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Predikatie over Markus 5 vers 15  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg –  19 februari 2012 
 
 Zingen Psalm 95 : 3. 
 Belijdenis des geloofs: Twaalf Artikelen. 
 Zingen Avondzang : 7. 
 Schriftlezing Markus 5 vers 1 t/m 20 
 
  1 En zij kwamen over op de andere zijde der zee, in het land der 
Gadarénen. 
  2 En als Hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette Hem uit 
de graven een mens met een onreinen geest; 
  3 Dewelke zijn woning in de graven had, en niemand kon hem 
binden, ook zelfs niet met ketenen. 
  4 Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden 
geweest, en de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de 
boeien verbrijzeld, en niemand was machtig om hem te temmen. 
  5 En hij was altijd, nacht en dag, *op de bergen en in de graven, 
roepende en slaande zichzelven met stenen. 
  6 Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad Hem. 
  7 En met een grote stem roepende, zeide hij: Wat heb ik met U te 
doen, Jezus, Gij Zone Gods des Allerhoogsten? Ik bezweer U bij 
God, dat Gij mij niet pijnigt. 
  8 (Want Hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga uit van den mens.) 
  9 En Hij vraagde hem: Welke is uw naam? En hij antwoordde, zeg-
gende: Mijn naam is Legio; want wij zijn velen. 
10 En hij bad Hem zeer, dat Hij hen buiten het land niet wegzond. 
11 En aldaar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weiden-
de. 
12 En al de duivelen baden Hem, zeggende: Zend ons in die zwij-
nen, opdat wij in dezelve mogen varen. 
13 En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten, uitge-
varen zijnde, voeren in de zwijnen; en de kudde stortte van de steilte 
af in de zee (daar waren er nu omtrent tweeduizend) en zij ver-
smoorden in de zee. 
14 En die de zwijnen weidden, zijn gevlucht, en boodschapten zulks 
in de stad en op het land; en zij gingen uit om te zien wat het was 
dat er geschied was. 
15 En zij kwamen tot Jezus, en zagen den bezetene zittende en 
gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had; 
en zij werden bevreesd. 
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16 En die het gezien hadden, vertelden hun wat den bezetene ge-
schied was, en ook van de zwijnen. 
17 En zij begonnen Hem te bidden dat Hij van hun landpalen weg-
ging. 
18 En als Hij in het schip ging, bad Hem degene die bezeten was 
geweest, dat hij met Hem mocht zijn. 
19 Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen 
naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen de 
Heere u gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer ontfermd heeft. 
20 En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Deká-
polis, wat grote dingen hem Jezus gedaan had; en zij verwonderden 
zich allen. 
 

Votum. 
Gebed. 
Psalm 93 : 1, 2 en 3. 

 
Gemeente, met de hulpe des Heeren en onder de inwachting van 
Gods Heilige Geest wensen wij in deze middag met u te spreken 
over Markus 5, deze geschiedenis die aan u werd voorgelezen. Dan 
noemen wij  u met name het 15e vers als het tekstwoord. Daar lezen 
wij het Godswoord en onze tekst aldus: 
 
En zij kwamen tot Jezus, en zagen den bezetene zittende en ge-
kleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad 
had; en zij werden bevreesd. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden, gemeente, stil te staan 
bij drie gedachten. 
 

1e. Jezus brengt rust. 
2e. Jezus brengt eer. 
3e. Jezus brengt licht. 

 
Gemeente, er is met die discipelen, voordat ze aan land komen in 
het land der Gadarenen, iets heel opmerkelijks gebeurd. Die disci-
pelen die met de Heere Jezus op mochten wandelen en Zijn woor-
den mochten horen en Zijn tekenen mochten zien. Waar de Heere 
Jezus op een andere plaats van zegt: “Het is u gegeven de verbor-
genheden van het Koninkrijk te verstaan”. Die discipelen, die in Hem 
de Zone Gods mochten zien, die in Hem geloofden. Ach ja, dat ge-
loof was wel klein en dat was wankelmoedig. Het schudde aan alle 
kanten. Maar dat was een geloof, dat was van God geschonken. Dat 
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hadden die discipelen. En zij noemden Hem hun Meester, hun Rab-
bi, de enige Die ze de ware wijsheid leren kon. En nu zijn ze met de 
Heere Jezus in een schip gegaan. Dan gaat er wat opmerkelijks ge-
beuren. Want ja, terwijl ze daar op die zee zijn, dan steekt de storm 
op. Het geweld van de wind en het geweld van de golven beukt 
tegen het scheepje. Dan blijkt hoe kleingelovig ze zijn, hoe zwak in 
zichzelf, hoe onvast. En ze vrezen dat ze zullen vergaan. En Hij, de 
Heere Jezus, was in het achterschip, slapende op een oorkussen. 
