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OVERDENKING VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN 
 

DE SCHRIFTGELEERDE (op de kansel) 
 

1 Goedemorgen, ik ben een schriftgeleerde. Gewone mensen kijken 
tegen mij op. Jarenlang heb ik gestudeerd in de joodse Boeken. Ik ken de 

Thora, de wet en de profeten op mijn duimpje. Ja, ik weet precies hoe ik 
de Bijbel moet verklaren, letter voor letter. Zeker, ik ben theologisch zeer 

goed geschoold, ik slaagde cum laude en nu leid ik ook leerlingen op. De 
wet moet stipt worden nageleefd, anders krijg je brokken. Wij theologen 

weten hoe de mensen perfect moeten leven: wat wel/niet mag op de 
sabbat, wat je wel en niet hoort te eten, hoe je moet omgaan met onreine 

mensen. Zo leven wij punctueel volgens de letter van de wet. Mensen die 
dat niet doen, komen bij ons op de zwarte lijst te staan. 

2 Gewone mensen kijken erg op tegen mij en mijn collega’s…maar de 

laatste tijd wordt dat minder. Sinds die Jezus uit Nazaret hier in de 
synagoge zijn onderricht geeft. Hij legt de Bijbel heel anders uit dan wij. 

Bij hem geen enkele hoogmoed, geen dogma’s, geen strakke regels… Ik 
weet niet wat ik hoor. Een andere leer, een nieuwe visie, zo anders dan 

wij de mensen voorhouden. En de mensen, ze hangen aan zijn lippen. Die 
Jezus weet niet alleen hun verstand, maar ook hun hart te raken. Hij 

maakt grote indruk. Zijn levenslessen hebben diepe impact. Ik word er 
jaloers van. Ik ben boos op die ketter. Dit gaat ons klanten kosten. Dit 

loopt faliekant mis. Daar moeten we een stokje voor steken. Ik ga eens 
met mijn collega’s praten hoe we die Jezus, de neprabbi met zijn fake-

nieuws, het zwijgen kunnen opleggen. Het moet toch niet gekker worden.       
(LIED 533: 3 EN REFREIN) 

 
3 DE MAN MET DE ONREINE GEEST 

 

Ik ben een man met een boze geest. Ze noemen mij onrein. Ik tel niet 
mee. Ik hoor er niet bij. Kan ik het helpen dat ik zo ben? Mijn ouders 

stierven jong en mijn pleegouders gaven me dikwijls rake klappen. Goed, 
ik was bepaald geen lieverdje, maar door dit alles ben ik me opgejaagd en 

neurotisch gaan voelen. Het is chaos in mijn hoofd, en mijn hart is super 
gevoelig voor prikkels. Ik mijd de gemeenschap en de gemeenschap mijdt 

mij. De laatste tijd begon het te kriebelen. Ik ben me gaan verdiepen in 
geloof en zo. Ik ben op zoek naar God. En zo kwam ik hier in de 

synagoge. Illegaal natuurlijk, maar ik had me steeds goed vermomd. En 
toen hoorde ik op een sabbat Jezus. Hij sprak zo anders dan de andere 

schriftgeleerden. Hij legde de Bijbel persoonlijk uit en dat raakte me diep. 
Ik wist niet wat er met me gebeurde. Ineens kwamen alle spoken en 

opgekropte frustraties in mij naar boven. Ik voelde dat een boze geest me 
opnieuw in bezit nam. En toen begon ik te vloeken en te tieren, te 

schelden en te schreeuwen. Iedereen raakte verstijfd van schrik. Ik krijste 

naar die Jezus: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus? Wil je ons 
vernietigen? Ik ken jou, jij bent de heilige van God.’ En meteen daarna 

dreef Jezus de demon uit mij. Ik voelde me vrij. Ik voelde me opnieuw 
geboren en getogen. Vanaf die dag ben ik Jezus op de voet gaan volgen. 

De liefde van God maakt een ander mens van mij. Zijn nieuwe leer en zijn 
nieuwe levenswijze laten me nooit meer los.   



(Lied 533: 4 en refrein) 
 

4 JEZUS 

 
Lieve mensen, ik ben Jezus van Nazaret. Lang heb ik gewacht met mijn 

optreden in Galilea. Maar toen Johannes me had gedoopt, wist ik wat me 
te doen stond. Ik voelde de geest van Hierboven op me neerdalen. Ik wist 

me op slag verlicht door de grote liefde van onze Vader in de hemel. En 
toen begon ik met mijn nieuwe visie en missie. Mijn visie is: Kijk, het 

Koninkrijk van God ligt vlak voor je. Het is eigenlijk al in jou. Zie je het 
niet? En mijn missie is: mensen roepen en opvissen om mij na te volgen. 

Want God houdt van iedereen, geen mens uitgezonderd. Daarom geldt er 
maar één basisregel: Heb God lief en heb de ander lief als jezelf. 

Eerst verzamelde ik twaalf leerlingen om me heen. Maar ik wilde meer. Ik 
begon te spreken in de synagoge van Kafarnaüm. Van sabbat op sabbat. 

Ik wilde het goede nieuws over Gods liefde voor iedereen bekend maken. 
Zo legde ik de joodse schriften uit. Ik merkte dat dit evangelie, en mijn 

visie en missie, grote impact begonnen te krijgen bij de toehoorders. 

 
5 Op een sabbat, toen ik weer enthousiast onderricht gaf, stond er 

iemand op om fel te protesteren. Hij schreeuwde aan een stuk door en 
speelde op de man. Ik had meteen door dat een onreine geest hem 

gevangenhield. Het evangelie kan inderdaad op je zenuwen werken. Dan 
kunnen heftige emoties naar boven komen. Die man, ik moest hem 

bevrijden, ik moest hem redden. En daarom joeg ik zijn demon de stuipen 
op het lijf. Ik legde al zijn innerlijke barricades het zwijgen op. Ze 

verlieten de man onder luid geschreeuw. 
 

6 Vandaag wil ik niets anders doen dan toen. Ik wil jullie opnieuw 
vertellen over de impact van Gods grote liefde. Kijk daarnaar. Laat dat op 

je inwerken. En als je dat doet, kunnen de boze geesten in jou gaan 
opspelen. 

Boze geesten, zeg je, ja die zijn er nog steeds. 

Ik heb ze gezien: toen die aparte Trumpaanhangers enkele weken geleden 
het Capitool bestormden. Ik zag ze onlangs toen vandalen in Eindhoven, 

Urk, ja zelfs hier in Zwolle alles kort en klein sloegen uit onvrede tegen de 
avondklok. 

Maar zeg niet, die boze geesten zitten in anderen. Ieder van ons kan 
gekweld worden door zoiets als een demon.  Daarom wil ik je vragen om 

daar de komende week eens bij stil te staan: 
Welke boze geesten roeren zich in jou? Is het je woede op God omdat Hij 

niets van zich laat zien of horen in deze coronatijd? Of is het jouw 
zelfbeeld dat vol zit met angsten en stress? Of is je demon jouw troebele 

blik op iemand anders die je maar raar en dwaas vindt? 
 

Ik wens je in elk geval de liefde van God toe. 
Liefde die alle mensen tevoorschijn kan kijken. 

Liefde die boze geesten de stuipen op het lijf jaagt. 

Liefde die sterker is dan de dood. 
 

Ga met God, wandel in Zijn liefde en Hij zal met je zijn. 
Amen. 
 


