Pas op voor krakers!
Bij deze preek hoort een powerpointpresentatie.
Deze is afzonderlijk te downloaden.
Liturgiesuggesties:
Zingende Gezegend 204: 1, 2, 3 en 4 (zonder refrein; op melodie Gezang 408)
Psalm 33: 2 en 8
Gezang 481: 1 en 4
1e Schriftlezing: Matteüs 12: 22-30 en 43-45 NBV
Evangelische Liedbundel 308: 1 en 2
2e Schriftlezing: Matteüs 12: 31-42 (NBV)
Evangelische Liedbundel 308: 3 en 4
Evangelische Liedbundel 313: 1, 2 en 3 (na verkondiging)
Psalm 138: 1 en 4
***
Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui,
Stel je eens voor.
Je komt straks - na deze kerkdienst thuis.
Je hebt de sleutel van de voordeur al in je hand.
Maar dan zie je tot je schrik dat er al andere lui binnen zijn.
Ze hebben het zich gemakkelijk gemaakt.
De CD-speler draait op volle toeren.
Iemand ligt languit met z'n benen over je tafel.
Door het keukenraam zie je dat anderen zich tegoed doen aan wat jij voor de komende
week al in huis had gehaald.
Je steekt je sleutel in het slot van de deur.
Maar de deur is van binnen op de knip gedaan.
Je belt, één keer, twee keer, vijf keer.
Tenslotte steekt iemand z'n hoofd door het raam en roept: 'Gekraakt!'
Om razend van te worden.
Vreemden in jouw huis, aan jouw spullen en in jouw keuken.
En ze doen alsof jíj ... niet bestaat.
Ze trekken de gordijnen dicht en jij staat buiten.
De enige plek waar je terecht kunt is de schuur achter het huis.
Het zal je maar gebeuren.
'Pas op voor krakers!'
Oké, niet alle krakers zijn gelijk.
Je zult maar geen dak boven je hoofd hebben.
Maar krakers ... ze zijn er en ze zullen er blijven.
Gaat het niet om huizen van steen en hout, ... dan gaat het wel om huizen van vlees en
bloed.
Levenshuizen.
Uw levenshuis en dat van jou en dat van mij!
Maar eerst het verhaal uit de Bijbel, vanmorgen.
De genezing van een blinde man die bezeten is van een demon, een boze geest.
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*
‘Laat uw papieren eens zien ?’
De geestelijke leiders in de tijd van Jezus - vragen rabbi Jezus uit Nazaret naar zijn
papieren.
Hij heeft zojuist een bezetene genezen.
Een mens bovendien die blind was en niet kon spreken.
Stel je dat eens voor ...
De luiken van zijn levenshuis zijn gesloten: hij is blind.
De deur van zijn spreken is vergrendeld: hij is stom.
Deze mens heeft geen enkele mogelijkheid om met anderen in kontakt te komen.
Hij is gevangen in het afgesloten huis van zijn lichaam.
Hij is bezeten van een boze geest.
Hoelang zou deze mens niet verstoken zijn geweest van een normaal leven?
Van een leven van liefde en van geborgenheid?
We weten dat een bezeten mens in de dagen van Jezus een uitgestotene is.
Een zwerver, een dakloze.
Iemand waar je met een grote boog omheen loopt.
Want stel je voor ...
Toch zijn er blijkbaar nog mensen die nog om hem geven.
Misschien familie, vroegere vrienden?
Ze brengen de mens bij Jezus.
Als er iemand kan helpen ... dan is Hij het wel.
Ze hebben over Jezus gehoord.
Hij is die wonderdoener uit dat kleine dorpje Nazaret in het noorden van Israël.
Hij beweert van God gekomen te zijn.
Sterker nog ... die rabbi Jezus uit Nazaret noemt God ... zijn Vader.
Zou Hij ... kunnen helpen?
Als de Barmhartige Samaritaan - je kent vast wel dat verhaal - loopt Jezus niet aan deze
mens voorbij.
Hij loopt niet met een grote boog om deze mens heen.
Hij gaat naar hem toe.
Spreekt hem aan.
Spreekt de boze geest in deze mens aan.
En ... het wonder gebeurt.
"En Hij genas hem, zodat hij weer kon spreken en zien."
De stomme kan weer spreken ...
Wat de mens sprak wordt ons niet verteld.
Is blijkbaar ook niet belangrijk.
