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Wat is dat toch met Hem? 

 

1. Soms kom je iemand tegen waarbij je dan denkt: wat is dat toch? In de klas, bij de 

sportclub, op je werk. Een natuurtalent? Iemand met charisma? Of iemand met een 

beperking? Hoe dan ook: iedereen is anders en we blijven mensen… 

2. Toen Jezus voor het eerst naar de synagoge kwam nam Hij direct het initiatief en ging 

Hij onderwijzen. Via het Matteus-Evangelie ontdekken we dat Hij meer is dan Mozes. Ik 

blijf benieuwd naar zijn preken, waarin Hij zegt dat het O.T. het al vaak over Hem heeft. 

Hij spreekt met ‘gezag’ (=macht) over God, alsof Hij er zelf geweest is. Klopt want in 

Marcus 1:15 horen we dat met zijn komst het Koninkrijk is aangebroken. Hier spreekt de 

Koning, de gezonden Messias! Het maakt veel indruk bij de mensen en bij boze geesten. 

3. Dat betekent dat de duivel en zijn rijk ook in opperste staat van paraatheid zijn. Als 

een cordon willen ze Hem bij het begin van zijn optreden tegenhouden. Ook deze demon.  

Er is bij hen structureel onwil om Gods liefde te verstaan. De geest probeert de menigte 

op te hitsen en Gods heiligheid koppelt hij aan vernietiging. Dat is zijn/hun blinde vlek 

want Jezus is juist gekomen om ons weer in het rijk van de heilige God te brengen.  

4. Met een machtswoord wordt de demon weggejaagd en de man bevrijd. Wie is deze 

Jezus toch? Over dezelfde macht heeft Jezus vlak voor zijn Hemelvaart: ‘Mij is gegeven 

alle macht’. Hoe zit dat dan met die demonen vandaag? Dat vind ik niet zo eenvoudig om 

te beantwoorden. In het N.T. zie je demonen vooral veel in de evangeliën voorkomen. Bij 

de voorschriften van Paulus lees je er niet meer over. Jezus concentreert zich niet op de 

uitdrijving maar op het discipelschap, leren en dopen. In elke cultuur past de satan zich 

aan maar het doel, vernietiging en verderf, blijft hetzelfde. Vandaag zie je het/hen zeker 

terug bij ‘gewone zonde’: wrok, leugens, kwetsen, veroordeling, teleurstelling. Daar waar 

je de moed in de schoenen zakt als het gaat om de doorwerking van Gods Koninkrijk. 

Daar waar je steeds kritisch blijft op de kerk(gemeenschap). Kijk dan met elkaar niet 

alleen naar het negatieve maar kijk vooral omhoog, naar de Koning. Luister naar het 

gezagvolle Woord(en) van de Koning en leef ze. Kijk dan weer naar elkaar en naar Gods 

werk in deze wereld. Hij houdt het uit met ons. Sterker nog: Hij houdt van ons. Niemand 

kan ons roven uit zijn hand! Wie is Hij toch? Hoe vier(t) je/u Avondmaal volgende week?  

 

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 

1. Wie is Jezus? Een vraag die de hele geschiedenis door gesteld is en nog steeds. Fijn 

dat Hij er zelf genoeg over verteld heeft. Wat heb jij/heeft u gehoord? Deel het eens.  

2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: iede . een is a . ders. M . . i is dat! S . . en m . gen we 

schaa . jes van de Go . de Herd . r zijn. Hij is de Zoon van G . d en K . ning. G . . . . . . s! 

3. ‘In de synagoge is ‘leren’ altijd: de Schriften openen. Jezus opent wet en profeten en verkondigt 

vanuit deze thora dat Gods tijd nu is gekomen. In het leren blijkt zijn liefde voor het volk. Jezus 

komt niet als een heraut die snel weer verdwijnt nadat hij zijn signaal heeft gegeven, maar als een 

herder die het volk meeneemt en leert weiden in het evangelie. Zo dient Hij de mensen’  

