
	 1	

Zondag 7 februari 2021, gezamenlijke dienst Oosterkerk-Adventskerk  
rond Marcus 1:29-39, voorganger Nelleke Eygenraam 
1 29 Toen ze uit de synagoge kwamen,  

gingen ze meteen naar het huis van Simon en Andreas,  
samen met Jakobus en Johannes.  
30 Maar Simons schoonmoeder lag terneer, door vurige koorts bevangen. 
En meteen spraken ze met hem over haar.  
31 Hij ging naar haar toe,  
pakte haar bij de hand vast  
en wekte haar op. 
De vurige koorts verliet haar,  
en ze diende hen. 

 
Het is sabbat - in de synagoge hebben mensen kennis gemaakt met Jezus - 
zijn verkondiging in woord en daad, met gezag. 
Al gauw weet iedereen in Galilea ervan. 
 
Het is nog steeds sabbat, als in een huis, naast de synagoge, iemand ziek is: 
bevangen door vurige koorts. 
De schoonmoeder van Simon… 
 
Hé… Simon was toch samen met zijn broer Andreas onmiddellijk met Jezus 
meegegaan toen ze aan het vissen waren? 
Ze hadden hun netten achter gelaten om vissers van mensen te worden. 
Nu horen we, quasi tussen neus en lippen door, dat Simon ook zijn vrouw had 
achtergelaten. Én haar moeder, kennelijk bij hen inwonend, in hetzelfde huis.  
 
Marcus vertelt snel. 
We krijgen geen tijd om ons af te vragen hoe zo en waartoe. 
Achteraf kan dat natuurlijk wel en het is ook veelvuldig gebeurd: 
De schoonmoeder van Simon… 
die moeder was van een dochter… 
die de vrouw was van Simon… 
die zijn netten, zijn broodwinning, in de steek had gelaten om Jezus te volgen… 
Hem achterna is deze Simon niet alleen op sabbat in de synagoge, 
maar ook daarna bij zijn zieke schoonmoeder, buiten de synagoge, in het huis dat hij 
kent.  
Het klinkt acuut, dringend, de vurige koorts die zijn schoonmoeder gevangen houdt.  
Uit zorgen om haar dochter die geen levensonderhoud meer heeft sinds Simon met 
Jezus is meegegaan…? 
Is ze bezorgd om zichzelf? 
Of speelt er iets anders aan de hand?  
Waart er een virus of zo rond, dat een mens opeens heel ziek kan maken? 
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We weten het niet, behalve dan dat ze op bed ligt, koortsig, tot niets in staat. 
Zodra Jezus haar krachtig bij de hand gevat heeft…, 
staat ze op en dient ze hen. 
 
Nee, dat wil niet zeggen dat deze vrouw voor de mannen gaat zorgen, 
voor hun natje en droogje, zo dat ze niets te kort komen. 
 
Het werkwoord ‘dienen’ is letterlijk vertaald: diakenen…  
Dat kennen wij niet als werkwoord,  
wel als mensen die diaken zijn, vrouwen en mannen die klaar staan voor anderen. 
 
Dát doet de schoonmoeder van Simon. 
Jezus wekt haar daartoe op 
door kracht van Hem in haar hand te geven. 
 
De eerste diaken…  
Zij stapt uit haar eigen kring, uit de zorg om zichzelf, 
om op te komen voor anderen. 
Zij krijgt kracht om ánderen de hand te reiken… 
 
Dát is diaconaat - 
Het is te doen door ieder van ons, bij de hand gevat, om tot handreiking voor 
anderen te zijn; ieder naar de kracht die hij of zij krijgt.  
 
Antwoord | LB 833 Neem mij aan zoals ik ben  
2 32 Toen het avond was geworden, nadat de zon was ondergegaan,  

brachten ze allen die het te kwaad hadden 
en die door demonen bezeten waren naar hem toe; 
 33 heel de stad had zich bij de deur verzameld.  
34 Hij heelde velen die het te kwaad hadden 
en hij dreef veel demonen uit,  
maar liet niet toe om iets te zeggen, omdat ze wisten wie hij was. 

