Bezinning 119: Effata – ga open!
23° zondag B-jaar: Marcus 7:31-37

Het Woord
Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door
het gebied van Dekapolis. Daar werd iemand bij Hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak en
men smeekte Hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte,
stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de
hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open.’ Meteen gingen zijn oren
open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Hij beval de omstanders om aan niemand te
vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger Hij het hun verbood, hoe meer ze het
rondvertelden. De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat Hij doet is goed:
zelfs doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Voorafgaand aan dit verhaal, overtuigde een heidense vrouw Jezus dat Hij het Rijk Gods ook bij nietjoden moest brengen (Marcus 7:24-30). Jezus’ reactie is radicaal: Hij doorkruist zijn eigen
geboortestreek Galilea en steekt door naar het heidense Dekapolis. God is er voor alle mensen en
niet alleen voor de joden.
De manier waarop Jezus de doofstomme geneest is bijzonder: apart van de menigte en met veel
lichamelijke aanrakingen. Bovendien zucht Hij en bidt eerst tot God. En Jezus spreekt een woord, dat
Marcus in zijn Griekse tekst in de oorspronkelijke taal, het Aramees, bewaart: ‘Effata’. Ga open. Het
drukt Gods diep liefdesverlangen uit: ga open, mens! Hij breekt alle sloten stuk en laat opengaan.
Bloemen tonen alleen hun schoonheid als ze opengaan. Zo ook mensen.
De openheid gaat in twee richtingen. Vooreerst het horen: geluiden en boodschappen van buiten
kunnen naar binnen komen. Natuurlijk vooral Gods Woord. En dan pas kan de mens openkomen om
wat ontvangen is aan anderen door te geven. Natuurlijk vooral Gods Woord verkondigen.
De evaluatie van de omgeving is ronduit bovenmate positief. Alles – wat een breed woord! – wat
Jezus doet is goed.
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Het Woord in mijn leven
Wat is de oorzaak van mijn doofheid? Wie opent mijn oren om Gods Woord te beluisteren en in mij
op te nemen? Wie maakt mijn tong los om Gods Woord te verkondigen? Getuig ook ik: alles wat Hij
doet is goed? Leef ik vanuit Gods diep verlangen dat elke mens die ik ontmoet mag opengaan?
Kunnen mensen dat aan mij voelen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij brengt Uw boodschap
niet enkel naar Uw eigen volk.
Sidon, Tyrus, Dekapolis en uiteindelijk Rome:
de hele wereld mag Gods Woord vernemen.
Maak mijn oren open,
vooral de oren van mijn hart en ziel,
zodat ik werkelijk Uw Woord hoor.
Maak mijn tong los,
vooral de tong van mijn hart en ziel,
zodat ik werkelijk Uw Woord verkondig.
Vervul mij met Uw effata-mentaliteit
om anderen te laten openbloeien,
zodat iedereen kan genieten
van de schoonheid en goedheid,
die Gij in hen legt. Amen.

© Eric Haelvoet 2012

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
&
Bartimeus2009

