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Preek 
Prediking n.a.v. : Tekst: Lucas 8: 35b (HSV) 
En vonden de man van wie de demonen uitgegaan waren, zitten aan de voeten van Jezus… 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
Het gebeurde op Eerste Pinksterdag op het Sint Pieterplein te Rome. Paus Franciscus 
begroet een zieke jongen met de naam Angel. Deze kust daarop de ring van de paus en raakt 
in trance. De paus legt hem de handen op. Op dat moment maakt de jongen het geluid als 
van een leeuw die brult. 
Omstanders horen ‘t duidelijk. ‘t Brengt de paus niet van zijn stuk. Hij gaat verder met z’n 
gebed. Anderen zeggen dat de paus bezig was met duiveluitdrijving. Een protestant zegt dat 
niet zo na. Van Jezus weten we, dat Hij bij Maria Magdalena maar liefst zeven demonen 
verjaagd heeft (Luc.8:2). 
Vandaag doet Hij dat voor ‘t eerst bij een man die buiten Israël woont. Daarmee steekt Jezus 
een grens over. Naar waar níet meer gerekend wordt met de God van Abraham, Izaäk en 
Jacob. Gelet op varkens. En een man, die niet meer in huis woonde. En ook geen kleding op 
zijn huid verdroeg.    
Hij voelt zich langzamerhand met niets of niemand meer verbonden. Een levende, die zich 
nog het meest op z’n gemak voelt bij de doden. En daar vertoont hij gedrag, waardoor ‘t bij 
tijd en wijlen lijkt alsof hij ‘overgenomen’ wordt. Een soort tweede Simson, die niemand aan 
kan. En hoe is 't met de mens van nú?! 
Ja, ook als ‘t níet over de duivel gaat, merk je aan de mens van de 21e eeuw dat er een 
bepaalde spanning heerst. Een soort stress in de ziel. Ondanks Verlichting en wetenschap 
voelen we ons ergens als een dier vlak vóór een aardbeving. Je zou weg willen kunnen 
rennen, want er klopt iets niet... 
De materialist verwacht alles van zijn geld, maar zou diep in zijn ziel liever geloven. Menig 
jongere maakt niet zelden lawaai om leegte weg te poetsen. De gelovige gelooft niet zelden 
z’n eigen geloof niet meer. Ja, er is veel koude storm in lucht. Door toedoen van demon. Fel 
licht, dat ons verblindt! 
Hij heeft niet enkel één man in zijn greep, maar een hele samenleving. Als een legioen, dat 
niet van wijken weten wil. Op allerlei terreinen des levens. Houdt gevangen met gisteren én 
maakt bang voor morgen. Demon-teert je. Hoe komen mens, stad én land weer terug bij de 
God die verborgen lijkt?  
Daar waar ieder mens aan de voeten van Jezus komt. Antwoord geeft op Zijn vraag: ‘Wie bén 
je (vs.30)?’ Ergens is ‘t tegenstrijdig. Aan de ene kant kán hij niet zonder Zoon van de 
allerhoogste God. Aan de andere kant moet hij niets van Hem hebben. Brult-ie: ‘Wat heb ik 
met U te maken (vs.28)?’ 
Als ‘mijn zwijnenstal’ wèg moet, zeg ik tegen Jezus: ‘Kwel me niet. Ga weg uit mijn land en 
leven!’ Maar door Hem bevrijd, wil je bij Hem blijven. En vonden de man van wie demonen 
uitgegaan waren, zitten aan de voeten van Jezus. Laat ‘storm van levensvragen’ stillen door 
‘Man van overkant’. 
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Amen. 
   