De blinde kan weer zien.
Wat hij ziet is blijkbaar ook niet belangrijk.
Matteüs - de evangelist, de brenger van de goede, blijde boodschap - richt onze aandacht
op de mensen erom heen.
"Alle omstanders stonden versteld en zeiden: ‘Zou Hij de Zoon van David zijn?’
*
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Het genezen van die bezetene, broeders en zusters, jongens en meisjes, heeft een
geweldige indruk gemaakt op de mensen.
Da's ook geen wonder.
Wíj zouden er ook van staan te kijken als we zoiets mee zouden maken.
Als God en Jezus aan het werk gaan ...
Als er op aarde ... tekenen van Gods koningsmacht en Koninkrijk gedaan worden ... raken
mensen in onzekerheid.
Vallen monden van verbazing open.
Als God en Jezus aan het werk gaan in mensenlevens, dan gaan deuren - die op het
nachtslot zaten - open en begint een frisse wind te waaien.
Dan waait de wind van Gods Geest door de levenshuizen van mensen.
We merken dat ook in het gedeelte uit de Bijbel, dat we samen hebben gelezen.
Een bezetene wordt genezen.
Dat is een geweldig ding.
Een mens krijgt weer de ruimte om te leven.
Geweldig, vind je niet?
Je komt bij Jezus en je vindt genezing!
Dat wekt verbazing, verwondering ... want er is een wonder gebeurd.
De mensen die het meemaken zijn buiten zichzelf.
Laaiend enthousiast.
Vol verwondering en bewondering.
“‘Zou Hij de Zoon van David zijn?’"
De omstanders gebruiken spontaan de populaire titel ‘Zoon van David’.
Zou rabbi Jezus het zijn?
De langverwachte messiaanse Koning?
De door God beloofde Verlosser?
De farizeeën willen daar niets van weten.
Als zij horen wat voor een wonder Jezus heeft gedaan ...
Als zij zien hoe enthousiast de mensen hierop reageren ...
aarzelen zij niet om een tegenactie te ondernemen.
Zij brengen Jezus’ genezingskracht in verband met Beëlzebul, de vorst der demonen.
‘Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen.’
Eigenlijk zijn zij maar wat jaloers.
Wat een mensen heeft die rabbi uit Nazaret om Zich heen verzameld ...
Wat een volgelingen lopen er niet achter Hem aan ...
Nee, de geestelijke leiders staan op hun achterste benen.
Een venijnige laster moet de indruk van het wonder wegnemen.
‘Hij speelt in feite met de duivel onder één hoedje.’
‘Wat die Jezus presteert, is niets anders dan een vertoning uit de hel!’
Verschrikkelijk, broeders en zusters, jongelui, is deze laster.
Gevaarlijk ook.
Want op toverij en duivelskunstenarij staat - in Jezus’ tijd - de doodstraf.
De tactiek van de farizeeën is duidelijk.
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De faam en de naam van Jezus moet bij de mensen eerst gebroken worden, dan kan Hij
gedood worden!
‘Hij heeft een verbond met Beëlzebul gemaakt, de vorst van de demonen.’
*
Wie was die Beëlzebul?
Beëlzebul - moet u weten - Beëlzebul was in de oudheid de god van een heidense stam,
de Ekronieten.
Er was zelfs een koning in Israël, Achazja, die daar zoveel respect voor had, dat hij bij
Baäl-Zebub, Beëlzebul, genezing zocht (2 Kon. 1:2).
Er is echter maar één God, zegt de Bijbel.
Dat is ... God, de HEER.
Dat is de Schepper van hemel en aarde.
Dat is ook de God die met mensen wil omgaan, die Zich aan mensen heeft verbonden.
Hij is enig, Hij is uniek.
Hij duldt geen andere goden naast Zich.
Andere goden zijn dan ook af-goden.
Ze trekken je af ... van die enige God.
Ze zijn bedenksels van mensen.
Ze worden gebruikt, misbruikt ... door de duivel.
Beëlzebul.
Opvallend is de betekenis van zijn naam: Heer van de woning, Heer van het huis.
Onder het volk van Israël is Beëlzebul de naam voor de overste, het hoofd van de
duivelen, van de demonen geworden.
Hij is de opper-duivel, de koning van alle demonen: Satan, dus!
Beëlzebul zit erachter, zo oordelen de geestelijke leiders van die dagen.
"Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen:
‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en geen enkele stad of
gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden.
En als Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf.
Hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden?’"
Zou Satan zo dwaas zijn zichzelf te vernietigen?
Als Jezus, uit naam van de duivel, een boze geest, een duivel, uitdrijft ... dat zou dwaas
zijn.
Zo dwaas is zelfs Satan niet.
Nee, hier is iets anders aan de hand.
Wat híer gebeurd is, is het werk van God.
‘Door de Geest van God drijf Ik demonen uit’, zegt Jezus.
‘Nu, zegt Jezus, als jullie dát zien ... zien dat boze geesten worden uitgedreven in de naam
van God, ... als jullie dát zien, dan is het Koninkrijk van God bij jullie gekomen!
‘Gods Koninkrijk is niet iets van een verre, onbekende toekomst.
Het is realiteit, werkelijkheid, hier en nu!
Zie maar: Deze mens hoort en kan weer spreken.
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Gods Geest heeft de deur van zijn levenshuis geopend.
Het nachtslot is opengemaakt,
de luiken staan weer open,
het licht kan weer binnenstromen
en de wind van Gods Geest waait verfrissend door zijn huis.
Déze mens ... lééft!
Hij kan weer opgeruimd ademhalen.
Hij staat in de ruimte.
Het Koninkrijk van God is bij jullie gekomen.
En deze mens zij jullie het teken!’
*
“Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven,
als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden?
Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven.”
Jezus, broeders en zusters, jongelui, is het huis van de blinde binnengedrongen en heeft
het gezuiverd van al het demonische.
Dát is hier aan de gang.
‘Satan, in Gods naam, Ik beveel je, ga uit van deze mens!’
En Satan, Beëlzebul, heeft moeten wijken voor Degene die sterker is dan hij.
De luiken gingen open ... de wind van Gods Geest waait door zijn huis.
Maar ... hoe gaat het verder?
Want dat kan en mag dan allemaal wel zo gebeuren in een mensenleven, maar ... Satan
laat een mens niet zó gemakkelijk los.
*
Als Jezus, broeders en zusters, jongens en meisjes, in je levenshuis binnenkomt, wordt er
grote schoonmaak gehouden.
Dít er uit en dát eruit.
Een container vol met duivelse en demonische zaken worden er uit je levenshuis
opgeruimd:
- boeken die je leest;
- cd's of dvd’s die je leven bepalen;
- posters van de muur;
- vrienden en vriendinnen, die van God en zijn gebod niet willen weten;
- alcohol en verdovende middelen, waarmee je je doelloze leven probeert te ontvluchten.
Het wordt door Jezus uit je levenshuis ... naar de vuilstort van Golgota gebracht.
Ook dingen, die je dierbaar waren, waar je aan gehecht bent geraakt.
‘Weg ermee, zegt Jezus, eruit met alles wat demonisch, wat duivels is.’
Veel zul je merken is er in je levenshuis dan niet meer overgebleven.
Hoe begin je dan opnieuw?
Waarmee vul je je levenshuis?
Met welk meubilair, met welke nieuwe boeken, met welke posters aan de wand, met welke
vrienden en vriendinnen?
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"Wanneer, zegt Jezus in vers 43, een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre
oorden op zoek naar een rustplaats.
Maar als hij die niet vindt, zegt hij (die onreine geest):
‘Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.’
En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leegstaat, schoongemaakt is en op orde
gebracht.
Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf, en zij
allen nemen daar blijvend hun intrek.
En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan
voorheen.”
Satan, broeders en zusters, jongens en meisjes, laat het er niet bij zitten.
De onreine geest komt terug naar het ontruimde huis.
Na verloop van tijd neemt hij een kijkje.
En dan hangt er alles van af ... wat er inmiddels met dat huis is gebeurd.
Is het ontruimde en opgeruimde huis inmiddels bewoond?
Of ... staat het nog leeg?
Het antwoord op die vraag is beslissend.
Want als de onreine geest merkt dat het huis nog leeg is ...
omdat de Geest van God het huis niet heeft betrokken ...
dan komt die onreine geest met zeven andere demonen weer terug.
En dan kraken ze het huis en nemen er hun intrek.
Het wordt er een nog grotere bende dan het ooit geweest is.
*
‘Zó zal het gaan’, zegt Jezus.
‘Pas op voor krakers!’
‘Ik ben bezig je huis op te schonen, op te ruimen, grote schoonmaak te houden.
