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Preek zondag 19 aug. 2018/ Kloosterkerk/ ds Jean-Jacques Suurmond 

 

PROFETENLEZING: Jesaja 35, 1-10 

EVANGELIELEZING: Marcus 7, 31-37 

LB 339a 

 

Gemeente van Christus, 

U moet het mij niet kwalijk nemen, maar vandaag klinkt het speekselevangelie. 

Parallel aan de foto expositie is deze zomer het thema water: de zondvloed, de Schelfzee, en 

vandaag volgens het oecumenische leesrooster, er is geen ontsnappen aan: spuug. Dat is 

ook water. 

‘Jezus stak zijn vingers in de oren van de doofstomme en raakte met speeksel zijn tong aan.’ 

Van God kun je alles verwachten, daar is hij God voor. Maar dat hij je een soort onhandige 

natte zoen geeft – daar zou je toch niet gauw opkomen. 

Grappig hoe de bijbelcommentaren hun best doen om dit schandaal van het spuug weg te 

boenen. Kijk, zeggen ze, het kwam vaak voor in de toenmalige hellenistische wereld: 

rondtrekkende genezers die zo handelden. Zieke mensen werden maar wat graag door hen 

bespuwd. 

Maar de joodse wereld dacht daar toch anders over. Volgens het bijbelboek Numeri (12,14) 

moest een dochter die door haar vader was bespuwd buiten het kamp worden gezet. En in 

het lijdensverhaal van Jezus ondergaat hij door Romeinse soldaten zo’n beetje hetzelfde lot. 

Net als voor ons geldt, werd speeksel niet als een genezend zalfje gezien maar was het 

ontluisterend, een vijandige daad.  

Maar let op…  dit is inderdaad wel de wijze waarop God geneest. Zoals Jezus’ vernedering 

uiteindelijk tot zijn verrijzenis leidt. 

De profeet Jesaja noemt dit de ‘heilige weg’, een vreemde weg. Die resoneert ook in Marcus 

als hij vertelt over de route die Jezus neemt: hij ging ‘van Tyrus via Sidon naar het Meer van 

Galilea, dwars door het gebied van Dekápolis’. Dat is net zoiets als van Den Haag naar 

Amsterdam reizen via Bergen op Zoom. 

Zoals Israël trok door de Schelfzee, voert de ‘heilige weg’ door spuug heen. De smurrie van 

het bestaan: tegenslag, ziekte, het wereldleed op ons tv-scherm, misschien je relatie waarin 

je uitglijdt, of het kleverige besef dat je niet van je af kunt schudden, het onbehagelijke 

gevoel dat je onvrij bent en wacht op een roep, almaar wacht op een verre roep, je weet niet 

vanwaar, je weet niet wanneer, een roep die je op een nieuwe, vrije weg zet –  het bestaan 

is vol onplezierig spuug dat uiteindelijk onze oren kan openen.  

‘Jezus stak zijn vingers in zijn oren en raakte met speeksel zijn tong aan.’ Hij kust het er goed 

in: de twijfel, de wanhoop, het verdriet.  
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Hij verklaart het raadsel van het bestaan niet, maar maakt het groter. Hoe geïsoleerd leeft 

een doofstomme wel niet? Die man kan niet horen en nauwelijks praten. En wat doet Jezus? 

Hij isoleert hem nog meer: ‘hij nam de man apart, weg van de menigte’.  

De oren van die man horen niet, en wat doet Jezus? ‘Hij stak zijn vingers in diens oren’. 

Normaal doen wij dat als we niet willen horen. En als die man toch wat probeert te stamelen 

raakt Jezus diens tong met de zijne aan – dat helpt die man ook niet om zich verstaanbaar te 

maken, zou je denken. 

Jezus maakt het erger. God ervaren we vaak eerst als een vijand voordat hij een vriend 

wordt. Opvallend is daarbij dat die doofstomme man niet protesteert maar het allemaal laat 

gebeuren. Zoals Bach in zijn cantates bezingt: ‘Es gehe wie es gehe’ – het gaat zoals het gaat. 

Die doofstomme geeft zich over aan zijn moeilijke situatie. Zou dat geloof zijn? 

Een vreemde weg, die ‘heilige weg’. Het woordje ‘heilig’ draagt de betekenis van: apart, 

anders, transcendent. Jezus verlost ons van eenzaamheid door ons nog meer te isoleren. Hij 

geneest onze doofheid door zijn vingers in onze oren te steken zodat we nog minder horen. 

En als je probeert wat te zeggen wordt je tong tegengehouden. Zo loopt een mens vast, alle 

uitwegen en illusies worden afgekapt. 

Dan, midden in de impasse, je weet niet hoe, kan onze doodlopende weg veranderen in 

Gods ‘heilige weg’. Voor het gezond verstand is het een schandaal, maar leed kan een 

genezend speekselbad worden waardoor we het leven nieuw gaan verstaan.  