4. ‘De reactie van de mensen betreft namelijk niet allereerst de inhoud van de leer, maar de 

manier waarop deze wordt gebracht. Zij beseffen op dat moment nog niet dat die manier alles 

heeft te maken met de inhoud. Men is alleen maar perplex over de wijze van leren. De 

schriftgeleerden spreken namelijk nooit met eigen autoriteit, maar altijd vanuit de Schrift en vanuit 

de vaderen, de vroegere rabbijnen. De Joodse schrijver Ben-Chorin: ‘ze (de rabbijnen) vinden het 

belangrijk, dat men steeds zijn bronnen aangeeft: wie een woord zegt in naam van hem die het 

gezegd heeft, brengt de wereld verlossing’’ 

5. Bijbelrooster: zondag Mar.1:1-15 (15); maandag Mat.5; dinsdag Mat.6; woensdag Mat.7 

(slot Bergrede: 28-29!); donderdag Ef.4:17-5:20 (4:27-30); vrijdag Kol.1:1-20 (12-14); zaterdag 

Kol.2 (15). Liefhebbers: Kol.3; Joh.3 (13.19.31); 1Pt.5 (8); Luc.24:27.44-45; NGB: art.12 en 14 
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Blok 1. Soms heb je dat. Je komt iemand tegen en je vraagt je af: ‘wat heeft die ander 

toch?’. Die manier van praten. Die blik in de ogen.  

Niet doorsnee.  

Een wonderkind bijv. Iemand die al bijna eerder muziek maakte dan kon lopen.  

Of iemand die binnenkomt op een feestje, en dan gebeurt er iets… 

Iemand met een bepaald charisma.  

Soms gaat het juist heel anders.  

Je ziet iemand en je denkt… wat is dat toch? Ik kan er de vinger niet goed achter krijgen 

maar er is iets. Dan kan het ook gaan om iemand met een beperking… 

 

Mensen, allemaal anders, allemaal bijzonder.  

Je vergaapt je aan de een, je bent blij dat je niet bent als die ander.  

Mensen, allemaal mensen, zelfs die hele bijzondere waarvan jij denkt ‘wat heeft die 

toch?’. Hoe dan ook: het zijn allemaal mensen!  

En de kunst is om bij iedereen te ontdekken waardoor die ander waardevol is, namelijk 

mens. Dus vooral omdat die ander mens is!  

 

Blok 2. Toen Jezus op aarde kwam werd ook regelmatig gedacht en gezegd en gevraagd: 

wie is Hij toch? Mens? Jazeker, maar ook anders en meer.  

Als 12-jarige jongen in de tempel was Hij al zo heel bijzonder.  

En Maria was degene die dat elke keer goed besefte en de woorden die Hij zei en wat er 

gebeurde met Hem in haar hart sloot. 

En ook in de geschiedenis van vanmorgen komen we tegen dat Hij bijzonder is en dat 

iedereen zich afvraagt wie Hij is.  

Dat begint al met hoe dit verhaal begint.  

Hij komt in Kafarnaum aan, gaat de eerste de beste sabbat naar de kerk toe en gaat 

daar onderwijzen.  

Toen ik hier begon in 2013 besefte ik heel goed dat ik rustig moest beginnen. 

Eerst de mensen leren kennen, eerst ontdekken hoe de hazen lopen in Berkum, eerst 

vertrouwen proberen te winnen, oefenen in het liefhebben en stapje voor stapje jezelf 

meer inbrengen. Zoiets.  

Ik ging wel gelijk voor vanaf de eerste zondag maar daar had u ook om gevraagd.  

Dus ik kwam hier niet in termen van ‘ik kwam, ik zag en ik overwon’.  



Terwijl de Here Jezus dat hier wel doet.  

Naar zijn gewoonte gaat Hij naar de synagoge.  

Daar ontmoet Hij heel Gods volk. Geen uitzonderingen.  

Zonder enige schroom komt Hij daar binnen en neemt het woord. 

Met gezag. Niet bescheiden. Niet wachten tot Hem iets gevraagd wordt.  

En de mensen merken dat. 

Wat is dat toch met Hem?  

Hij doet het zo anders dan hoe wij het gewend zijn hier in ons dorp. 

Een nieuwlichter met nieuwe ideeën.  

Diep onder de indruk zijn ze. 

Heel anders dan onze bijbeluitleggers, zeggen ze. 

Want die waren gewend om vooral veel uit te leggen over wat Mozes had gezegd. 

En wat andere schriftgeleerden weer hadden gezegd over zijn bijbeltekst. 

Maar deze praat op een andere toon en zegt geregeld ‘maar Ik zeg u…’. 

