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Tekst: Lucas 4 : 31-37 Eudokiakerk, 3 maart 2013
[Deze preek is gemaakt voor een kerkdienst waarin speciale aandacht werd besteed aan mensen die God en/of
de kerk verlaten hebben.]

EEN DEMON? WAAR? BIJ MIJ?
1. Symptomen van bezetenheid.
Waar denk je aan bij ´bezetenheid´? Welke symptomen zie je dan voor je?
De meeste mensen zullen denken aan allerlei rare verschijnselen als schuimbekken,
epileptische aanvallen, of occulte dingen als koffiedik kijken en glaasje draaien enz.
Daarom ben ik zo blij met dit bijbelverhaal. Want als demonen zich alleen zouden uiten door
middel van bizarre, vreemde dingen, zou je zomaar kunnen gaan denken dat het bij ons niet
zoveel voorkomt. Bij ons in de kerk zit iedereen rustig de dienst uit, geen geschreeuw, geen
interrupties. En dan kun je zomaar de conclusie trekken dat bij ons geen bezetenheid
voorkomt. Maar dan beperk je satanische invloeden dus tot extreme gevallen, doodskoppen
en satanskerken. En dan is er in ieder geval één die lekker lui achterover kan gaan zitten en
dat is satan himself! Dan hebben wij namelijk niet in de gaten hoe hij ook in een
gereformeerde kerkdienst, in een samenkomst van gelovige mensen aan het werk is. We
gaan vandaag eens nadenken over zijn rol in kerkverlating!
2. Een gewone kerkganger.
In dit verhaal lezen we niets over bijzondere ziekteverschijnselen, niets over gek gespring of
zelfverwonding. Nee, we krijgen de indruk dat het gaat over een gewone kerkganger, die
gewoon meedoet in zijn sociale omgeving. Gewoon netjes in de kerk zit. Aan de buitenkant
zie je niets anders dan wat je bij de andere kerkgangers ook ziet! En dus is hij ook net als
ieder ander diep onder de indruk van Jezus´ onderwijs.
Daar begint het verhaal mee. In vers 32 lezen we: Ze waren diep onder de indruk van zijn
onderricht, want hij sprak met gezag. De reactie was dus heel anders dan in de synagoge
van Nazareth. Daar vertelde Lucas vlak hiervoor over. Daar werd Jezus weggehoond,
afgewezen. Maar hier in Kafarnaum vond Hij, zeker deze 1e keer, wel gehoor. Want ´Hij
sprak met gezag´. Op eigen gezag wel te verstaan. In tegenstelling tot andere rabbi´s en
voorgangers in de synagoge in die tijd, die zich altijd moesten beroepen op oude, wijze
rabbijnen. Zij moesten hun woorden kracht bij te zetten door iets als ´Rabbi die en die zei
toen dat en dat en daarom moeten jullie wel luisteren´ Jezus doet dat heel anders. Heeft de
autoriteit van oude mannen niet nodig. Hij opent de Bijbel en legt uit.
En dat roept een reactie op bij de mensen: wat is dit voor Iemand? Is Hij soms groter dan
onze schriftgeleerden? Heeft hij misschien een direct lijntje met de Almachtige? De mensen
voelen dat ze een keus moeten maken: of deze man is een blaaskaak, iemand die
hoogmoedig zich allerlei rechten toe-eigent. Of hij is door God gezonden en onze eer
waardig.
3. Onderbreking van de Boodschap.
Op dat moment grijpt een demon in. Die had op de een of andere manier toegang gekregen
tot een van de kerkgangers en kan zich nu niet meer inhouden. Hij schreeuwt het uit: hé daar
(er zit dus geen greintje respect bij, zoals wel bij de hoorders in de synagoge!), wat hebben
wij met jou te maken, Jezus van Nazereth!? Het is opvallend dat hij ´Wij´ zegt. Dat is niet
omdat we te maken hebben met een meervoud aan demonen, zoals in sommige andere
verhalen wel. Nee, hij spreekt een zin verderop over zichzelf in het enkelvoud (ik weet wel
wie je bent!). (zie ´ik´). Met ´wij´ bedoelt hij dus iets anders. ´Wij´ dat is waarschijnlijk: deze
mens en ik, of nog beter: deze mensen en ik. De demon zegt ook nadrukkelijk: Jezus, jij
komt uit Nazareth. En dus: wat kom je hier in Kafarnaum. doen? Laat ons met rust! Hij doet
dus net alsof hij aan de kant van de kafarnaumse kerkgangers staat en probeert nu afstand
te creëren tot Jezus. Daar staat Jezus en letterlijk tegenover hem staan de demon en de