Maar je accepteert Mij niet.
Je laat Mij geen intrek nemen in je leven.
Je houdt Mij en mijn Geest er buiten.
Kijk, dan zal die grote schoonmaakbeurt in je leven geen zegenrijke, maar - integendeel juist fatale gevolgen hebben.
Je levenshuis wordt door zeven demonen gekraakt en 't gaat er van binnen niet
zachtzinnig toe.
Het wordt een levensgrote bende!’
*
De vraag vandaag, broeders en zusters, jongens en meisjes, is natuurlijk:
Is uw, is jouw, is mijn levenshuis ... bewoond?
Of ... staat het nog leeg?
En als je levenshuis bewoond is ... welke geest woont er in je huis?
Een boze geest, een duivel, een demon, of ... de Geest van God, van Jezus, de Heilige
Geest?
Het komt er in een gezegend leven op aan ... dat God bij je woont.
Dat zijn Geest zijn intrek in jouw leven heeft genomen.
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Dat is ... de beslissende vraag in uw, in jouw en in mijn leven.
Jezus wil grote schoonmaak houden in je leven.
Hij wil het op orde brengen.
Hij wil je bevrijden van de angst voor morgen ...
Van het gevoel dat je leven geen zin, geen doel, heeft.
Hij wil je leven ... nieuw maken.
Er zijn, vandaag de dag, nogal wat mensen die opgesloten zitten in hun levenshuis.
Mensen voor wie deuren en ramen zijn afgegrendeld.
Mensen die het gevoel hebben dat ze vastgelopen zijn in hun leven.
Mensen zonder enig uitzicht op een nieuw begin.
Mensen die zelfs hun vragen en problemen niet met anderen kunnen delen.
Deuren, ramen, zijn vergrendeld, gesloten.
Mensen die snakken naar het moment dat ze weer opgeruimd adem kunnen halen.
Een frisse wind door hun levenshuis.
Mensen.
Jonge mensen, maar ook oude mensen en mensen in de kracht van hun leven.
Mensen: in de wijde wereld om ons heen;
in je vrienden- en kennissenkring;
in je gezin;
in de kerk, in de gemeente.
Er zijn, vandaag de dag ook veel mensen, die - nadat Jezus in hun leven de bezem er
doorgehaald heeft - het voor gezien hebben gehouden.
Ze hebben zich vroeger voor God en voor de kerk geweldig ingezet ... maar ze hebben
afgehaakt.
Het zegt hun allemaal niet meer zoveel.
Er ligt nog wel een Bijbel en een Psalmboek in de kast ... maar vraag niet wanneer ze er
voor het laatst in hebben gelezen of uit hebben gezongen.
Misschien dat u of jij zich daar vandaag in herkent.
In Jezus' naam: ‘Pas op voor krakers!’
Laat je levenshuis niet tot een kraakpand worden.
Pas er voor op wanneer Satan op de stoep van je huis staat.
Voor dat je het weet is hij over de drempel en wordt je opgeruimde huis ... tot een
zwijnenstal.
Jezus heeft de macht van Satan verbroken.
Hij heeft demonen uit levenshuizen verjaagd.
Hij wil ook u en jou en mij ... de ruimte geven om te leven.
Dat is de blijde boodschap van God uit de Bijbel.
Want Hij heeft in Jezus, de Christus, een beslissend nieuw begin gemaakt.
Hij heeft de rommel uit je huis naar de vuilstort van Golgota gebracht.
Hij is gestorven aan een kruis om jouw leven nieuw leven in te blazen.
Er was zonde en er was schuld.
Er was een gebroken relatie met God.
Maar God wil - om Jezus' wil - met u en jou opnieuw beginnen.
Het is dan ook dood-zonde, dat verschrikkelijk veel mensen - ouderen én jongeren denken dat ze zonder God wel kunnen leven.
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Ze zien niet dat een leven met Hem zoveel rijker, zoveel diepgaander kan zijn.
Hun leven - zonder God - loopt dood, zonder meer.
Erger nog ... wie niet beheerst wordt door de Geest van God ... wordt beheerst door een
boze geest.
***
Dat wordt duidelijk in de tweede lezing van vandaag.
Nog even in het kort iets over dat tussendeel in Matteüs 12.
Vers 31: “Daarom zeg Ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden
vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven.”
Waarom staan die verzen over de lastering van de Heilige Geest er bij Matteüs zomaar
tussen?