Dat is nogal wat. Wat een lef. Welke toestemming heeft Hij hiervoor. 

Denkt Hij misschien dat Hij meer is dan Mozes? 

Ja, dat denkt Hij en zo is het ook! 

Als je deze woorden ‘Hij spreekt met gezag’ in het Matteus-Evangelie (Mat.2-7) opzoekt, 

dan staan ze daar aan het eind van de Bergrede. 

En het Matteus-Evangelie begint vrij snel met de uittocht uit Egypte. 

Maar dan die van Jozef, Maria en het kind. 

 

 
 

En daarna krijg je de 10 geboden die op de berg worden uitgedeeld. 

Maar dan niet door Mozes op de Sinai maar door Jezus op de berg: Bergrede. 

 

     
 



Meer dan Mozes is hier. Hij spreekt met autoriteit.  

Hij spreekt alsof Hij thuis is in de dingen van God.  

In het huis van zijn Vader. Alsof Hij er vandaan komt.  

Ja, en ook dat is zo.  

Deze rabbi spreekt over zijn Vader, gelijkenissen over het Koninkrijk van God, over 

situaties uit het dagelijkse leven maar alles met een spits. 

Waarin Hij zelf een grote rol speelt. 

Zoals in zijn eerste, zeer korte preek in Lucas 4: na lezing uit de boekrol van Jesaja over 

‘de Geest des HEREN die op Hem rust, om gevangenen, blinden en onderdrukten nabij te 

zijn’ geeft Hij de volgende preek: ‘vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling 

horen gaan’. 

Meer dan Mozes? Jazeker!  

Kijk maar naar wat er in de verzen staat voor ons bijbelgedeelte van vandaag.  

Jezus gaat optreden en Hij zegt dan: ‘de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is 

nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws’.  

 

 
 

Dus hier is de Koning aan het woord. Die het Koninkrijk van God komt brengen.  

Belangrijk om te onthouden! 

Wij zeggen meestal als antwoord op de vraag waarom de Here Jezus gekomen is dat Hij 

gekomen is om te betalen voor de zonde. 

Of om te sterven aan het kruis. 

Dat is op zich wel waar maar je vertelt daarmee maar een klein stukje van het hele 

verhaal. Waarom zou je een detail vertellen uit een groter en mooier verhaal?  

Waarom is Jezus gekomen? Om het vrederijk van zijn Vader terug te brengen! Hier zie je 

de Koning die het rijk van vrede terug komt brengen. 

Weliswaar in etappes maar niet meer tegen te houden.  

Deze Koning is uit de hemel gekomen om het hier op te lossen. 

Ons grootste probleem. Onze diepste nood, onze onrust.  

Zo ver van huis, zo  vervreemd van de nieuwe wereld van God die komt.  

Kijk naar Jezus: gestuurd, gezonden, aangewezen, bekwaam gemaakt: Christus, de 

Messias. En wat een indruk maakt het. En wat een gevolgen heeft het naar twee kanten. 

 

Blok 3. Dat kun je wel zien in wat hier gebeurt.  

Als deze koning het vrederijk komt stichten is de grote onruststoker onmiddellijk in 

opperste staat van paraatheid.  

Als een cordon staan de boze geesten om Jezus heen als Hij begint met optreden. 

Voor hen is niets zo erg als dat dit vrederijk gevestigd gaat worden op aarde. 

Duivelse onlogica (of moet je juist zeggen ‘duivelse logica’) want wie kan hier op tegen 

zijn?  

Ook hier in Kafarnaum is een demon die er alles aan doet om het bezoek van Jezus en 

zijn gezag te laten mislukken. 

Enerzijds door een wij-zij gevoel te laten ontstaan. 



Wat hebben wij in Kafarnaum te maken met Jezus uit Nazareth? 

Een buitenstaander, en ook nog praatjes. Daar zitten wij toch niet op te wachten, toch? 

En dan nog zo’n opmerking: gekomen om ons te vernietigen?  

Want u bent toch de heilige van God? 

 

 
 

Typisch van de duivel en zijn knechten is dat ze thuis zijn in de woorden van God maar 

nooit de essentie ervan geloven. Dat is ‘duivelse onlogica’ (of juist hun logica?).  

De heilige van God: jazeker!  

De heilige God temidden van onheilige mensen: dat kan toch niet goed komen? 

