Bezinning 513: Met of tegen Jezus
Lucas 11,14-23 1 = veertigdagentijd 3° week donderdag
Lucas 11,15-26 2 = weekdagen 27° week vrijdag

Het Woord
Hij dreef een demon uit die niet kon spreken. Toen de demon verdreven was, begon de stomme te
spreken en de mensenmenigte stond verbaasd. ° Maar enkelen van hen zeiden: ‘Dankzij Beëlzebul,
de vorst der demonen, kan Hij demonen uitdrijven.’ Anderen verlangden van Hem een teken uit
de hemel om Hem op de proef te stellen. Maar Hij kende hun gedachten en zei tegen hen: ‘Elk
koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, wordt verwoest, en huis na huis stort in. Als ook Satan innerlijk
verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? Jullie zeggen toch dat Ik dankzij Beëlzebul
demonen uitdrijf! Als Ik inderdaad dankzij Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven jullie eigen
mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook jullie rechters zijn! Maar als Ik dankzij een kracht die van
God komt, demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij jullie gekomen. Wanneer een sterk,
goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. Maar zo gauw iemand
die sterker is, hem aanvalt en hem overwint, dan neemt die sterkere hem de wapenrustig waarop
hij vertrouwde, af en verdeelt hij de buit. Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij
samenbrengt, drijft uiteen.
Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een
rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten
heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan
gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend
hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt, er ten slotte veel slechter aan toe dan
voorheen.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In het begin worden – naast een positieve reactie – twee kritische punten geformuleerd: Jezus
drijft demonen uit door samen te werken met de Prins der Demonen en sommigen vragen een
teken uit de hemel. Op dit laatste antwoordt Jezus pas later.3 De voorliggende tekst cirkelt dus de
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hele tijd rond het begrip demonen. Wij spreken eerder over het kwade, dat wat niet past in het
Rijk van God.
Jezus weerlegt op een logische manier de kritiek dat Hij zou samenwerken met Beëlzebul. Er zou
dan verdeeldheid zijn in het Rijk van het Kwade en dan kan dat rijk niet standhouden. Bovendien
zijn er anderen die demonen uitdrijven, maar zij worden niet beschuldigd van collaboratie met de
Satan. Tussen de regels lezen we dat het kwade in zijn aanvallers huist.
Jezus legt zijn geloofsbrieven open op tafel. Hij zegt zeer helder dat Hij het kwade doet verdwijnen
door de vinger van God en dat die uitdrijvingen dus moeten gezien worden als tekenen dat Gods
Rijk aanwezig is. Het gebeurt onder hun ogen. Maar ze kiezen toch tegen Jezus.
Inderdaad, kiezen moet men: ofwel is men mét Jezus ofwel tegen Hem. Een tussenweg is er niet.
Maar een eenmalige keuze volstaat niet: men moet ze altijd weer hernieuwen. Anders komt het
kwade terug, zelfs zevenvoudig.

Het Woord in mijn leven
Welk kwaad heeft Jezus uit mijn leven verwijderd? Kies ik telkens opnieuw voor Jezus? Leg ik het
goede handelen van mensen ook op een goede manier uit? Zie ik daarin het handelen van God?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
waar U komt,
verdwijnt het kwaad.
Ja, door U handelt God zelf
en vestigt Hij zijn Rijk van goedheid.
Verwijder het kwade uit mij,
uit elke mens, altijd opnieuw.
En als U het wilt,
doe het bij anderen wegsmelten
door mijn handelen en spreken,
door mijn vrede en liefde.
Laat het Rijk van God groeien,
altijd verder, altijd breder,
altijd dieper, altijd steviger. Amen.
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