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Meditaties: Deze meditatie staat ook online op https://youtu.be/aq7z4mWEywY

Een macht van liefde
Meditatie door Heleen Ransijn, predikant Protestantse Kerk William Tyndale-Silo (Vilvoorde)
Opening: Wij komen hier ter ere van uw naam (NLB 274)
1. Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

2. Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

Welkom en bemoediging
Van harte welkom in deze online viering. Online, omdat we nog steeds niet op een zinnige
manier kunnen samenkomen in onze kerken. Vanwege de Corona-pandemie moet ik u
toespreken van achter de camera. Maar ook in deze moeilijke en verwarrende tijden lezen we
het woord van God, verheffen we onze harten tot hem en zoeken wij zo naar licht en hoop in
ons leven.
Onze hulp is in de naam van de ENE
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft, zolang er dagen zijn
en die niet loslaat wat zijn hand ooit begon.
Genade, barmhartigheid en vrede zij u
van Hem die was en die is en die komt,
en van Jezus Christus onze Heer en Broeder.
Amen.
Kyriegebed (met NLB 329)
Gij, die liefde zijt,
wij roepen tot u:
om de gebrokenheid in onze wereld
om de onmacht die ons zo vaak tegenhoudt om uw wil te doen
om het kwaad dat wij elkaar doen.
Wij roepen tot u: O Heer God:
O Heer God, erbarmend, genadig, lankmoedig
Rijk aan liefde, rijk aan trouw; bewarend liefde tot het duizendste geslacht
Gij, die liefde zijt,
wij roepen tot u:
dat wij wegen vinden om gebrokenheid te herstellen
dat wij moed vinden om uw wil te doen
dat het kwaad niet het laatste woord heeft
dat wij elkaar tegemoet kunnen treden met vertrouwen en liefde
dat de kracht van de hoop het niet in ons begeeft.
Wij roepen tot u:
O Heer God….
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Evangelielezing: Marcus 1,21-28
21
Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de
synagoge en onderwees er de mensen. 22 Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht,
want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. 23 Er was in de
synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde: 24 ‘Wat
hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik
weet wel wie je bent, de heilige van God.’ 25 Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga
uit hem weg!’ 26 De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide
schreeuw. 27 Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een
nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij
gehoorzaamd.’ 28 Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea.
Lied: Omdat hij niet ver wou zijn (NLB 528:1,3,5)
1. Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen,
midden in wat mensen zijn,
heeft Hij willen wonen.
Refrein:
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

3. God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht
aller mensen broeder.
Refrein
5. Weest verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Refrein