Nee dat kan niet goed komen als God niet zelf ingrijpt. 

Maar dat is Hij hier nu juist aan het doen.  

De heilige God verlangt niet naar de dood van een zondaar maar veeleer daarin dat Hij 

zich bekeert en leeft, naar Ez.33. ‘De dood van een slecht mens geeft me geen vreugde’. 

 

 
 

Ja, Ik ben de Heilige van God en door mijn werk hier op aarde is jullie heiligheid weer 

bereikbaar. Als je ‘in Mij’ tot mijn Vader nadert, dan is er vrede en redding voor je. 

Daarvoor ben Ik nu juist gekomen. Om het rijk van vrede te vestigen… 

En daarom moeten juist die demonen wijken. Uiteindelijk worden zij vernietigd. 

En worden mensen vrij om zich aan Jezus over te geven.  

 

Blok 4. En Jezus laat zien dat dit zijn doel en zijn verlangen is. 

Met een woord van macht, geen ingewikkelde rituelen!, wordt de demon weggejaagd uit 

de man. Zie je wel: gekomen om te redden.  

Met Gk143:3 ‘één woord slechts kan hem binden’.  

En opnieuw zijn de mensen verbaasd, verbijsterd.  

Wie is deze man toch?  

Je ziet hier niet zozeer bekering maar verbijstering en verbazing. 

Wat moeten we hier mee?  

Vanaf vs.32 lees je dat de mensen massaal komen met hun ziekten en hun bezetenheid 

en Hij genas vele zieken en dreef veel demonen uit.  

Wat een liefde, wat een macht. 

Wie is Hij toch? Die vraag cirkelt maar rond tijdens de 3 jaar dat Hij aan het werk is. 



Ook een vraag die voor de discipelen zelf ook belangrijk is en regelmatig de kop op 

steekt. Ook een vraag die voor ons vandaag er toe doet. 

Iemand met gezag, met macht. 

Hetzelfde woord als in Marcus 1:22 en 27 wordt gebruikt in Mat.28 als Jezus de 

discipelen toespreekt, voor zijn hemelvaart. 

‘Mij is gegeven alle macht’.  

Hier bij macht staat in het grieks hetzelfde woord (‘exousia’) als in Marcus 1 wanneer het 

over ‘gezag’ gaat. En daarna stuurt Hij zijn leerlingen de wereld in.  

Een klein, twijfelend groepje moet de wereld in. 

 

 
 

 
 

Een wereld waarin ook demonen zijn, waar de duivel probeert het rijk van vrede tegen te 

houden en te dwarsbomen. 

Maar de discipelen horen hier niet allereerst de opdracht om demonen uit te drijven maar 

om leerlingen te maken, om te dopen en de gemeente te leren zich te houden aan de 

woorden van de apostelen.  

En daar heeft de kerk de handen vol aan.  

Hoe moet je dat vandaag dan zien?  

Is het een leemte in onze gereformeerde kijk op het leven dat wij het niet zo vaak over 

demonen en bezetenheid hebben? 

Dat is een spannende vraag. Het preciese antwoord hierop heb ik niet. 

Toch wil ik er graag wel wat meer over zeggen.  

Het valt op dat er veel over demonen geschreven wordt in de evangeliën en in de brieven 

veel minder.  

Net alsof demonen zich schrap zetten als de doorbraak van het Koninkrijk een nieuwe 

fase ingaat.  



Bij de voorschriften van Paulus gaat het nauwelijks meer over bezetenheid en hoe ermee  

te gaan. 

Ook mag je zeggen dat met de opstanding en hemelvaart van Jezus de duivel zijn macht 

nog meer gebonden is dan die al was. 

En tegelijkertijd heeft Paulus het wel degelijk over het gevaar van de duivel maar heeft 

hij het dan meer over ‘gewone zonden’. 

In Ef.4 ‘geef de duivel geen kans en steel niet.  

En laat alle wrok, drift, geschreeuw en gevloek Wees goed voor elkaar en vol medeleven.  

In Gal.5 wordt t.o. de vrucht van de Geest gezet het onvruchteloze leven van roddel, 

jaloezie, afgoderij..  

Niet specifiek over bezetenheid.  

Zou dat betekenen dat we ons er vandaag dan niet zo druk om moeten maken? 

Dat de duivel zich vandaag meer inhoudt dan vroeger? 

