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Preek van 16 september 2018 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

EEN VERSTIKKENDE GEEST 

Geest die doof en stom maakt, ik gebied je: ga uit hem weg. (Marcus 9,25) 

Over 

Ik was nog maar net zeventien, toen ik theologie ging studeren. Dan ben je 

natuurlijk al niet helemaal in orde.  Maar ook in ander opzicht week ik af. 

Jarenlang durfde ik tijdens colleges niets te zeggen. Mijn medestudenten waren 

ouder en leken al uitgebalanceerde meningen te hebben. Iedereen bleek goed 

in praten-OVER. Praten OVER Bonhoeffer bijvoorbeeld. Maar ik dacht: 

‘Bonhoeffer? Wie is dat?’ Dus ging ik meteen maar de boekhandel: ‘Heeft u een 

boek van Bonhoeffer?’ Dat hadden ze en ik meteen lezen. Dan kon ik ook 

meepraten OVER Bonhoeffer. 

Het was begin jaren zeventig – ook de tijd dat de politieke tegenstellingen steeds 

groter werden. ‘Polarisatie’ heette het. Iedereen sprak OVER de polarisatie. En 

iedereen in het theologenbolwerk Kampen leek ook een mening paraat te 

hebben OVER die polarisatie. Ik niet. Ik wist namelijk niet eens wat het woord 

betekende! Ik zocht het natuurlijk wel op in het woordenboek. Maar toen wist ik 

het nog niet precies, want in het woordenboek was de actuele betekenis nog 

niet doorgedrongen. Wekenlang had ik geen idee waarover ze het hadden.  

Verlamd 

Praten-OVER: daar waren ze goed in, mijn mede theologen-in-spe. OVER de 

politiek. OVER de colleges. Want ook de hoogleraren werden bestookt met dit 

praten-OVER. Voordat zij hun colleges konden geven, moest er volgens veel 

studenten eerst gesproken worden OVER de zogenaamde ‘voorvragen’. Was het 

vak dat de hoogleraren gaven wel maatschappelijk relevant, was zo’n voorvraag. 

Heel de faculteit was vergeven met praten-OVER. En dan natuurlijk vanuit ferme 

standpunten. 

Het was een atmosfeer waarin ik totaal dichtsloeg. Ik had nauwelijks een 

uitgewogen mening OVER dit en OVER dat. En dat ging ook opvallen. Na een 

werkgroep-bijeenkomst kwam een medestudent eens informeren. De 
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hoogleraar had namelijk aan anderen gevraagd: ‘Er is toch niks met die jongen? 

Hij is zo stil.’ Nee, daar knap je van op: er werd dus nu kennelijk ook al OVER mij 

gesproken!! De verlamming werd er alleen maar groter door. 

Praten-UIT 

Het heeft een tijd geduurd. Tijdens colleges werd de spanning in mij soms 

ondraaglijk. Faalangst kneep mijn keel dicht. Maar gaandeweg ging ik ontdekken 

waar dit alles vandaan kwam. Ik was verzeild in een milieu waarin iedereen goed 

was in praten-OVER, maar waarin het praten-UIT werd verstikt. 

Praten-UIT zoekt de nabijheid. Praten-OVER houdt afstand. Praten-UIT kan 

alleen vanuit het hart. Praten-OVER is meestal een zaak van het hoofd. Praten-

UIT kan alleen in wat ik noem ‘taal van de binnenkant’: de taal van het gevoel, 

de intuïtie, de taal van wat jou ten diepste beweegt. Maar praten-OVER is ‘taal 

van de buitenkant’: van de harde feiten, van de informatie, van betonnen 

opvattingen. Praten-UIT kan alleen tastend en in kwetsbaarheid. Praten-OVER 

wordt al snel een kwestie van gelijkhebberij of imponeren. Ik had gedacht binnen 

de theologie een praten-UIT te vinden en te leren. Ik vond een praten-OVER.  

Geroeptoeter 

Ik ben het inmiddels natuurlijk al lang te boven. Maar ik moet nog vaak denken: 

hoeveel jongeren van vandaag zullen nog steeds geblokkeerd worden door het 

geratel van meningen, door de terreur van het louter praten-OVER? 

‘Roeptoeteren’ noemen we het tegenwoordig. Er wordt wat geroeptoeterd. Kijk 

naar de social media. Geroeptoeter OVER tv-programma’s. Geroeptoeter OVER 

de politiek. Geroeptoeter OVER de islam. Geroeptoeter OVER bekende 

Nederlanders. Geroeptoeter OVER dit, geroeptoeter OVER dat.  