Overweging
Geliefde mensen van God,
Op het moment dat ik aan deze meditatie begon te schrijven, was net de inhuldiging aan de
gang van de nieuwe Amerikaanse president, Joe Biden. En stroomden de reacties binnen in
mijn mailbox en op mijn Social media-accounts van vrienden in de Verenigde Staten.
Verreweg de meesten van hen ken ik via de vredesbeweging, de beweging tegen racisme en
de milieubeweging. De afgelopen vier jaar onder Donald Trump zijn voor hen
verschrikkelijke jaren geweest. Er was niet direct sprake van een uitbundige feeststemming in
hun reacties, en dat kwam niet alleen vanwege Corona. Want Amerikanen die actief zijn in
bewegingen voor rechtvaardigheid, vrede en eerbied voor de schepping hebben alle redenen
om ook bij de nieuwe president hun reserves te houden. Er was wél heel duidelijk sprake van
opluchting. En toch ook wel het gevoel dat er een onreine geest was uitgedreven uit de
Amerikaanse maatschappij - deze bewoording is trouwens voor mijn eigen rekening. Nu leven
wij in een ander deel van de wereld, maar met de huidige globalisering heeft wat in het ene
land gebeurt al gauw invloed op wat ergens anders gebeurt. Vooral als het gaat om een
grootmacht zoals de Verenigde Staten. Bovendien: die ‘onreine geest’, om het zo maar te
noemen, die kennen we in Europa ook. De geest die bevolkingsgroepen in kwetsbare posities
tot zondebokken maakt voor alles wat er mis gaat in een samenleving; en die dat maar al te
vaak doet met een beroep op verlangen naar een verleden dat niet terug te halen is. De geest
die mensen aan de macht brengt, die helemaal niet geïnteresseerd zijn in het algemeen belang
maar alleen in macht. De geest die schaamteloos politieke en andere vriendjes bevoordeelt ten
koste van het welzijn van allen. De geest, kortom, die mensen gevangen houdt in een beperkte
ruimte van eigenbelang en eigenwaan.
Dat ik dit een ‘onreine geest’ noem, heeft er alles mee te maken dat ik me aan het verdiepen
was in de evangelielezing van vandaag, op het moment dat al die berichten binnenstroomden.
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Want daarin komt een onreine geest naar voren als reactie op het eerste optreden van Jezus.
Nu lijkt het misschien vergezocht om dat verband te leggen. Het drong zich echter aan mij op;
ik kon niet om dat verband heen. Maar laten we eerst maar eens beter naar die evangelielezing
kijken.
Deze lezing roept nogal wat vraagtekens op. Zo laat Marcus veel dingen ongezegd. Meteen in
het eerste vers wordt ons verteld dat Jezus onderwees. Maar wát hij dan precies onderwees, is
kennelijk minder interessant, ofwel het ligt zo voor de hand dat het niet genoemd hoeft te
worden. Nu was het op sabbath in de synagoge, dus het zal ongetwijfeld te maken hebben
gehad met schriftuitleg. Daarbij sprak Jezus als iemand met gezag; iets wat kennelijk niet
geldt voor de schriftgeleerden, de officiële Bijbeluitleggers zeg maar. Er wordt dus meteen al
een tegenstelling in het leven geroepen tussen Jezus aan de ene kant en de schriftgeleerden
aan de andere kant. Een tegenstelling die verderop in het Marcusevangelie voor Jezus fataal
zal worden. Maar wat zorgde er dan voor dat Jezus sprak als iemand met gezag en de
schriftgeleerden dit gezag niet hadden? Ook dat blijft een vraagteken; het verhaal zegt ons er
in ieder geval niets over. Het doet mij wel direct denken aan de tegenstelling tussen letter en
geest die Paulus in zijn brieven maakt. Ik kan me voorstellen dat de schriftgeleerden vooral de
letter onderwezen. Wel heel geleerd, maar droog en saai, en vooral: zonder dat de dagelijkse
werkelijkheid van die synagoge-gangers erin doorklonk. En dan komt die timmerman uit
Nazareth, vers vanuit de woestijn. Dat hij daar was, weten we uit het stuk van het Marcusevangelie dat net iets eerder komt; net vóór de roeping van de eerste leerlingen van Jezus. Hij
was, zo kunnen we daar lezen, veertig dagen in de woestijn. Zoals het oude volk Israël ooit
veertig jaar in de woestijn was tussen slavernij en vrijheid in. We weten ook dat Jezus daar te
maken heeft gehad met wilde dieren, met de Satan én met de hemelse engelen. In de woestijn
is hij door hel en hemel heengegaan. Dat zal doorgeklonken hebben in zijn schriftuitleg. En
daarnaast, denk ik, ook al die oproep die hij een paar verzen eerder - net vóór dit stuk - heeft
gedaan. “De tijd is vervuld. Het Koninkrijk van God is op handen. Bekker je, geloof in het
goede nieuws!” Komt daar dan, uit die hoopvolle boodschap, het gezag vandaan waarmee hij
spreekt? Het gezag van iemand die uit eigen ervaring de helse dalen én de hemelse triomfen
kent van een mensenleven? Iemand die uit eigen ervaring de moeizame weg kent van
slavernij naar werkelijke vrijheid?
Direct daarop komt een mens naar voren die, aldus het verhaal, bezeten was door een onreine
geest. Ook hier geen uitleg van wat we ons daarbij moeten voorstellen. Het gaat in ieder geval
om een geest, die als het ware die mens overgenomen heeft. Hij of zij - de vertaling maakt er
een man van, maar in het oorspronkelijke Grieks wordt dit in het midden gelaten - hij of zij is