Ik denk het niet. Wel denk ik dat de duivel in elke tijd en in elke cultuur zoekt naar een 

manier die werkt. 

En zie je hem aan het werk overal waar de doorbraak van Gods rijk te zien is. 

Dat zie je toch ook vandaag om je heen? 

Als er sprake is van roddel. Is zo iemand dan bezeten of is er invloed van de duivel? 

Wat doet het er toe? Het maakt kapot en daar gaat het de duivel om. 

 

 
 

Als iemand in zijn huwelijk ontrouw is, is zo iemand dan bezeten of is er invloed van de 

duivel? 

Wat doet het er toe? Het maakt kapot. Zoveel! 

Als er lelijk gepraat wordt over de kerk, over kerkdiensten, over preken, over 

gemeenschap der heiligen. 

Is er dan sprake van bezetenheid of is het invloed van de duivel? 

Wat doet het er toe? Het maakt kapot en bouwt niet op.  

Daar waar teleurstelling is over dat wat er in de gezinnen gebeurt aan moois. 

Daar waar teleurstelling is omdat het in de kerk soms zo weerbarstig is.  

Daar waar zoveel ge- en veroordeeld wordt zodat het onveilig wordt.  

Daar waar de moed je in de schoenen zakt omdat het niet meer goed lijkt te komen.  

Daar waar je door alle tegenslag gaan wanhopen aan Gods zorg en je zelfs overweegt om 

te stoppen met geloven.  

Daar waar je slecht over jezelf gaat denken en je jezelf maar niks waar vind, met alle 

soms zelfs zelfvernietigend gedrag dat daarbij om de hoek komt kijken.  

En in de grotere verbanden: daar waar we meer  bezig zijn met produktie en omzet dan 

met het milieu. 

Daar waar we met kinderarbeid en oneerlijke producten rijk proberen te worden.  

Daar waar politici bezig zijn met hun eigen agenda, hun eigen eer, hun eigen achterban 

in plaats van oog voor het geheel en oog voor de zwakkere.  



Allemaal pogingen van de duivel om deze wereld geen rijk van vrede te maken maar om 

het kapot te maken. 

 

Wat te doen? 

Kijk vaker omhoog waar onze Koning in de hemel is.  

De Koning die zegt: ga maar op weg, verkondig, doop en laat er een sfeer van 

gemeenschap en discipelschap zijn in jullie midden. Zo komt mijn rijk op aarde. 

Leef dan dicht bij Hem en bij zijn Woord. Woorden met gezag. 

Woorden die wat te zeggen hebben. De Bijbel die ons de weg wil wijzen. 

En laat je vullen door de Goede Geest.  

Als je liefhebt en zachtmoedig bent, geduldig en vredelievend dan is de heilige Geest aan 

het werk. Dan wordt het koninkrijk van God gebouwd.  

Wees en denk positief. 

Besef dat God het ook met ons en met die ander uithoudt. 

Sterker nog: dat God houdt van zijn gemeente, van zijn volk. 

De goede Herder die zorgt voor zijn schapen. 

Niemand kan ze roven uit zijn hand. 

 

 
 

En zo zijn we onderweg. En vieren we zondag Avondmaal. 

Leven we van genade en denken we groot van de Here Jezus. 

Wat is dat toch met Hem? Dat Hij zichzelf gaf om Gods plan te verwezenlijken?  

Wil je hier eens over nadenken de komende dagen? 

 

Waar ging het over in deze preek? 

Voordat ik daar nog wat over zeg wil ik je vragen er zelf even over na te denken. 

Waar ging het volgens u, volgens jou over? 

Over de genezing van een zieke, bezeten man? 

Ja, maar dat is niet de kern. 

Over mensen die onder de indruk waren van Jezus? 

Ja, maar dat is niet de kern.  

Nou, zeg het dan maar…. 

Over Jezus die bij zijn komst zegt dat het Koninkrijk van God doorbreekt. 

Over het feit dat er dan altijd weerstand zal blijven van de boze en zijn demonen. 

Dat Christus sterker is en alle macht heeft.  

Dat zijn rijk in al zijn volheid aan het komen is.  

Wat is dat toch met Hem? Wat een God is Hij!  

En hoe mooi is het dat we zelf mogen meehelpen bij het vestigen van zijn rijk. Amen.  

 


