Bezinning 506: Genezing en re-integratie
Lucas 8,26-39 1

Het Woord
Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. Toen Hij aan land
stapte, kwam Hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man
droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. Toen
hij Jezus zag, viel Hij schreeuwend voor Hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met Jou te maken,
Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ Jezus stond namelijk op het
punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn
macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar
telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven.
Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel demonen in
hem. Ze smeekten Hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. Op de berghelling liep
op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te
staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. Toen ze uit de man waren
weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in,
en verdronk. Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad
en in de dorpen wat er was gebeurd. Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat
er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen
waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat
zagen, werden ze door schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de
bezetene was gered. En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht Hem
hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om
terug te gaan. De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg Hem met aandrang bij Hem
te mogen blijven. Maar Hij stuurde hem weg met de woorden: ‘Ga terug naar huis en vertel alles
wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor
hem had gedaan.

Stilte bij het Woord

1
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Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
Bartimeus2009

Een woord bij het Woord
Dat Jezus naar heidens gebied gaat, is zeer uniek in het Lucasevangelie. Lucas reserveert de
verkondiging buiten Israël voor de Kerk na Pinksteren. Maar hier gaat Jezus dus doelbewust naar
de overkant van het meer.
Er komt een man naar Jezus toe. Lucas tekent hem als een buitengewoon ernstig zieke mens.
Mentaal gehandicapt, buiten de maatschappij levend, totaal vervreemd van zichzelf. Het woord
‘legioen’ had een getalsterkte van 5620 personen, waarvan 120 cavaleristen. Erger kan het niet.
Maar Jezus is sterker en beheerst heel de situatie. De demonen spreken Hem aan met zijn hoogste
titels, drukken hun eerbied uit, vragen en smeken. Ze krijgen hun zin. Maar ze eindigen wel in de
onderwereld, onder de wateren van het meer, de gevangenis voor de demonen (zie Handelingen
20,3).
Er wordt geen woord gezegd over de eigenaars van de zwijnen. Maar de man is volkomen genezen
en gezond. Jezus zendt hem naar huis. De sociale re-integratie is daardoor een feit. Jezus geneest
de hele mens: religieus, lichamelijk, psychisch, sociaal, mentaal …
Jezus richt de man nederig niet op zichzelf, maar op God. Maar de man vertelt … niet over God,
maar over Jezus, in wie hij God ervaren heeft.

Het Woord in mijn leven
Ga ik soms bewust naar de periferie, buiten mijn christelijke kring om daar Gods bevrijding te
brengen? Werk ik met mijn mogelijkheden mee aan de sociale re-integratie van wie van de
maatschappij vervreemd is? Verkondig ik aan mensen welke bevrijding God mij schenkt?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U zoekt het vreemde op,
het grootste kwaad,
de ergste problemen.
U brengt bevrijding,
genezing op alle vlakken
en volledige re-integratie.
Wees de mensen nabij
die lijden onder mentale ziekten,
mensen die vervreemd zijn
van hun rijke identiteit
en van de maatschappij. Amen.
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