luisteraars in de synagoge. Tenminste zo wil de demon het graag voorstellen. Want in zijn
ogen gaat het natuurlijk helemaal fout. Mensen voelen zich voor de keus gezet: de
belangrijkste keus van een mensenleven: wel of niet Jezus! Stel je voor dat hier mensen zich
aan Jezus overgeven!! Dan moet hij het veld ruimen. En hij doet er nog een schepje boven
op. ´Ben je soms gekomen om ons te vernietigen? Ik weet echt wel wie je bent. De heilige
van God!´ En dat is niet een mooie geloofsbelijdenis of zo. Nee dit is heel suggestief
bedoeld: de heilige van God, dat moet de mensen in Kafarnaum bang maken: Kijk uit met die
man! Jullie met je zonden, jullie zijn niet veilig bij de Heilige. Als je Hem omarmt, dan moet
het wel slecht met je aflopen! Dan ga je dood!
Het tekent ook het denkraam van demonen. Hij doet net alsof Jezus kwaad in de zin heeft.
Maar het zijn de demonen zelf die alleen maar kunnen denken in termen van vernietigen,
kapot maken. Zij voelen zich thuis in sfeer van negativiteit. Demonen voelen niets aan van
de motieven van Jezus: liefde en redding en bewogenheid met mensen (zie 4 : 18-19).
Het satanische zit ´em dus niet persé in bijzondere, absurde, sensationele dingen. Maar in
alles wat de boodschap van Jezus onderbreekt/afbreekt. De satan interrumpeert Jezus in de
hoop dat mensen Hem verlaten, dat er afstand komt en vervreemding tot God. En dat
gebeurt ook als je een stemmetje in je hoort, misschien nu op dit moment wel, dat je
influistert: geloof het toch niet, joh. Waarom zou je zoveel moeilijkheden op de hals halen
door christen te zijn? Het zit in de moeite die je ervaart om zelf met God en geloof bezig te
zijn. Het zit in de tegenwerking, de spot die je ervaart als je ervoor uitkomt dat je van Jezus
houdt. Het zit ´em in negatieve ervaringen in de kerk waardoor je de neiging hebt om het
geloof maar op te geven. Het zit ´em in alles wat een mens vervreemdt van Jezus. En daarbij
maakt satan gebruik van hele gewone dingen. Hij is aan het werk juist als mensen in alle rust
samenkomen om naar het evangelie te luisteren! Juist als een dominee met catechisanten
de bijbel open doet. Juist als ouders hun kinderen willen leren bidden. En hij wil niets liever
dan dat de boodschap van Jezus niet aankomt!
Ik wil op dit punt graag een zorg met u delen naar aanleiding van een gesprek op
catechisatie deze week. Ik had vorige week zondagmiddag, in een gewone doorsnee
middagdienst eens geteld. Van de 50 jongeren tussen 12 en 18 waren er welgeteld 14 in de
kerk. En de overige 36 waren echt niet allemaal ziek. Ik gooide dat eens in de groep bij de
16-jarigen deze week. ´Jongens, waar ligt het aan dat vele van jullie stelselmatig hooguit 1 x
in de kerk komen?´ De antwoorden laten zich raden: het is zo saai, het raakt me niet, het is
altijd hetzelfde, alles verloopt volgens de vele , vele regeltjes, het gaat niet over mijn leven, ik
vind het niet spannend, ik kan het van te voren allemaal voorspellen.
Daar kun je natuurlijk van alles van vinden en over zeggen. Je kunt wijzen op
consumentengedrag en op verantwoordelijkheid dragen, enz. Maar als hier een van de
oorzaken ligt dat jongeren vervreemden van de kerk en het evangelie, dan heeft de satan
een dikke vinger in de pap! En dan moeten wij er met z´n allen wat mee! Dan moeten wij
echt in gesprek met elkaar en dan denk ik echt niet alleen aan jongeren in de tienerleeftijd,
maar ook aan de 20-ers en de 30-ers en de 40-ers die boordevol kritiek zitten en moeilijk te
motiveren zijn en de neiging hebben om af te haken. Geef elkaar ruimte om het te vertellen
en met elkaar te delen. Laat ze hun vragen stellen en neem ze serieus. Om te voorkomen
dat de kerkverlating waar we tot nu toe mee te maken hebben gehad in het niet zinkt bij wat
er nog gaat komen!
Als de bevrijdende boodschap wordt onderbroken of afgebroken is dat satanisch.
4. Jezus spreekt met gezag.
Maar dat laat Jezus niet gebeuren: vs. 35 Maar Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en
ga uit hem weg!’ De demon smeet de man op de grond en ging uit hem weg zonder hem te
verwonden. Het is haast komisch wat hier gebeurt. De demon suggereert dat Jezus komt om
te vernietigen, maar als hij zelf zijn vernietigende werk doet (hij gooit de man op de grond)
zorgt Jezus er voor dat de man zich niet verwondt! En dat is nou typisch Jezus: hij verzorgt,
heelt, bevrijdt. Hoe? Hier maakt hij geen gebruik van bijzondere uitdrijvingsformules of –