als het ware zichzelf niet meer. We zouden ook kunnen zeggen: die is slaaf geworden van die
onreine geest, zoals ooit het oude volk Israël slaaf was in Egypte. En dan is het wellicht ook
minder relevant hoe dat in die mens tot uitdrukking komt of wat voor naam wij daaraan
zouden geven als 21e-eeuwse mensen. Wat relevant is, dat is dat het optreden van Jezus, met
zijn schriftuitleg die de mensen diep raakt, direct tegenstand oproept. Of beter gezegd:
tegenstand naar voren brengt. Die onreine geest, die zal er al langer geweest zijn. Nu opeens
die Jezus daar komt spreken, voelt hij zich gedrongen om in de openbaarheid te komen.
Kennelijk vertegenwoordigt Jezus een macht, een macht van een reine of waarachtige geest,
zeg maar. In ieder geval een macht die tegenover de macht van die onreine geest staat, die
mensen gevangen houdt in - tja, misschien wel: eigenbelang en eigenwaan. Wat die onreine
geest dan zegt, kun je zien als de ongewilde erkenning van de macht van Jezus, en de
erkenning dat die macht van God komt. We kunnen het ook zien als ironie. Ben jij,
timmermannetje uit Nazareth, met je miezerige paar vissers als leerlingen; ben jij gekomen
om ons te vernietigen? Ja hoor, ik weet al wie je bent, de heilige van God! Zoals het ook in
onze tijd vaak spot oproept, of zelfs beschuldigingen dat je zo alleen maar voor meer
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verdeeldheid zorgt, als mensen zich verzetten tegen ongelijkheid, vernieling van de aarde en
al die andere ‘onreine geesten’ van onze eigen wereld.
Aan de andere kant: het zal bepaald niet de laatste keer zijn in het Marcus-evangelie dat een
onreine geest Jezus aanspreekt als ‘Zoon van God’ of ‘Heilige van God’. En dat Jezus hier
vervolgens niet op ingaat. Dat is dan het volgende vraagteken, en misschien wel het
belangrijkste. Waarom gaat Jezus hier niet op in en zal hij latere onreine geesten zelfs
verbieden om hem zo te noemen?
Om enige helderheid te krijgen in al die vraagtekens is het, denk ik, belangrijk om dit korte
stukje Marcus-evangelie niet op zichzelf te lezen. Ik wees daarnet al terug naar Jezus in de
woestijn, wat net voor onze lezing van vandaag beschreven werd; ik wees ook al vooruit naar
de onreine geesten die Jezus later nog zal tegenkomen. Maar om goed te verstaan waarom
Jezus deze geesten zelfs zal verbieden om hem ‘Zoon van God’ te noemen: daarvoor moeten
we nóg verder naar voren. Daarvoor zullen we helemaal naar het einde van het Marcusevangelie moeten gaan. Naar het lijden en de dood van Jezus. Daarin ligt de sleutel van hoe
hij de heilige van God is. Niet als iemand die het wel even komt oplossen, zelfs al spreekt hij
hier met zoveel gezag dat zelfs de onreine geesten er niets tegenin te brengen hebben. Het
geheim van wie Jezus werkelijk is, ligt in zijn lijden en dood. Dat ligt in zijn grote liefde voor
ons mensen, die hem - de heilige van God, of zo je wilt de zoon van God - die hem ertoe
bracht om helemaal aan de kant te gaan staan van mensen die aan de kant staan, uitgesloten
zijn van de samenleving. In zijn tijd: de blinden, verlamden, bezetenen. In onze tijd: allen die
te lijden hebben van al die onreine geesten in onze mensenwereld, de geesten van eigenbelang
en eigenwaan, de geesten die mensen tot slaaf maken. Jezus brengt redding, werkelijk leven,
werkelijke vrijheid. Niet door het geweld van onze wereld met geweld te lijf te gaan. Maar
door zijn lijden staat hij naast mensen in hun lijden. In zijn dood staat hij naast mensen in hun
dood. Jezus brengt hoop, door woorden en daden van troost, van bemoediging én van
uitdaging. De uitdaging om, net als hijzelf, uit liefde te leven. Om desnoods door hel en
woestijn te gaan om maar dichterbij mensen te kunnen komen. Om je niet te laten afschrikken
als daden van liefde, van recht, van barmhartigheid - daden van werkelijk leven en werkelijke
vrijheid - als die tegenstand oproepen, als die spot oproepen en weet ik niet wat al. Want
uiteindelijk is de macht van liefde, van werkelijk leven en van werkelijke vrijheid, groter dan
alle tegenstand.
Geliefde mensen van God,
Het optreden van Jezus, zijn schriftuitleg, zijn grote liefde voor ons mensen: zij spreken van
een macht van liefde, van een zuivere macht van werkelijke vrijheid en werkelijk leven. Net
als zijn maar net geroepen leerlingen worden ook wij geroepen om aan zijn kant te gaan staan
en hem na te volgen. Om niet te zwichten voor de verleiding van geweld met geweld te
beantwoorden, maar in plaats daarvan met liefde te antwoorden. Net als Jezus zullen we
daarbij te maken krijgen met tegenstand. Tegenstand van de machten van onze tijd, de
‘onreine geesten’ die mensen in hun ban houden. Maar we kunnen dit doen in vertrouwen op
die macht van Jezus: de macht van liefde, van waarachtigheid, van ware vrijheid en werkelijk
leven. De macht van God zelf. Moge het zo zijn.
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Lied: Uit uw hemel zonder grenzen (NLB 527)
1. Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

3. Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen

2. Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

4. Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?

5. Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.

Dankgebed en voorbeden
Gij, die liefde zijt,
wij danken u voor uw zorg voor ons mensen
en voor de hele schepping.
Wij zegenen u, omdat gij zelf aan onze kant bent gaan staan
in de mens Jezus Christus, onze Heer en broeder.
Wij loven u om uw goede, waarachtige, heilige Geest
die ons bij elkaar brengt als uw gemeente.
O Heer, God, erbarmend en genadig,
Wij bidden u voor mensen die in onze samenleving lijden
onder de onreine geesten van onze tijd.
De geesten van armoede en uitsluiting,
de geesten van winstbejag ten koste van uw liefste mensen
en ten koste van de aarde.
Dat er toch waarachtige geesten opstaan
die met gezag spreken
tegen alles wat mensen gevangen houdt en tot slaaf maakt.
O Heer God…. (NLB 329)
O Heer, God, rijk aan liefde en trouw,
Wij bidden u voor landen en volken
die verscheurd worden door geweld.
Waar naamloze mensen, mensen zonder bezit,
worden opgeofferd aan hebzucht en machtswellust.
Dat in hun midden profeten en zieners mogen opstaan
met moed om de machtigen aan te spreken
en hun wandaden aan het licht te brengen.
O Heer God….
O Heer, God, gij die liefde bewaart tot het duizendste geslacht,
Wij bidden u voor al die mensen die lijden onder de gevolgen van de Corona-crisis.
Voor mensen die ziek zijn, die iemand aan het virus verloren hebben,
die eenzaam zijn omdat ze geen bezoek mogen ontvangen,
die slachtoffer worden van het geweld dat steeds maar meer lijkt te worden
in onze straten maar ook achter de deuren van onze huizen,
die hun werk onder hun handen zien afbreken in deze tijd van beperkingen.
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Wij bidden u ook voor deze gemeenschap
en voor al uw gemeenten in deze wereld.
Dat wij, in navolging van Jezus Christus,
elkaar gerust onze noden bekend maken,
elkaars noden met vreugde dragen,
oog hebben voor wie naamloos zijn
en zo zichtbaar maken wat de woorden 'koninkrijk van God’ betekenen.
O Heer God….
Bidden wij ook in stilte voor wat er leeft in ons eigen hart (stilte....)
En bidden wij met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
Slotlied: God, schenk ons de kracht (NLB 418: 1-3)
1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons
hart rusten mag.

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.

Zegenbede
Barmhartige God,
Wij danken U dat Gij in ons midden bent gekomen in Jezus van Nazareth,
één van ons, een mens naar Uw hart.
Wij bidden U dat wij zijn Geest mogen ontmoeten in elkaar,
waar wij elkaar open en liefdevol tegemoet komen.
Wij bidden U dat wij ons open houden voor de ontmoeting met zijn Geest,
juist waar wij het niet verwachten.
Dat wij zó werkelijk navolgers mogen zijn van hem,
in wie Gij ons nabij bent gekomen zoals een mens nabij kan zijn aan een ander mens.
Laten we dan gaan, met de zegen van de eeuwige, de alomtegenwoordige, de nabije God:
Vader, Zoon en Geest.

