
Woord van welkom en inleiding op het thema 
Van harte welkom allen in deze viering in Momentum in Boekelo.  
Deze viering vindt plaats in de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en concentratie op wat 
ertoe doet in ons leven.  
De veertigdagen herinneren ons aan de woestijnreis van het volk Israël, toen ze, bevrijd uit 
Egypte, 40 jaren onderweg waren naar het beloofde land,  
het land van gerechtigheid en vrede. Een hele pelgrimage, waarbij het niet alleen om het doel 
gaat, ook de weg ernaartoe doet ertoe. 
De veertigdagentijd begint met Aswoensdag. Bedenk dat je stof bent en weer stof zult worden, 
tot stof zult wederkeren. 
Als mens gaan we het avontuur van het leven aan en zo maken we onze keuzes. 
Vandaag 8 maart is het ook Internationale vrouwendag. Thema 2020: Vrijheid 
Al jarenlang strijden vrouwen voor zelfbeschikking, individuele rechten en vrijheid. Vrijheid van 
vrouwen, zo wordt gezegd, dient niet onderhandelbaar te zijn. Op de website staat een 
oproep: Wat betekent vrijheid voor jou?   
Zeg het met een foto. 
Op de site staan een aantal foto’s met verduidelijkende teksten: 
Vrijheid is je eigen keuzes maken.  
Vrijheid is je eigen pad gaan in verbinding met elkaar.  
Vrij om mijn geluid te laten horen. 
Vrijheid is de tegenpool van gebonden zijn aan handen en voeten. 
Vrijheid moet vanzelfsprekend zijn. 
Het thema van vandaag gaat over het verlangen naar vrijheid, 
Een vrijheid die vaak moeilijk te realiseren en vast te houden is. 
Veel mensen voelen zich onvrij, in de greep van iets of iemand. 
Soms noemen we dat demonen, een onreine geest of duivel. 
In de eerste lezing zien we hoe een onreine geest iemand in bedwang houdt en doet huizen in 
grafspelonken. 
In de tweede lezing zien we hoe beproevingen het levenspad van Jezus kruisen. 
 
Kunnen wij wonder boven wonder vanuit de diepte van ons roepen toch die demonen 
verdrijven en de vrijheid proeven  
en vervreemd hereigend, zoekgeraakt hervonden worden? 
 
Laten we bidden 

Geboren om te leven, 
aanvaarden wij de reis 
vol vreugde en verlangen 
waarheen het spoor ook wijst. 
Zo vaak lijkt U verdwenen, 
wordt hunkering verdriet, 
een weg van angst en beven 
die ons geen toekomst biedt. 
 
Wij zijn hier  
met al wat in ons is 
aan hoop en teleurstelling 
verdriet en vreugde, 
boosheid en verslagenheid, 
eenzaamheid en saamhorigheid. 
Wij zijn hier om U en elkaar te ontmoeten 
en een weg te vinden die begaanbaar is. 
Zegen ons met het licht van uw ogen, 
Noem ons bij onze naam. 
Dat wij ons laten verwonderen. 
Amen. 
 
 



Zingen van de antifoon: 

Uit de diepte roep ik jou.  
Wees voor mij een oor dat luistert, hoor mij om genade spreken. 
 
De nood van de wereld: 
Uit de diepte roepen wij tot U:  

Voor mensen die bedreigd worden, die in hun anders zijn niet erkend worden zoals de 
Oeigoeren, moslims in China die massaal in kampen worden opgesloten; 

Voor mensen die een plek zoeken om te wonen, zoals de asielzoekers op de Griekse eilanden 
die daar in overvolle kampen bivakkeren. 

Wij roepen tot U voor hen die psychiatrische hulp nodig hebben, maar vanwege de wachtlijsten 
niet geholpen worden, zoals Charlotte Bouwman en haar lotgenoten die wekenlang in de hal 
van het ministerie van volksgezondheid demonstreerde uit onvrede over de GGZ. 

We roepen tot u voor vrouwen die zich zo vernederd voelen door huiselijk geweld dat ze hun 
problemen niet ter sprake brengen maar verbergen. Dat gebeurt in Iran zo lazen we deze 
week in de krant, dat gebeurt ook elders. 

Wij roepen tot U voor onze medeburgers die zich niet gehoord voelen in hun roep om 
waardering voor wat zij doen en hun roep om mee te denken over de besluitvorming: mensen 
uit de zorg, het onderwijs en de landbouw. 