 
Toen er naar aanleiding van de avondklok ernstige rellen uitbraken hadden de 
burgemeester van Eindhoven en premier Rutte het al gauw over ‘Criminelen’.  
Dit is een manier om iets wat naar en ongemakkelijk is ‘weg te zetten’... 
‘Criminelen’ - dat slaat niet op onszelf, maar op anderen. 
Er wordt naar anderen verwezen  - als boosdoeners, raddraaiers, veroorzakers… 
Ik heb er in de afgelopen week veel over gehoord en gelezen. 
Telkens weer kwam de ongemakkelijke vraag in mij op:  
maar ikzelf ik dan? 
Ook ik voel frustratie, onvrede, verontwaardiging… 
Ik blijf tot nu toe braaf en netjes  
maar ik herken de gedachten die mij bepalen bij mijzelf,  
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bij wat ik allemaal tekort kom in deze lock down met avondklok… 
 
Het evangelie vertelt over een oproer, nadat de avondklok is ingegaan… 
Zodra de sabbat voorbij is drommen ze samen, 
de hele stad voor die ene deur … van een huis naast de synagoge… 
Wat daar is ontstaan aan diaconaat mag niet binnenskamers blijven! 
Mensen die het te kwaad hebben en door demonen bezeten zijn… 
ze komen het opeisen! 
Ik denk niet zozeer uit protest, maar omdat ze ernaar verlangen 
zich gekend en gezien te weten, 
dat iemand ziet hoe slecht ze eraan toe zijn, 
hen serieus neemt… 
Ze… maar ik herken ook iets van mijzelf in hen - 
mijn eigen ongemak, onvrede… 
mijn neiging te kiezen voor mijzelf… als het mij maar goed gaat… 
 
Demonen zijn gedachten die mij afhouden van diaconaat, 
die mij afhouden van een handreiking naar de ander of anderen… 
 
Jezus is mij voorgegaan als één die dient.  
Hij is volkomen gericht op het welzijn van anderen. 
Zo maakt Hij Gods koningschap waar.  
In alles wat Hij zegt en doet wordt het zichtbaar. 
En na Hem mensen als de schoonmoeder van Simon en velen meer die anderen de 
hand reiken om een menswaardig leven te leiden: 
als professional, mantelzorger of vrijwilliger… dat doet er niet toe… 
Zolang het maar gaat om de samenleving van 
zieken en gezonden,  
ouderen en jongeren,  
krachtigen en zwakken,  
hulpbehoevenden en helpers,  
Een samenleving… die een demonische tweedeling niet toelaat. 
 
Antwoord | LB 391: 1, 2, 4 Hij ging van stad tot stad (orgel en spreekstem) 
 
3 35 Heel vroeg, in de nacht nog, stond hij op,  

ging naar buiten  
en ging weg naar een eenzame plaats om te bidden.  
36 Simon, met de anderen die bij hem waren, gingen achter hem aan  
37 en zij vonden hem 
en ze zeiden tegen hem: 
‘Iedereen is naar u op zoek!’  
38 Toen zei hij:  
‘Laten we ergens anders heen gaan,  
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naar de dorpen en steden hier in de buurt,  
opdat ik ook daar zal verkondigen 
want daartoe ben ik er op uit gegaan.’ 
39 En zo kwam hij om te verkondigen in hun synagogen, in heel Galilea 
én om de demonen uit de drijven. 

Jezus gaat weg. Hij laat laat alle drukte achter zich. 
Het is donker…  
het licht laat nog op zich wachten, maar je bespeurt het al…, 
net als op die eerste dag van de week 
in de vroegte, toen vrouwen op weg gingen naar het graf… 
In het donker zoekt Jezus de eenzaamheid op om te bidden. 
Wie steeds maar bezig is raakt op gegeven moment uitgeput.  
We zien het aan de premier Mark Rutte, aan minister Hugo de Jonge, aan Jaap van 
Dissel van het RIVM, de andere leden van het OMT: mensen met een grote 
verantwoordelijkheid, die beslissingen nemen die het hele land aangaan 
er wordt het uiterste van hen gevergd. 
 
Het sterkt mij dat zelfs Jezus moet ‘bijtanken’, 
even weg van alles en allen die hem belasten en overweldigen 
om nieuwe krachten te verzamelen, 
zich te concentreren op Gods leiding, 
zich opnieuw te oriënteren, 
om zijn werk van verkondiging te kunnen blijven doen: 
zijn verkondiging in woorden én heilzame daden. 
Zonder gebed valt die verkondiging stil. 
 
Het evangelie zegt niet wat Hij bidt…, het gaat erom dat Hij bidt.  
In het donker bidt Hij zich als het ware naar het licht toe. 
Biddend vindt Hij de bevestiging en de kracht om vol te houden wat Hij verkondigt…  
dat Gods koningschap onder ons is, 
in een handreiking van God naar de mensen, van de een naar de ander…, 
in het uitdrijven van negatieve krachten, die mensen omlaag trekken in plaats van 
hen doen opstaan. 
 
Hij moet volhouden…,  want ‘iedereen zoekt Hem’, 
vanuit het dringende verlangen van velen naar moed, liefde, vertrouwen… 
middenin een verwarrende wereld. Hoelang nog??? 
 
Antwoord | LB 837 Iedereen zoekt U (orgel en spreekstem) 