En ze wekten Hem op en zeiden: “Meester, bekommert het U niet 
dat wij vergaan?” En Hij opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide 
tot de wind: “Zwijg, wees stil”. En de wind ging liggen en er werd 
grote stilte, staat er dan. 
Moet je dat voor je zien. Wind, golven, de zee is in haar bruisen. Dat 
scheepje wordt heen en weer geslagen. En de harten van de disci-
pelen worden niet minder geschud en gebeukt, heen en weer gesla-
gen naar alle kanten toe. De onrust is totaal. De vrees voor de dood. 
De vrees voor de natuurkrachten. De vrees om te zullen vergaan in 
de diepte van de zee. 
En daar tussenin ligt de Heere Jezus, slapende op een oorkussen. 
In alle rust, storeloos. Weet u hoe dat komt? Omdat Hij, de Zone 
Gods, verheven is boven het gedruis en het geweld. Wij zijn er aan 
onderworpen. Je weet het misschien wel, als het onweert of als er 
een storm opsteekt, als de elementen samenpakken. Misschien 
heeft het je weleens bedreigd en beangst. Maar de Heere van he-
mel en aarde staat daar boven. En Hij ligt daar in Zijn storeloze rust. 
Weet u hoe Hij slaapt? Hij slaapt in de wil van Zijn Vader. 
Ze waren aan land geweest en de Heere Jezus had gepreekt. De 
Heere Jezus had wonderen gedaan, en de mensen geloofden Hem 
niet, de mensen begeerden Hem niet. En toch ligt Hij hier te rusten. 
Te rusten in de wil van Zijn Vader. Want de Vader heeft beschikt wie 
geloven zal en wie niet, wie toegebracht zal worden en wie buiten 
zal blijven. Alles is beschikt in de wil van de Vader. Daar rust Chris-
tus in. En deze storm, die over ze komt, ook dat is de wil van de 
Vader. En daar rust Christus in. De onrust die daar in Zijn jongeren, 
in Zijn discipelen plaatsgrijpt, ook daar rust Hij in. Want ook dat is de 
wil van Zijn Vader. 
En nu gaat Christus Zijn volgelingen wat leren. Hij bestraft de wind 
en zeide tot de zee: “Zwijg, wees stil”. Moet je nagaan, als wij onze 
oren open hadden gehad, dan hadden wij Zijn stem misschien niet 
eens gehoord. Want er staat niet dat er geschreeuwd is of geroe-
pen. Er staat: “En zeide tot de wind”. Wie zal die stem gehoord heb-
ben, temidden van het slaan van de golven en temidden van het 
loeien van de wind? Wie zal die stem gehoord hebben?! Maar de 
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zee en de wind hebben het gehoord. En de elementen zijn gehoor-
zaam geweest aan Zijn machtswoord. En in Zijn macht spreekt Hij 
de wind en de zee aan. 
En er werd grote stilte. 
Dat is het trouwens altijd. Als de Heere Jezus spreekt, dan maakt Hij 
grote stilte. 
En Hij zeide tot hen: “Wat zijt gij zo vreesachtig, hoe hebt gij geen 
geloof?”, staat er. Geen geloof, dat wil hier zoveel zeggen: “Hoe 
hebt gij zo’n klein geloof dat ge getwijfeld hebt aan Mijn almacht, en 
dat ge getwijfeld hebt aan Mijn goede zorg over u. Hoe hebt ge geen 
geloof, dat ge gewankeld hebt met vreze voor de dood, terwijl Ik 
altijd voor u zorg. Al slaap Ik, toch waak Ik. Mijn oog blijft over u 
gaan”. 
En zij vreesden met grote vreze en zeiden tot elkander: “Wie is toch 
Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?” Als ze 
geweten hadden met Wie ze van doen hadden, ze zouden niet op 
de omstandigheden gezien hebben, maar ze zouden op Hem ge-
zien hebben. En ze zouden dezelfde rust deelachtig geweest zijn. 