En ik doe er inmiddels zelf aan mee. Wat dat betreft ben ik waarschijnlijk niet 

beter dan die Schriftgeleerden uit het verhaal van Marcus. Want zij konden er 

ook wat van. Ze waren in een druk gesprek OVER die jongen die in de greep was 

van die verstikkende geest. Die Schriftgeleerden waren niet de enigen hoor. De 

leerlingen en andere toegestroomde mensen deden ook een duit in de zak. Ze 

hadden het OVER de jongen zoals sommige doktoren nog steeds met 

verpleegkundigen OVER de patiënt kunnen spreken waar de patiënt zelf bij is. 

OVER wat hem mankeert. OVER wat er aan gedaan kan worden. Of – zoals in het 

geval van de jongen uit het Bijbelverhaal – OVER waarom de behandeling van de 
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discipelen niet aansloeg. Toen verscheen Jezus  ten tonele. Hij kwam van de berg 

van de verheerlijking. Daar was de hemel  opengegaan. Maar nu moest hij weer 

afdalen naar het gewone leven met zijn schaduwen, ergernissen en strijd. Maar 

Jezus zal in die laagvlakte van het gewone leven een stukje hemel meebrengen.  

Geluidloze schreeuw 

‘Waar zijn jullie OVER aan het discussiëren?’ vroeg hij. Meteen maakte zich 

iemand uit de menigte los. Het bleek de vader van de jongen. Hij is vol wanhoop. 

Zijn jongen blijkt geplaagd te worden door een verstikkende geest. De jongen wil 

wel praten, maar het lijkt alsof de woorden in zijn keel blijven steken. Alsof er 

een denkbeeldige hand voor zijn mond wordt gehouden, waardoor wat in hem 

leeft niet naar buiten kan komen. De onmacht en frustratie zijn zichtbaar in het 

schuim op zijn lippen. Het is alsof hij gewurgd wordt.  

Er is wel gezegd: die jongen zal wel epilepsie gehad hebben. Maar ik houd niet 

zo van die verklaring. Een verklaring is iets uit de wereld van praten-OVER: we 

willen meteen iets rubriceren, kaders vinden waarin we het willen plaatsen. Nee, 

verdiep je in de erváring die de jongen gehad moet hebben. Zijn ervaring moet 

hebben geleken op wat de bekende kunstenaar Munch in zijn werk ‘De 

schreeuw’ liet zien. Het is een geluidloze schreeuw. De voorbijgangers op de 

achtergrond horen hem niet. De schepen op zee gaan hun weg. Het dagelijks 

leven om de man heen gaat gewoon door. Maar hij houdt zijn handen voor zijn 

oren. Alsof hij alle geluiden om hem heen niet meer kan hebben. De taal van de 

buitenkant kan hij niet meer verdragen en de taal van de binnenkant kan niet 

naar buiten.   

Ongeloof 

De vader vertelt dat - toen Jezus afwezig bleek - hij diens discipelen dan maar 

had gevraagd zijn zoon te genezen. Maar ze konden het niet.  ‘Wat zijn jullie toch 

een ongelovig volk,’ zegt Jezus. Let wel: ‘volk’. Jezus wendt zich niet alleen tot de 

leerlingen. Hij ergert zich aan álle omstanders. Waarom? Natuurlijk vanwege dat 

ongeloof. Maar wat is ongeloof? Het is de houding die Jezus had aangetroffen: 

dat blijven steken in praten-OVER, een opvatting-hebben-OVER, dat 

discussiëren, dat alleen maar kunnen denken en praten in taal van de 

buitenkant.  



4 

 

Die vader zat er kennelijk zelf ook in gevangen. Misschien had hij zijn zoon ook 

wel met die taal opgevoed. Had hij altijd een opvatting gehad OVER hoe zijn zoon 

had moeten worden. Een ideaalbeeld waaraan de jongen moest beantwoorden. 

Een mal die zijn kind verstikte. Hoe vaak komt dat niet voor? Soms blijft een mens 

een leven lang bezig met de vraag hoe zij hun vader of moeder trots zouden 

kunnen maken. Zelfs tot over hun dood heen blijf je je soms afvragen: wat 

zouden ze nu OVER mij gedacht hebben? Zulke gedachten komen natuurlijk 

ergens vandaan. Misschien wel bij onze ouders zelf. Die willen natuurlijk dat hun 

kinderen slagen in het leven, maar hebben daar allerlei beelden bij en oordelen 

OVER. Altijd maar weer dat woordje OVER. Zou de vader zoiets ook hebben 

bedoeld met dat: ‘kom mijn ongeloof te hulp’? Ongeloof als het onvermogen om 

los te komen van dat denken en praten-OVER, ongeloof als de onmacht om de 

taal van de binnenkant te spreken. Ook die van de binnenkant van je kind.  