rituelen. Nee gewoon: Hij spreekt! Hij spreekt met gezag, goddelijk gezag! Daar gaat het hier
om: de mensen raken onder de indruk, de demon voelt zich in het nauw gedreven, en Jezus
bewijst eens te meer dat zijn woorden werken, omdat het woorden zijn van behoud. Zo had
Hij zichzelf gepresenteerd aan de kerkgangers in Nazareth: De Geest van de Heer rust op
mij, want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen
hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten
hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ (Lucas 4 : 18-19)! Zo
bewijst Hij zichzelf hier in Kafarnaum. Als Hij spreekt gebeurt er wat met mensen, zelfs met
demonen! En dat roept dan vervolgens nog meer verbazing op. De mensen worden nog
nieuwsgieriger: (vs. 36 – 37) Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar
en zeiden: ‘Wat zijn dat voor dingen die hij zegt? Hoe komt het dat hij het gezag en de macht
heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven zodat zij de mensen verlaten?’ Het nieuws
over hem verspreidde zich overal in de streek.+!
Kijk, die kant moet het op met Jezus. Dat mensen nieuwsgierig worden naar Hem: wat is dit
voor man? Wat moet ik met Hem? Hem volgen of Hem afwijzen? De mensen zijn er nog lang
niet. Er moeten nog apostelen komen die mensen gaan vangen (dat wordt in het volgende
hoofdstuk verteld). En er komt nog heel veel afwijzing. De mensen gaan Hem kruisigen.
Demonen zijn hardnekkige tegenstanders.
Maar de Geest van Jezus zorgt voor predikers, die de boodschap vertellen. Tot vandaag aan
toe, hier in Kampen: mensen, Jezus overwint! Het is echt waar, daar moeten wij onze moed
uit halen als wij oog in oog staan met kerkverlating en ons machteloos voelen met onze
stukgebeden lippen. Als je het niet snapt. Als je geen antwoord krijgt op die levensgrote
vraag wat je aan moet met de doopbelofte van God als je kind Hem afwijst. Hier moet je het
wat dit verhaal betreft mee doen: Jezus overwint, echt waar!
Amen.
Dit was de preek. Dit was de boodschap. Maar we zijn nog niet klaar. Want hoe gaat het nu
verder? Hoe ga jij, gaan wij nu verder?
5. Nieuwsgierig geworden?
Want hier zit natuurlijk een groot probleem voor ons: Dit wisten we allang! Dat Jezus Heer is
en overwint. Dat is al zo vaak verteld in de kerk. Daarom is het niet spannend meer in de
kerk. Daarom kunnen we die catechisanten zo goed begrijpen. Daar in Kafarnaum, ja, daar
waren de mensen nieuwsgierig. Logisch. Daar gebeurde nog eens wat in de kerk! Wij
moeten het doen met de verhalen van vroeger, en dan moet je maar aannemen dat het zo
gebeurd is. Maar je wordt er niet echt door getriggerd en uitgedaagd om zelf op zoek te
gaan! Of er zou ook hier iemand bezeten moeten raken die dan ook overwonnen wordt door
Jezus? Dat zou wat zijn! Maar ja, moet je dat willen?
Lastige vragen! Hoe maak je in deze tijd gereformeerde mensen nog nieuwsgierig naar de
bijbelse boodschap van Jezus voor de ziel? Ik heb geen pasklaar antwoord, maar het is wel
de uitdaging van deze tijd aan de kerk om daarover na te denken. Kerkverlating kun je
tegengaan door mensen nieuwsgierig te maken. Door de manier waarop je kerk bent,
waarop je gesprekken voert, les geeft, bezoeken brengt, bijbel bestudeert, enz.
Hoe maak je mensen nieuwsgierig? Ik kwam op internet 4 principes tegen om
nieuwsgierigheid op te wekken. Misschien dat we daar wat mee kunnen:
1. Vragen stellen: niet alles dichtsmeren met antwoorden. Late vragen gesteld mogen
worden en ook even vragen mogen blijven.
2. Informatie achterhouden: expres niet alles vertellen, maar prikkelen om zelf op
onderzoek uit te gaan.
3. Verwachtingen verstoren: bewust op het verkeerde been zetten, tegen gevestigde
dingen ingaan, zodat je gedwongen wordt om na te denken.
4. Mogelijkheden openhouden: open einde, maak je eigen verhaal eens af.
Ik wens jullie goede gesprekken toe!

Ik heb de volgende liturgie gebruikt bij deze preek op 3 maart 2013 in de Eudokiakerk te
Kampen:
-

-

Welkom
Stil moment
GK 158
Votum samen gesproken
Zegengroet
Amen gezongen
Schuldbelijdenis
GK 157
Genadeverkondiging
Psalm 118 : 1, 10 (wisselzang)
Gebed
Lezing: Lucas 4 : 31-37 (=Tekst)
Psalm 121 : 1
Preek
GK 151
Wet: Matteus 22 : 37 – 40
GK 37 : 1, 2, 3, 6
Gelegenheid tot namen inleveren van kerkverlaters
GK 37 : 7, 8
Voorbede en dankzegging
Liedboek 168
Collecte
Opwekking 399
Zegen
Als Amen: GK 71