Wat zijn wij ook van die mensen! Vindt u ook niet? En maar zien op 
de omstandigheden. En maar geschud en geslingerd door alles wat 
ons overkomt en tegen komt. En het oog is vaak zo blind en ge-
sloten, om te zien op Hem. Het is juist daarom dat het Woord ook 
zegt: “Ziende op de overste Leidsman en de Voleinder van het ge-
loofs, Jezus Christus”. Want ziende op Hem, dan wordt de rust in 
het hart geboren. Dan wordt de vrede gesmaakt. Dan zijn de om-
standigheden niet weg. Natuurlijk niet. Nee, maar dan zijn de om-
standigheden het niet meer die de dienst uit maken. Helemaal niet. 
Nee, de omstandigheden niet meer. Want dan worden we als het 
ware door het geloof op die hoogte met die Christus, met die Zone 
Gods, getild, opdat we daar overheen zouden zien. 
Dat is wel even een les geweest voor die discipelen natuurlijk. Ze 
verbazen en ze verwonderen zich, dat de wind en de zee Hem ge-
hoorzaam zijn. Ze ontdekken en ontmoeten hier meer van Zijn God-
delijke macht en kracht dan ze tot nu toe geweten hadden. Opnieuw 
krijgen ze onderwijs dat de macht van Christus verder en verder 
reikt dan dat ze zich hadden kunnen voorstellen. 
En zo, net nog onder de indruk van dat grote dat Hij gedaan heeft, 
gaat de Heere Christus ze nog verder leiden en ze nog nieuwe les-
sen leren, meenemen. Dat niet alleen de natuurelementen en de na-
tuurkrachten Hem onderworpen zijn, maar veel verder, dat zelfs de 
duivelen Hem onderworpen zijn. 
En ze kwamen over op de andere zijde der zee, in het land der Ga-
darenen. En hier, in het land der Gadarenen, gaat de Christus tonen 
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dat Hij triomferen zal over de duivel, over de zonde, over de hel, 
over de dood. Dat Hij triomfeert over alles. 
En als Hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette Hem uit de 
graven een mens met een onreine geest. 
En hier, aan die andere kant van de zee, aan die oever, daar ont-
moet de Levensvorst een bezeten mens. Als het ware zo, het licht 
en de duisternis botsen op elkaar. En weet u, licht en duisternis ver-
dragen elkaar niet. Dat kun je zien als de avond valt, dan is het de 
duisternis die wint. Die verdrijft het licht. En als de ochtend aan-
breekt, dan kun je het ook zien. Dan is het licht sterker dan de duis-
ternis en het licht verdrijft de duisternis. Licht en duisternis kunnen 
nooit samen gaan. Die zijn altijd in strijd met elkaar. En hier in deze 
ontmoeting tussen Christus en deze mens komt die strijd openbaar, 
waar de apostel van zegt dat er een strijd gaande is met de gees-
telijke boosheden in de lucht. Dat daar veel meer om ons heen ge-
beurt dan wat we zien en dan dat we opmerken. 
Ik wil tussendoor wel even zeggen, zoals de oudvaders. Dat is dan 
eventjes wat om ons aan het nadenken te zetten. De oudvaders 
hadden daar zicht op. Die hebben daar boeken vol over gewijd, wat 
het werk van de satan is en hoe de duivel door gaat om in mensen-
levens in te dringen. Wat zijn we daar een hoop van kwijt geraakt. 
Die boeken hebben we misschien wel in de kast staan. Wel gepre-
zen, maar niet gelezen. Weet u wel! En we zijn die kennis zo kwijt. 
Daar leefden die mensen mee. Die hadden daar een oog voor. Die 
waren zich dat bewust, dat die vorst der duisternis bezig was om 
altijd de mensen aan te vallen. Ik hoef u slechts het boekje te noe-
men “Satans vuistslagen” van Simon Omius, één van de velen. 
Voetius heeft er ook veel over geschreven. 
En hier in deze ontmoeting tussen Christus en die mens, komt het 
wel openbaar wat de duisternis doet, maar ook wat het licht doet. 
Als Hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette Hem uit de gra-
ven een mens met een onreine geest. 
Uit het Grieks kun je het beter zo vertalen “in een onreine geest”. 
