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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
23e zondag door het jaar, 5 september 2021 

 

Inleiding 

 

Er staan in het evangelie verhalen die wij als mensen 

van de eenentwintigste eeuw met enige verwondering 

lezen. Vandaag lezen wij zo’n verhaal dat over een 

genezing gaat. Jezus geneest iemand die doof is en 

moeilijk spreekt. De betekenis van het gebeuren zal 

pas tot ons doordringen als we ons proberen in te leven 

in de situatie van iemand die niet kan horen en niet kan 

spreken: echte communicatie met andere mensen is 

dan heel moeilijk. In het herstel van die communicatie 

door Jezus wordt iets zichtbaar van hoe de mens 

eigenlijk bedoeld is. 

 

Evangelie: Marcus, 7, 31-37 

 

In die tijd vertrok Jezus uit de streek van Tyrus en 

begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea, 

midden in de streek van Dekápolis. Men bracht een 

doofstomme bij Hem en smeekte Hem dat Hij deze de 

hand zou opleggen. Jezus nam hem terzijde, buiten de 

kring van het volk, stak hem de vingers in de oren en 

raakte zijn tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg 

Hij zijn ogen ten hemel, zuchtte en sprak tot hem: 

Effeta, wat betekent: ga open. Terstond gingen zijn 

oren open, en werd de band van zijn tong losgemaakt 

zodat hij normaal sprak. Hij verbood het aan iemand 

te zeggen; maar met hoe meer nadruk Hij dat verbood, 

des te luider verkondigden zij het. Buiten zichzelf van 

verbazing riepen zij uit: Hij heeft alles wel gedaan, Hij 

laat doven horen en stommen spreken. 

 

Ter overweging 

 

Iedereen die wel eens te maken heeft of heeft gehad 

met een familielid of bekende die door een 

hersenbloeding niet goed of helemaal niet meer kan 

praten, weet hoe moeilijk en frustrerend dat is voor 

beide partijen. De een wil graag vertellen maar heeft 

de woorden niet meer en de andere partij begrijpt de 

klanken of de gebaren niet.  

Dan merk je hoe belangrijk het is dat je met woorden 

over van alles en nog wat kunt praten. Communiceren, 

het met elkaar praten, hoort bij mensen. Als je dat niet 

kunt, raakt er iets verloren, voel je een afstand. 

 

Niet alleen een ziekte of handicap staat communicatie 

in de weg. Soms zit het in iemands karakter dat hij of  

 

 

 

zij zich moeilijk uit. Zo kan een samenleven met 

iemand heel moeizaam worden wanneer een van de 

partners niet laat zien wat echt in hem of haar leeft. 

Wanneer niet te peilen is hoe hij of zij denkt over de 

relatie of over andere dingen die op je weg komen. 

Ook degene die zijn gevoelens niet kan uiten kan zich 

opgesloten voelen in zichzelf. Je kunt je zorgen maken 

over wat je voelt en denkt, denken dat het niet bestaat 

zolang je er maar niet over praat, of denken dat een 

ander je toch niet begrijpt of uitlacht als je vertelt wat 

je vindt, en zo wordt de drempel om je te uiten steeds 

hoger. En dat terwijl het zo bevrijdend en heilzaam kan 

zijn  als je je gedachten en gevoelens wel de ruimte 

geeft.  

 

Maar je hoeft niet eens een gesloten karakter te hebben 

om wel eens de ervaring te hebben van doofstom te 

zijn. Want soms heb je van die momenten waarop je 

helemaal dichtslaat. Dat kan de angst voor het 

onbekende zijn, de angst voor de uitslag van een 

onderzoek of de angst voor de ontmoeting met iemand 

die je als bedreigend ervaart. Je kunt dichtgeslagen 

worden door een groot verdriet en ondraaglijke pijn 

die je verdooft. Soms raken wij verstopt doordat we 

vol zijn van onszelf. We hebben dan alleen oor voor 

datgene waar we mee bezig zijn. Doof, verstopt, geen 

opening meer naar buiten. Hoe daar uit te komen? 