Een verhaal 

Jezus spreekt die taal wel. Nadat de jongen bij hem gebracht is, en zich dezelfde 

verschijnselen van verstikking en verlamming voordoen omdat de jongen 

kennelijk ook bij Jezus de harde buitenkant vreest, vraagt Jezus: ‘Hoe lang heeft 

hij er al last van?’ Jezus vraagt het de vader, omdat de zoon niet kan antwoorden. 

Maar Jezus ziet geen geval, hij vraagt naar een verhaal.  

Ieder mens heeft een verhaal. In een verhaal komen binnen- en buitenkant bij 

elkaar. De feitjes van je leven: waar je geboren bent, hoe oud je bent, of je 

kinderen hebt. Maar ook hoe het je vergaan is in je leven. Hoe je weg liep. Wat 

je onderweg tegenkwam. Wat je verlangens zijn of waren en of die uitkwamen. 

Hoe je op het punt waar je gekomen bent, verzeild bent geraakt. Er zijn 

tienduizenden mensen met jouw geboortedatum, maar er is er maar één met 

jouw verhaal: jijzelf. Jezus vraagt naar het verhaal van de jongen.  

Wie is die jongen 

Nadat de vader het lijdensverhaal van zijn jongen had verteld, genas Jezus de 

zoon. Hij bevrijdde hem van de verstikkende geest die hem afsloot van de rest 

van de wereld. De geest die zijn mond tot stille schreeuw had vervormd en zijn 

oren doof had gemaakt met het geroeptoeter in de wereld.   

Wie was die jongen? Had hij een naam? Misschien wel de jouwe. Misschien ben 

jij die jongen wel, ook al ben je een meisje of jonge vrouw. Misschien bent u het 
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wel, al ben u van middelbare leeftijd. Want misschien kun je jezelf ook nauwelijks 

overeind houden in een wereld waarin de sterkste meningen tellen. Heb je het 

gevoel dat je hart vol is en wil je mond er van overlopen, maar wordt het 

gesmoord. En misschien hebben anderen daardoor wel het idee dat jij nergens 

een mening over hebt of dat je een stug en gesloten persoon bent. Misschien 

zijn alle berichten en opvattingen waarmee je dagelijks in de media 

gebombardeerd wordt, wel onverdraaglijk voor je aan het worden. Of worstel je 

met allerlei dwingende ideaalbeelden - van je ouders, van je partner, van je 

collega’s, van de maatschappij als geheel.  Wel, in al die gevallen ben jij, ben ik 

die jongen.  

Opstaan 

Het verhaal van de jongen is een verhaal van onze ziel. De ziel die kan lijden 

onder de bloedarmoede en de terreur van een louter praten- of meningen-

hebben-OVER. Het is een kwade geest die onder mensen kan heersen. En die de 

meest kwetsbaren onder ons doet verstommen en naar de rand drukt. En soms 

zelfs ziek maakt. Er kan onder mensen of in een hele maatschappij een 

ziekmakende geest heersen die zich in de meest kwetsbaren openbaart.  

Maar Jezus pakte de jongen bij de hand en hielp hem overeind. En de jongen 

stond op. De Bijbel gebruikt daar een woord dat ook gebruikt wordt voor de 

opstanding van Jezus. Daarmee wil de Bijbelschrijver zeggen: ook dit is een 

Paasgebeurtenis. Niet alleen Jezus stond op, ook wij mogen opstaan. Opstaan uit 

onze machteloosheid en ons onvermogen.  

Bidden 

Ook de leerlingen van Jezus mogen opstaan uit hun onvermogen. Toen zij na het 

gebeuren met Jezus alleen waren, vroegen ze: ‘Waarom konden wij die geest 

niet uitdrijven?’ – ‘Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven,’ 

antwoordde Jezus. Gebed – dat is niet een magisch middel om bij God een 

mirakel gedaan te krijgen. Gebed is de ultieme vorm van praten-UIT en praten-

MET. Bidden is je hart luchten bij God. En denk bij dat luchten maar even aan het 

letterlijk luchten van je kamer: je laat er de wind van buiten doorheen waaien. 

Bidden is het raam van je hart openzetten om er de wind van Gods Geest in te 

laten. Een manier om je binnenwereld openen. Want bidden is niet onze manier 

om God te bereiken. Bidden is Gods manier om jou kan bereiken.  
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Bij bidden begint de genezing van de ziekmakende geest die de wereld vult met  

gebabbel en gekwetter. Ik doe er eerlijk gezegd inmiddels lustig aan mee, hoor. 

Ik heb het sinds die prille studententijd me ook eigen gemaakt. En zonder praten-

OVER kan een mens niet leven. Soms moet een mens ook ferme standpunten in 

durven nemen. Maar God verhoede dat het praten-OVER dient om een leegte 

daarachter te verhullen. God wil die leegte bewonen. Niet ter wille van Zichzelf, 

maar ter genezing van de wereld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


