortgezet in de Talmoed. Een 
eerbiedige gewoonte om in gesprek te blijven met de stemmen van het verleden. Maar er zit 
een risico in: dat je je verschuilt achter de mening van beroemde rabbijnen, en dat je niet naar 
voren durft te komen met je eigen standpunt. Toen ik als jonge predikant mijn preken zat te 
schrijven, zorgde ik er altijd voor dat ik iedere alinea, en liefst elke zin, kon verantwoorden 
met een verwijzing naar een eerbiedwaardige theoloog, een levende of een dode. Vaak was 
mijn eigen mening nergens te vinden; het was een aaneenrijging van meningen van anderen. 
Misschien was dàt het verrassende van Jezus: dat Hij zich nooit verstopte achter het gezag van 
anderen, maar daar gewoon stond zoals Hij was, met zijn eigen gezag. Dat Hij eerlijk vertelde 
wat Hèm raakte in de Bijbeltekst, en op een persoonlijke manier uitlegde wat de gevolgen van 
de tekst zouden kunnen zijn voor ons leven van vandaag. We moeten ernaar raden; Marcus 
houdt alles in het midden. Maar wellicht was dàt het nieuwe, het verbijsterende aan Jezus’ 
uitleg: Jezus verschool zich niet achter andere schriftgeleerden, maar gaf zijn persoonlijke en 
eerlijke visie op de bedoeling van de tekst, de bedoeling van God… 
 
Als dit klopt, zou het wel prachtig aansluiten bij het vervolg van het verhaal. Want in die 
synagoge staat een man op die van alles mag zijn, van alles móét zijn behalve zichzelf. Een 
onreine geest heeft beslag op hem gelegd, en nu is hij zijn stem en zijn leven kwijt. Hij is 
zichzelf kwijt. Niet alleen met zijn medemensen, maar ook met zijn eigen diepste kern heeft 
hij géén werkelijk contact meer. Leeft hij eigenlijk nog wel? 
 
Voor ons als moderne mensen is het een beetje vervreemdend om over “onreine geesten” te 
lezen. Demonen waren in Jezus’ dagen een realiteit; bij ziekten, mislukkingen of ongelukken 
gaf men graag de schuld aan boze machten. In onze cultuur is deze manier van denken in het 
ongerede geraakt; een laatste restant ervan komen we tegen in griezelfilms. Praten over boze 
geesten: we voelen ons er ongemakkelijk bij; we beschouwen het als bijgeloof uit vervlogen 
tijden. Dat neemt niet weg dat er ook in ons leven krachten zijn die ons verhinderen wèrkelijk 
te leven. Denk aan de spoken van het verleden: trauma’s van misbruik en verwaarlozing, 
gebeurtenissen die blijven opduiken in angstige dromen, herinneringen aan oorlog en geweld, 
de woede die altijd onderdrukt moest worden, de angst die er nooit mocht zijn, het verdriet dat 
altijd ontkend en onverwerkt is gebleven… De boze geesten van het verleden staan vaak een 
echt contact met anderen of met onszelf in de weg. Maar ook in het heden zijn er krachten die 
jou bij jezelf vandaan trekken. Denk aan de vele verwachtingen van de mensen om je heen, de 



druk van de samenleving om je aan te passen aan mode en leefwijze, de manipulatie van de 
reclame, de onontkoombaarheid van het nieuws… Deze krachten maken dat mensen vluchten, 
in een krampachtig positivisme of juist in depressiviteit, in zelfoverschatting of juist in 
zelfhaat, in een volstrekt gestoorde omgang met voedsel, in opstandigheid of in uitgebluste 
meegaandheid… Ook in de crisis van deze tijd zie je hoe moeilijk het is om werkelijk jezelf te 
zijn. Vele duizenden mensen lopen klakkeloos achter de meest vreemde complottheorieën 
aan, of volgen blindelings de meest losgeslagen leiders en goeroe’s. En schreeuwen dan tegen 
de anderen dat die makke, volgzame schapen zijn… Maar wie ben je dan? Als jij niet wordt 
aangesproken als de mens die jij wézenlijk bent, als jij je eigen stem niet meer kent, dan kun 
je nog zo denken dat je een persoonlijkheid bent, maar dan ligt onechtheid op de loer. En als 
je zelf niet “echt” meer bent, hoe kun je dan nog wèrkelijke verbondenheid aangaan met 
anderen, en met God? 
 