Laten we eens kijken wat er in het evangelie gebeurt. 

Een doofstomme man wordt bij Jezus gebracht. De 

dove man heeft het geluk dat er mensen zijn die voor 

hem willen spreken. Zijn spraak belemmert hem om 

persoonlijk aan Jezus zijn verlangen te vertellen naar 

genezing. Wat een geluk dat de dove man mensen 

heeft die voor hem het goede woord spreken en vragen 

hem de handen op te leggen. Uit hun vraag spreekt 

immers vertrouwen in Jezus. Maar Jezus legt geen 

handen op. Dat contact van handen opleggen is Hem 

te weinig. Hij wil binnenkomen bij die mens. Hij 

steekt zijn vingers in de oren en Hij raakt zijn tong aan. 

Dichterbij kan niet meer. Hij wil zeggen: hoor je mij? 

Ik ben er voor jou. Ga maar open voor mij. Ik ben voor 

jou niet bedreigend. Ik zeg geen harde dingen tegen je. 

Luister maar. Ik maak geen misbruik van je 

vertrouwen. Zeg maar tegen mij wat je zo benauwt. 

Wat gebeurt er? Als deze mens in aanraking komt, in 

contact komt, aangeraakt wordt door iemand met 
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hartelijke liefde en een warme oprechte belangstelling, 

dan is zijn doofheid weg en komt zijn tong los.  

Met die genezing doet Jezus veel meer dan het 

herstellen van een beperking of gebrek. De genezing 

is het teken van iemands opengaan voor woorden van 

leven. Het isolement waarin de doofstomme leefde 

wordt daardoor opgeheven. 

Bijzonder in dit genezingsverhaal is de grote 

zorgvuldigheid en fijngevoeligheid van Jezus. Hij 

neemt de doofstomme even apart. De genezing vindt 

niet plaats ten aanschouwen van Jan en alle man. 

Daarmee beschermt hij de gekwetste en kwetsbare 

mens. 

 

Uit dit verhaal kunnen wij veel halen voor onze 

omgang met mensen die om wat voor reden dan ook 

dichtzitten. Belangrijke zaken als: zorgvuldigheid, 

betrouwbaarheid, oprechte belangstelling, een 

luisterend oor, een warm hart, liefde voor de mens 

omdat hij of zij méns is, kind van God. 

Er is nog iets dat de lezing ons wil vertellen. ‘Effeta’, 

spreekt Jezus de doofstomme man toe, ‘ga open.’  

Misschien wil Hij dat woord ook telkens tot ons 

spreken: ‘Effeta’, ‘ga open en luister naar wat God 

echt tot jou te zeggen heeft.’  

‘Effeta’, laat je hart opengaan voor mensen om je 

heen, laat je ziel opengaan voor de Geest van God die 

in jou fluistert waartoe je geroepen bent; die in jou laat 

horen dat je kind van God bent, en dat de levende God 

van jou houdt. 

‘Effeta’ is de uitnodiging om je te openen want je mag 

er zijn van God.  

‘Effeta’ woorden die uitgesproken worden bij de doop. 

Door open te staan voor God en zijn Geest mag je 

verder opengaan en verder uitgroeien tot de mens die 

je ten diepste bent. Mag je Gods nabijheid voelen in 

jouw leven: in alle pijn, verdriet en blijde momenten is 

God je nabij en draagt jou. 

 

Woorden die genezen 

 

Een wijze soefimeester beschouwde het gesproken 

woord als een vorm van geneeskracht.  

Een nuchtere leerling vroeg er eens op door:  

geloofde hij nu echt dat woorden geneeskracht 

hadden?  

De wijze man antwoordde, zeer tegen de soefi-

gewoonte in, met een botte tegenvraag:  

‘Wie bent u om zo’n domme vraag te stellen?’ 