Matteüs wil laten zien dat in Jezus het Koninkrijk der hemelen, het rijk waarin God Koning
is, gekomen ís.
Doven gaan weer horen.
Blinden gaan weer zien.
Bezetenen worden gereinigd.
Wat Jezus, de Christus, doet wekt òf geloof òf verzet.
Òf je bent vóór Jezus, óf je bent tegen Hem.
De geestelijke leiders kunnen het Koninkrijk niet tegenhouden.
“Wie niet met mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen.”
Het is het beeld van de herder, die de schapen bijeenbrengt.
Vóór Jezus betekent: de schapen bijeenbrengen.
Tégen Jezus: de schapen verstrooien.
In dit kader, tegen deze achtergrond, spreekt Jezus dan deze woorden over de lastering
van de Geest.
Het is het ontkennen dat in Jezus Christus de Geest van God woont.
Sterker nog: met moedwil God op de plaats van Satan zetten en Satan op de plaats van
God.
Er zijn, broeders en zusters, jongelui, mensen geweest die eerlijk gemeend hebben dat
deze lastering van de Heilige Geest, alleen in Jezus’ dagen kon voorkomen.
Ik denk dat je wel beter weet.
Hoevelen zijn er vandaag de dag niet die heel goed weten wie Jezus en de Geest zijn ...
maar die zich vijandig, zelfs lasterlijk, opstellen tegen alles wat met de Bijbel en het
christelijk geloof te maken heeft.
Een verdorven generatie - noemt Jezus dat.
De mogelijkheid is méér dan ooit aanwezig om de lastering van de Heilige Geest te
bedrijven.
Kenmerkende voor deze zonde is de verharding, het niet meer vastbaar zijn voor berouw.
Aan het einde van de tijden zal de mens der Wetteloosheid verschijnen ...
Hij zal de grote lasteraar tegen de Geest zijn.
Hij zal het evangelie van binnenuit kennen en daarom zal zijn vijandschap des te groter
zijn.
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‘Pas op voor krakers!’
*
Broeders en zusters, jongens en meisjes, dat je levenshuis gezellig is, zegt niets.
Dat je levenshuis gevuld is met Gods Geest en met Gods Woord, zegt alles.
De Geest van God moet Heer van je levenshuis worden, dan kan Satan er niet meer bij.
Met zijn goddelijke Hulp kun je de kraakpogingen van Satan weerstaan.
Een huis is een huis.
Een gezegend huis is een levenshuis, waar Gods Woord en waar zijn Geest in woont.
Daar vind je nu al iets van het Koninkrijk van God!
Laten we samen bidden.
***
Heer, onze God.
Wij danken U voor de komst van Jezus.
Hij heeft ons laten zien hoe er er straks in uw Koninkrijk aan toe zal gaan.
Doven zullen horen, blinden zullen zien, bezetenen zullen genezen zijn.
Zijn macht is sterker dan de macht van Satan.
Bevrijd mensen van het gevoel dat hun leven geen zin, geen doel heeft.
Daarom bidden wij U vandaag voor mensen die zich opgesloten voelen.
Mensen die zijn vastgelopen in het leven.
Die de deuren en de ramen van hun levenshuis hebben vergrendeld.
Mensen die snakken naar het moment dat ze weer opgeruimd adem kunnen halen.
Heer, ontferm U over hen.
Doorbreek hun barricades en vul hun leven met uw Geest.
We bidden U ook voor mensen die het wel voor gezien houden.
Die - omdat ze misschien teleurgesteld werden of misschien uit onvrede - hebben
afgehaakt.
De Bijbel, de kerk, het geloof ... het zegt hun allemaal niet meer zoveel.
Heer, geef hen niet over aan Satan, maar breng hen terug bij uw wereldwijde kudde.
Geef dat ze een nieuw begin mogen maken.
Want ook voor hen heeft Jezus, uw Zoon, hun zonde-rommel naar de vuilstort van Golgota
gebracht.
Heer, ontferm U over hen.
Wij bidden U ... bewaar ons en onze kinderen voor de kraakpogingen van het rijk van de
duisternis.
Vul ons levenshuis en dat van allen die ons lief zijn met de kracht van uw Geest.
En geef, dat ook wij voor de ander tot een zegen mogen zijn.
In Jezus’ naam.
Amen.
Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 31 januari 2010
! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !
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