In een verhaal van Lucas vraagt Jezus aan een bezeten man: “Hoe heet je?” En dan antwoordt 
de man: “Legioen.” “Er woonden namelijk veel demonen in hem,” verklaart Lucas. Eigenlijk 
antwoordt de bezetene dus niet zèlf; het zijn de vernietigende machten die aan het woord 
komen. En ook in het verhaal van Marcus komen de demonen aan het woord: “Wat hebben 
wij met jou te maken, Jezus van Nazaret?” De geesten spreken; de man is zijn stem kwijt. 
Waarbij het opvalt dat een boze geest ook waarheid kan spreken: “Ik weet wel wie jij bent: de 
Heilige van God!” De eerste geloofsbelijdenis in het Marcusevangelie komt uit de mond van 
een onreine geest. Soms beseft het kwade éérder wat er aan de hand is dan het goede! 
 
Welke stemmen leggen jou het zwijgen op, welke geluiden maken het ons moeilijk om “echt” 
te zijn? We staan dagelijks bloot aan een bombardement van indrukken en impulsen. Wat past 
wél bij ons, wat niet? Jonge mensen moeten al vroeg een keuze maken uit een enorm aanbod 
aan studies en opleidingen. Hoe weet je nou wat voor jou het beste is? Er waren in Nederland 
altijd al de vele stemmen van de vele kerken, maar nu zijn daar op het terrein van zingeving 
en levensbeschouwing nog veel meer stemmen van religies en spirituele groepen bijgekomen. 
Mensen luisteren vaak naar vele stemmen tegelijk. Wat is waarheid, wie is de ware? 
 
De filosoof  Kierkegaard zei een keer dat hij, als hij dokter was, de mensen voortdurend zou 
aanraden: “Schep stilte en stilzwijgen!” Als onze ziel door het lawaai van de wereld verstopt 
is, niet meer ademen kan, is de stilte de enige weg naar genezing. Door de stilte wordt een 
nieuw luisteren mogelijk, naar de stem van anderen, van je eigen innerlijk, van God. Het 
wonder van een echt contact kan alleen plaatsvinden als er eerst stilte is geweest. Alleen in de 
stilte kan er iets nieuws, nieuw leven ontstaan. 
 
“Zwijg, en ga uit hem weg!” zegt Jezus tegen de boze geest. Er zitten verschillende kanten 
aan dat “zwijg”. In het Marcusevangelie wil Jezus niet dat zijn identiteit bekend raakt. Heel 
vaak zegt Hij na een genezing: “Spreek hier met niemand over!” Ook de boze geest mag van 
Jezus niet openlijk zeggen: “Jij bent de Heilige van God!” Daarnaast bedoelt Jezus zijn bevel 
ook als een bevrijding: de boze geest moet zwijgen, zodat de eigen stem van de man weer 
gehoord kan worden. Maar wellicht verwijst dat “zwijg” ook naar de stilte die de man nodig 
heeft om weer tot zichzelf te komen. Hij wordt bevrijd van de stem die nooit namens hèm 
sprak, hij mag weer helemaal “zichzelf” worden, maar hij heeft een lange tijd van zwijgen en 
stilte nodig om dat werkelijk aan te kunnen. “Jezelf zijn”, - dat ben je niet zomaar vanzelf! 
 
In het boek Handelingen wordt van de eerste christenen gezegd dat zij leefden “…in een geest 
van eenvoud…” Daar zit volgens mij óók het aspect in van het luisteren naar die ene Stem, en 
het tot zwijgen weten te brengen van al die andere stemmen. Wij maken ons leven machteloos 



en ons geloof krachteloos als we geen onderscheid meer maken tussen de stemmen die ons 
niets te zeggen hebben en de stemmen die ons op weg helpen. We hebben méér dan ooit de 
stilte nodig. Omdat we anders die Stem niet meer horen: die Stem die ons vraagt: “Hoe heet 
je?”, die ons onze eigenlijke, diepste naam weer in herinnering roept. 