De leerling was nu beledigd en zei terecht:  

‘Hoe kan een soefi zo grof zijn?’ 

Daarop sprak de meester:  

‘Als grove woorden u zo’n pijn kunnen doen,  

waarom twijfelt u dan aan de andere mogelijkheid  

dat er ook woorden zijn die genezen?’ 

 

Gebed  

 

Goede God, raak met uw levensadem allen die 

dichtgeslagen zijn door groot verdriet, mensen die 

zoveel hebben meegemaakt dat het hen heeft verdoofd. 

Maak hen weer open door de kracht van uw tedere 

erbarming, raak hen aan met de zachtheid van uw 

troostende nabijheid. 

We bidden voor alle doventolken, therapeuten, 

logopedisten, praktijkondersteuners, makers van 

medische hulpmiddelen, mantelzorgers, bezoekers-

groepen, pastores en vele anderen die op hun eigen 

wijze bijdragen aan verbinding en communicatie: dat 

op hun werk geestkracht en zegen mag rusten. 

God, bijna elke dag ervaren we hoe moeilijk het is 

open te staan voor een ander, de ander werkelijk te 

verstaan. 

Hoe moeilijk het ook is voor onszelf 

om uit te spreken wat ons bezig houdt, ons beroert en 

beweegt. Daarom bidden wij U: 

adem ons open wanneer wij vastlopen in onze eigen 

gedachten en ons hart afsluiten voor nieuwe tekenen 

van leven. Leer ons onze oren en ogen te openen en te 

kijken en te luisteren met een liefdevol hart. 

Dat vragen wij U, in naam van Jezus, uw Zoon. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen  

 

Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga: 

deze zijn te volgen via de link op 

www.dechristoffel.nl.  

Mocht u niet over internet beschikken dan is de 

uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief. 

 

Alle goeds en een prettig weekend gewenst. 

 

Het pastoresteam 
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Voor de kinderen 

In het evangelie verhaal geneest Jezus een man die 

doofstom was, hij kon niet horen en hij kon ook niet 

praten. Jezus geneest de man door zijn oren aan te 

raken en zijn tong aan te raken met Zijn speeksel. 

Daarbij zegt Jezus: ‘Effeta’. Dat betekent: ‘Ga open’. 

De man geneest en kan horen en praten. 

Doof-zijn wil zeggen: niet (kunnen) horen. In de 

Bijbel bedoelt men er ook mee: niet ingaan op het 

woord van God. Stom-zijn wil zeggen: niet (kunnen) 

spreken. In de Bijbel bedoelt men er ook mee: geen 

stem hebben om God te loven of te danken. 

Soms zijn we allemaal wel eens ‘doof’: sommige 

dagen weten wij wel wat Jezus van ons vraagt, maar 

toch doen wij juist het tegenovergestelde. Wij horen 

wel diep in ons hart een stem die ons uitnodigt die 

ruzie bij te leggen, iemand een nieuwe kans te geven 

op school, maar wij sluiten de oren voor die stem in 

ons binnenste. 

Wij zijn soms ook ‘stom’. Wij spreken de woorden 

niet uit die wij zouden moeten spreken. De goede 

woorden blijven ons in de keel steken.  

Soms zit je zelf helemaal op slot omdat je iets hebt 

meegemaakt en dat niet kunt vertellen omdat je er geen 

woorden voor hebt. 

Jezus is diegene die onze oren wil openen zodat wij 

beter de vragen en noden van anderen kunnen horen. 

Hij wil onze mond openen zodat wij weer die goede 

woorden spreken die anderen opvrolijken en verder 

helpen. Hij wil ons helpen om woorden te vinden voor 

alles wat ons bezig houdt. 

 

Gebed 
 

Lieve God, 

U gaf ons oren om mee te horen, 

ogen om mee te zien, 

een mond om mee te spreken 

en handen om mee te werken. 

Geef ons dan ook de kracht 

om te zien, te horen, 

te zeggen en te doen, 

wat goed is. Amen.  
 

 