Er komt ruimte. De hemel gaat open, we horen een nieuwe taal: ‘Effata’ – dat is 

waarschijnlijk een Aramees of Samaritaans woord dat de eerste lezers van het evangelie niet 

kenden en daarom door Marcus vertaald moet worden: ‘Ga open!’ betekent het. En Jezus 

zucht erbij, hij blaast zijn adem uit – die adem komt aanwaaien uit het paradijsverhaal die 

daar een kleipop tot leven brengt. 

Pas als we niet meer kunnen ontkennen dat onze aardse mogelijkheden zijn uitgeput, 

wanneer we ons machteloos voelen als een doofstomme, kan de hemel opengaan.  In de 

jonge kerk streek bij de doop de voorganger soms ook wat speeksel op het hoofd van de 

dopeling. Om het erin te wrijven: jij bent mens, jij bent stof, modder en tot stof zul je 

terugkeren – zonder iets ben je op de wereld gekomen en zonder iets ga je daaruit weer 

weg.  

Dit besef: dat we aardlingen zijn, schepsel, een stofje in het heelal, kan wonderen verrichten. 

Het kan ons openen voor de glorie van God die bron is van ons bestaan. Zoals hij in het 

scheppingsverhaal Adam tot leven brengt door hem mond op mond zijn adem in te blazen - 

en dan komt er vanzelf ook wat speeksel mee. Met andere woorden, de zondeval, het zweet, 

de doornen en distels, de barenspijn zijn in het leven meegegeven. Leed is nooit leuk maar 

kan een openende kracht krijgen waardoor we groeien als mens - mits we er wijs mee 

omgaan. 

Gods scheppende roep klinkt van de grondlegging van de wereld, maar wij zijn vaak doof en 

stom. Er is muziek in de lucht maar wij horen die niet. Want ach, we hebben onze beperkte 
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manier van luisteren en beoordelen zo lief! Die is zo vertrouwd, mijn comfortzone, mijn 

cocon die veiligheid geeft maar mij tegelijk afsluit van de veelstemmigheid van het bestaan.  

Zo maken we het leven te klein, we maken God te klein. Daardoor kan er op den duur iets 

gaan knagen, schuren alsof we iets belangrijks missen, alsof de overzichtelijke vlakte van ons 

bestaan altijd dor zal blijven en nooit zal juichen en bloeien. 

De hemel blijft dicht, droogte heerst – wij zijn doof en stom. We zijn niet creatief, niet 

oorspronkelijk, een echt troostend of opwekkend woord komt niet uit onze mond. We 

missen ‘de heilige weg’. 

Een mens ‘krijgt kracht naar kruis’, hoor je wel eens zeggen. Maar het is andersom: het kruis 

geeft kracht. Wat ons tegenzit kan ons redden. Vroeg of laat kan er dan iets opengaan, een 

vreemd woord breekt in in ons gesloten bestaan: ‘Effata’. En onze oren veranderen in 

schelpen die het levende Woord van God ontvangen, dat ons al die tijd al omgaf en droeg.  

‘Geroepen hebt gij, geschreeuwd en mijn doofheid verjaagd,’ zegt kerkvader Augustinus. 

Ineens horen we elke ochtend het zingen van de zon die zomaar een nieuwe dag op ons 

nachtkastje zet. Met Adam zeggen we verbaasd: Hee, ik leef! Ik hoor hoe mijn hart klopt – 

dat klop ik niet, het wordt geklopt.  

En je gaat je roeping, je richting in het leven verstaan, soms tot verbazing van je omgeving: 

‘Waarom reis jij ineens van Den Haag naar Amsterdam via Bergen op Zoom?’ Maar je kunt 

het niet echt uitleggen aan mensen die doof zijn. Een nieuwe weg neemt jou mee, de ‘heilige 

weg’. 

‘Jezus stak zijn vingers in zijn oren en raakte met speeksel zijn tong aan.’ 

In tegenslag en leed tuit God zijn ontzagwekkende lippen in een levendmakende kus. We 

roepen, we huilen, we schreeuwen, er ontstaat een scheur in onze cocon en onze dove oren 

gaan open. ‘Effata’: voor het eerst horen we dat alle dingen hemels zingen: ‘There is music in 

the air’, zingt een gospellied. 

We worden herboren als een nieuwe Adam, een nieuwe Eva. Je spreekt een andere taal 

waarvan mensen opkikkeren, die mensen bezielt - zoals de menigte rond die doofstomme 

man in vuur en vlam raakte. Volgens Jesaja gaan door leed verlamden springen als herten. Ja 

‘gejuich en vreugde zullen de verlaten stad binnentrekken en gejammer en verdriet er uit 

wegvluchten’. 

Misschien is dit een actueel voorbeeld: pas volgde het tv-programma Nieuwsuur een aantal 

18-jarigen. ‘Welk cijfer geef jij je leven?’ werd hun onder meer gevraagd. Een 6,5 zei de een, 

7,5 antwoordde een ander; eentje noemde een 8. Maar degene van de groep die ernstig 

gehandicapt is, hij heeft geen benen, gaf het hoogste cijfer aan zijn leven: een 9. 

‘Effata’: wie oren heeft, die hore. 

Amen.  

 