Dat geeft het wel even goed weer, wat de toestand van deze mens 
is. “In” een onreine geest. Als wij “in” het water zijn, dan zijn we om-
geven door water. Als deze mens “in” een onreine geest is, dan is hij 
omgeven door een onreine geest. Dan is hij als het ware de prooi 
geworden van deze onreine geest. Van welke kant dan ook af die 
onreine geest, die heeft het in het leven van deze mens voor het 
zeggen. Een mens in een onreine geest, dewelke zijn woning in de 
graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met kete-
nen. En zo gaat het wel even door, wat de toestand van deze man 
is. 
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Maar nu het wonderlijke! Vers 6: “Als hij nu Jezus van verre zag, liep 
hij toe en aanbad Hem”. 
Eerlijk gezegd zou hier haast je verstand stokken. Is het niet?! Die 
discipelen, aan wie de Heere Jezus Zich geopenbaard had als de 
beloofde Messias, de Zoon van God, de eeuwige God Zelf, die 
twijfelen, die zijn ongelovig en die zijn wankelmoedig, en die moeten 
door de Heere Christus vermaand worden dat ze ongelovig zijn. En 
hier staat geschreven dat die mens, die ligt opgeborgen in die on-
reine geest, die nu niets meer zelf kan beslissen, maar volledig on-
der de heerschappij van de duivelen staat, die loopt op Jezus toe… 
Er is nog geen woord gezegd! Hij ziet Hem alleen. Loopt op Jezus 
toe, valt op zijn knieën en aanbad Hem. Want dat bidden wat hier 
staat, daar hoort bij: knielen voor Hem neer. En daar ligt hij op zijn 
knieën Jezus te aanbidden. 
Wat betekent dat, dat deze mens Christus aanbad? Dat betekent dit, 
dat hij Hem al de Goddelijke macht toeschrijft. Er ligt een erkennen 
is, dat de Heere Jezus de Zone Gods is. Er ligt een besef in dat hij 
met de hemelse God Zelf van doen heeft. 
En dan wij? Laten we eens eerlijk wezen. Hoe vaak hebt u in uw 
leven geknield voor Hem? Hoe vaak is het er van gekomen? Ja, in 
het uiterlijke is het goed om voor de Heere te knielen, ’s avonds voor 
het slapen gaan en ’s morgens bij het ontwaken. Dat is een goede 
gewoonte. Maar nu in de geest! In de vernedering van het hart, om 
voor Hem te knielen. Is het er al eens van gekomen? Het klinkt wel 
een beetje vreemd, maar ik zeg het toch maar zo. Hier geeft de dui-
vel je nog een onderwijs. Die laat die mens met die duivelse geest 
knielen. Hier wijst de duivel je nog de weg, dat het noodzakelijk is, 
dat het niet anders kan dan dat wij voor Hem op de knieën komen. 
De duivelen geloven ook, en zij sidderen, staat er in het Woord. Hij 
weet precies met Wie hij van doen heeft. 
En daar staat de Heere Jezus, Koninklijk, Goddelijk, tegenover die 
geknielde bezetene. En dan gaat de Heere Jezus Zijn macht tonen. 
Want er staat in het 8e vers: “Hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga 
uit van de mens”. En als de Heere Jezus spreekt, mensen, Hij ge-
biedt en het is, Hij spreekt en het staat er. Dan is er niets anders 
meer mogelijk dan te gehoorzamen. Hier toont de Heere Jezus Zich 
de Almachtige. De duivel erkent dat hij Christus onderworpen is. 
Maar Christus spreekt met Zijn machtswoord en laat blijken dat al-
les, tot zelfs aan de duivel toe, Hem onderworpen is. Die duivel die 
wij in de armen gelopen zijn. Die duivel die wij toegevallen zijn. Die 
duivel waar wij aan gevraagd hebben: “Wilt u onze koning wezen? 
Want wij willen niet dat God Koning over ons is”. Die duivel die wij 
gehoorzamen en uit wiens macht u en ik onszelf niet bevrijden kun-
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nen. Die duivel waar we niet los van kunnen komen, en die met zijn 
meest geraffineerde werken ons weet te beïnvloeden en weet te 
manipuleren, opdat wij handelen tegen het Woord van God, tegen 
de Heere Zelf. Die duivel is Hem onderworpen. 