Uit de diepte roepen wij tot U: 
wees een oor dat luistert, hoor ons om genade smeken. 
 
 
Vredeswens 
Wij zijn zo gewend dat we elkaar begroeten met het geven van een hand dat we ons er 
ongemakkelijk bij voelen om dat niet te doen. Het biedt ook kansen om elkaar op een andere 
manier te begroeten. 
Ik stel voor dat vandaag te doen door elkaar in de ogen te kijken en de hand op ons hart te 
leggen en elkaar vrede, shalom of salam toe te wensen. Dat we als Jezus voor elkaar 
openstaan zodat we elkaar tot spreken horen en samen woord voor woord de taal scheppen 
die ons bevrijdt.  
 
Zegenbede 
Moge God ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, 
Halve antwoorden en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. 
 
Moge God ons zegenen met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van 
Gods schepselen, zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
 
Moge God ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, 
honger en oorlog, zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun 
pijn in vreugde te veranderen. 
 
En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen 
maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan 
worden. 
 
Daartoe zegene en behoede ons de Eeuwige  
de Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten 
en zij u genadig 
de Eeuwige wendde haar ogen tot ieder van ons 
en geve ons vrede. 



OVERWEGING zondag 8 maart 2020 Zwanenhofviering te Boekelo 
Mattheüs 4, 1-11 

Marcus 5, 1-20 
Twee verhalen waarin een man centraal staat. 
en dat nog wel op internationale vrouwendag. 
Wie zijn die mannen? 
Kunnen wij, mannen en vrouwen,  
ons op enige manier met hen identificeren? 
Willen we dat überhaupt wel? 
Zeggen hun verhalen iets over ons? 
Of is het een ver van mijn bed show, 
staan beide mannen ver van ons af?  
De ene in zijn vreemdheid,  
de ander in zijn goedheid. 
Waar raken de verhalen over hen ons leven? 
 
Beide mannen hebben met boze geesten van doen, demonen. 
De een is erdoor bezeten,  
de ander wordt er door op de proef gesteld. 
 
De man die bezeten is, is zichzelf niet meer,  
Een mens met een verwarde geest. 
Wij zouden zeggen een psychiatrische patiënt, 
misschien de dorpsgek van vroeger. 
Deze mens is geïsoleerd. Hij woont ver van de bewoonde wereld tussen de graven, daar waar 
de dood heerst. 
De dodenakker, zoals Egypte ooit het doodsland was  
waar het volk Israël niet meer zichzelf kon zijn, 
maar onderworpen was aan de voorschriften die de farao hen oplegde. 
 
Hoe komt deze mens op de dodenakker terecht? 
Zocht hij, uit angst voor andere mensen, de eenzaamheid? 
Was hij misschien ook bang voor zichzelf,  
hij kende zijn eigen kracht niet.  
Niks kon hem binden: geen ketting, geen boeien, geen mens. 
De mensen, de dorpsbewoners,  
zullen ook bang voor hem geworden zijn  
en hem daarom ook graag op afstand houden, 
de mens met een verwarde geest.   
Hoe krijg je zo’n verwarde geest? 
Dat kan door kleine dingen gebeuren 
waar wij zo aan voorbijlopen, 
waarvan we niet weten welke sporen zij achterlaten. 
Een gebeurtenis die zoveel indruk op je maakt  
dat je niet meer weet wie je bent  
en welke kant je op moet. 
Gebeurtenissen waardoor je je steeds meer  
op jezelf terug gaat trekken.  
Niet eens altijd zichtbaar voor de buitenwereld. 
Het overlijden van iemand kan dat veroorzaken, 
het verlies van je werk, een tegenslag,  
een traumatische gebeurtenis,  
iemand met wie je geen contact kan maken, 
een burn-out, vul maar aan. 
Je bent jezelf kwijt en raakt daardoor verward. 



Het kan ook zijn dat de groepsnorm jou buiten spel zet, 
omdat je je daaraan niet kunt onttrekken  
en je niet je eigen keuzes kunt maken. 
Zaken en mensen waaraan wij ons conformeren,  
waarmee we in zee gaan,  
kunnen ons meer of minder onvrij maken. 
Een ander kan ook een beeld van jou schetsen  
wat niet overeenkomt met wie je bent.  
Als je niet anders kan dan je daarnaar gedragen,  
legt dat je aan banden. 
Je kan gepest zijn,  
je mond kan gesnoerd zijn, waardoor je niet vrijuit kon spreken,  
je kan bloot hebben gestaan aan ongewenst gedrag,  
normen en waarden kunnen je opgedrongen zijn, 
je kunt emotioneel en lichamelijk gekwetst zijn, misbruikt. 
Dit alles laat zijn sporen na, zichtbaar,  
maar vaak in het verborgene.  
Het dwingt je ondergronds te gaan om je eigenwaarde te bewaren, het dwingt je ondergronds 
te gaan naar de dodenakker  
zoals de man met de onreine geest. 
Je overleeft, maar iets in je roept uit de diepte omhoog. 
Uit de diepte roep ik. Roep ik jou.  
Wees voor mij een oor dat luistert, hoor mij om genade smeken. 
 
Raak me aan! 
En tegelijkertijd: raak me niet aan. Laat me met rust. 
Nu weet ik tenminste welke pijn en eenzaamheid ik moet verdragen, 
Wat wil je van mij? Kom jij me ook pijn doen? 
En dan vraagt Jezus naar zijn naam. 
Jezus die zelf ook in verwarring werd gebracht door de duivel, 
toen hij 40 dagen in de woestijn was. 
Voordat hij naar de woestijn ging had hij iets groots meegemaakt. 
Johannes de Doper had hem op zijn verzoek gedoopt. 
Door voor de doop kiezen is hij een van ons,  
staat hij niet boven de mensen, maar naast hen.  
Jezus zegt tegen Johannes  
die eerst tegenstribbelt om Jezus te dopen: 
 ‘Laat het nu maar gebeuren,  
het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. 
Merkwaardig dat Jezus hier het woord gerechtigheid gebruikt. 
Een kernwoord uit de Hebreeuwse bijbel,  
waarmee hij aangeeft partij te trekken  
voor mensen die niet meetellen,  
de mensen aan de zelfkant van de samenleving. 
De doop zet de gerechtigheid in het midden.  
Daar draait het om. 
En na de doop opent de hemel zich en klinkt er een stem: 
‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde’. 
Deze mens zal de gerechtigheid vervullen.  
Hij is een bron van vreugde. 
 
En dan is daar de duivel die alles door de war schopt,  
die hem een andere weg voorschotelt  
dan de weg van gerechtigheid. 
Ieder mens worstelt met zijn eigen spoken of monsters,  



demonen of donkere kanten in zichzelf. 
Jezus moet hier afrekenen met de zijne, 
met de eeuwige verzoeking om macht te gebruiken  
om dingen naar je hand te zetten. 
Steeds refereert de duivel aan de stem uit de hemel: 
áls je de zoon van God bent  
is dat toch een koud kunstje voor je om dingen om te toveren 
of kun je een beslissing forceren door je macht in te zetten? 
Jezus moet deze schaduwkanten onder ogen zien  
en ze pareren. 
Anders zouden alle koninkrijken en de hele wereld  
voor zijn voeten liggen,  
maar zou hij zijn ziel verkocht hebben aan de duivel. 
Jezus vlucht er niet voor weg, maar houdt vol  
door zijn tegenwoorden aan de duivel, de in-de-war schopper,  
te ontlenen aan wat er geschreven staat in de thora,  
de woorden die richting geven aan een leven in gerechtigheid. 
De zoon des mensen is onder ons  
om de weg van de menselijkheid te gaan. 
Niet eigenbelang, maar onbaatzuchtige goedheid  
is de verborgen spil van het bestaan. 
Daarin mogen wij ons oefenen. 
Want wij beseffen dat ook wij donkere kanten in ons hebben. 
Ook al willen we daar liever niet aan. 
Rosamonde Miller opent ons daarvoor de ogen. 
Toen zij als een politieke gevangene in Cuba, 
dacht aan de volgende marteling die haar te wachten stond, 
hoorde zij een man met een hogere rang dan de anderen, 
iemand die haar nooit aanraakte maar alleen de opdrachten gaf, 
een man als een koud en afschrikwekkend monster, een duivel, 
voor wie ze verschrikkelijk bang was,   
enthousiast en liefdevol praten  
over zijn dochtertje dat een klein hondje had gekregen. 
Ze hoorde zijn lach en dacht:  
Kan dit monster lachen en liefhebben?  
Als hij kan liefhebben als ik, dan is de duistere kant ook in mij. 
Hij is menselijk als ik, we zijn uit hetzelfde hout gesneden. 
Zij kon het niet bevatten en kwam in het donker terecht.  
Pas toen zij die donkere kant in zichzelf accepteerde,  
kwam ook het licht en het verlangen  
om liefdevol met de ander om te gaan 
en hem of haar recht te doen. 
Goed te doen. 
 
Als de ander nutteloos lijdt,  
zoals de man bij de grafspelonken, 
roept dat een verlangen naar goedheid op,  
naar gerechtigheid. 
En dan kan er wat gebeuren. 
Misschien wilden de omstanders dat ook wel, 
ze verzorgden immers de bezetene  
en probeerden hem tegen zichzelf te beschermen. 
Ze wisten alleen niet hoe hem te benaderen. 
Hun eigen angsten stonden hen in de weg. 
Jezus wijst ons een begaanbare weg. 



Hij vraagt naar zijn naam.  
Een legioen. Hij weet zijn eigen naam niet meer. 
Het legioen doet denken aan een romeinse legereenheid van zo’n 2000 man die kort daarvoor 
Dekapolis,  
de steden waar zich dit alles afspeelt, had bezet. 
Van dat legioen, moet hij bevrijd worden  
om zichzelf te kunnen zijn.  
Het legioen onreine geesten wordt naar de kudde varkens gestuurd 
die de helling afstormt en in het water verdrinkt. 
Zoals ook het leger van farao verdronk in de Rode Zee, 
toen het volk Israël bevrijd werd uit Egypte. 
Voor Israël was er een begaanbare weg naar het leven, 
zoals nu voor de man die bevrijd is van een onreine geest. 
 
Door te vertellen over wat je in de macht heeft,  
komt er ruimte, kan er iets gebeuren. 
Dat wat hem dwarszat, wat hem belemmerde om te leven, 
brengt hij onder woorden.  
En daardoor verdwijnt het. 
De man wordt recht gedaan. 
Door een oor dat luistert,  
door een bezetene die zich aan laat spreken en vertelt.   
De ban van de angsten is verbroken  
en hij komt uit de graven tevoorschijn.  
Hij zit bij Jezus, gekleed en bij zijn volle verstand. 
Hij is tot zichzelf gekomen. 
De bevrijde mens wil graag bij Jezus blijven en met hem mee gaan, maar Jezus zegt: ga naar 
huis, naar uw eigen mensen. 
Hij mag niet afhankelijk worden van Jezus. 
Hij moet weer op eigen benen staan, op eigen kracht, 
volop in het leven. 
Niet meer ondergronds maar in een huis waar geluk zal wedervaren. 
De man vertelde daar waar hij woonde 
wat Jezus voor hem gedaan heeft en 
allen verwonderden zich. 
Wat eerst verbijstering opriep, 
keerde in zijn tegendeel doordat iemand goed wilde doen, recht 
en luisterde naar de roep uit de diepte. 
Verbijstering werd verwondering. 
Het wonder geschiedde. 
 
Een hoopvol verhaal! 
Voor ons allemaal! 
Niet alleen in het goede wat ons overkomt geschiedt het wonder, 
ook in de verbijstering om de nood van de wereld 
kunnen wij het wonder ervaren. 
Door mensen niet weg te zetten, 
of een stempel op te drukken, 
door ons verlangen naar goedheid en gerechtigheid 
de boventoon te laten voeren, 
niet onverschillig zijn, 
maar het verschil maken. 
Of het nu om enkelingen gaat die wij ontmoeten, 
met wie wij samenleven 
of om groepen mensen, 



zoals de Oeigoeren,  
de asielzoekers op de Griekse eilanden, 
mensen die psychiatrische hulp nodig hebben,  
vrouwen die vernederd worden 
verpleegkundigen, leraren en boeren die zich niet gehoord voelen 
en  niet mogen meedenken over de toekomst. 
Hen niet wegzetten, in de ban doen, 
maar hen laten vertellen over wat hen in de greep houdt, 
een oor dat luistert, een liefdevolle ontmoeting. 
Zo kun je er voor de ander zijn, 
zo kan de ander er voor jou zijn. 
Dat we daarvoor open staan. 
Je samen verwonderen over w at er dan ontstaat! 
 
Geluk zal wedervaren aan wie verworpen waren 
Zo moge het zijn. 