Moet je eens kijken wat een macht de duivel heeft. Maar moet je 
eens kijken hoe almachtig de Zone Gods is. 
En nu dit. Nu krijgt die duivel (dat blijkt ook uit dit gedeelte) gelegen-
heid en tijd, om in het leven van mensenkinderen zijn vreselijke werk 
te doen. En het komt wel openbaar in het leven van deze bezetene, 
wat de duivel doet en waar hij op aanwerkt. Ik mag het zo weleens 
zeggen. Ik zei nu net: licht en duisternis ontmoeten elkaar. We kun-
nen het ook zo tegen elkaar zeggen: de Heere Jezus, Die altijd het 
leven op het oog heeft, Die ontmoet hier een mens die bezeten is 
van de duivel, die altijd de dood op het oog heeft. Weet u dat? Dat 
de duivel uw en mijn ondergang op het oog heeft! Weet u dat hij 
daar op aan werkt? Ook als hij je influistert om die dingen te doen 
die zo aangenaam zijn voor je vlees. Ook als hij je meevoert langs 
wegen die met rozen bezaaid lijken te zijn. Ook als hij je voorspoed 
schenkt: “Als je één knieval voor mij maakt, ik zal je al de konink-
rijken van de wereld geven”. Dat hij altijd maar één doel voor ogen 
heeft, dat is je dood en je ondergang. Kijk eens om je heen, als je 
die mensen ziet, verslaafd aan ik weet wat. Die meegesleept wor-
den de afgrond in. Die zichzelf er niet meer uit bevrijden kunnen. 
Maar zijn wij wezenlijk anders?! Wij die leven in de tred van ons le-
ven. Maar het komt nooit tot een werkelijke waarachtige overgave 
aan de levende God. We blijven altijd maar dezelfde, altijd maar die 
we zijn, in onze godsdienst, ja allemaal best. Maar nooit tot de waar-
achtige erkentenis van Christus. En nooit tot de waarachtige bele-
ving van Zijn zaligmakende arbeid. Wij zijn niet anders dan deze 
bezetene in het land van Gadara. Wij zijn niet anders dan deze 
mens, van wie geschreven staat dat die mens Hem ontmoette uit de 
graven. Hij woonde al bij de dood. Moet je nagaan. Hij had zijn wo-
ning in de graven. En niemand kon hem binden, ook zelfs niet bij 
ketenen. Hij was menigmaal moet boeien en ketenen gebonden ge-
weest, en de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de 
boeien verbrijzeld. En niemand was machtig om hem te temmen. 
Zie je dat? Deze mens heeft geleefd in de onrust en in de vijand-
schap van zijn bestaan tegen God. En wat er ook gepoogd werd 
door de mensen om hem heen, om hem tot rust en bedaren te bren-
gen, niemand was machtig om hem te temmen. Zo is het nog altijd, 
hoor mensen, dat niemand machtig is, zelfs wij zelf niet, om ons te 
temmen in onze hartstochten, in onze begeerten, in onze vijand-
schap tegen God. En welke boeien er ook aangelegd worden, gods-
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dienstige boeien of wereldse boeien, ze zullen niet machtig zijn om 
ons te bewaren. We zullen ze in stukken trekken en verbrijzelen als 
de Heere ons nog eens overgeeft. 
Deze mens leefde in de dood en was onbindbaar. Die was een 
mens die altijd opgejaagd werd, voortgejaagd. En zijn leven had een 
haast, een haast naar de eeuwige nacht toe. De duivel was druk 
doende om deze mens in zoveel onrust te brengen, dat hij liever zou 
sterven dan nog leven,  opdat hij hem eerder bij zich zou hebben in 
die eeuwige nacht. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en 
in de graven. Altijd! Dus er was nooit een ogenblik in het leven van 
deze mens dat hij tot rust kwam, dat hij tot stilte kwam, dat hij tot 
bedaren kwam, dat hij tot overwegen kwam. Roepende en slaande 
zichzelf met stenen. 
Ja, zeg je, dat is even verschrikkelijk. Roepende. Als het ware van 
die beestachtige kreten. En zichzelve slaande met stenen. Dat is 
even vreselijk! Maar, mensen, wij verschillen van nature niet zoveel 
van deze man. Want zoals deze mens zich sloeg met stenen, zo zijn 
wij ook mensen, zolang wij leven buiten God en Zijn Christus, die 
niet anders op het oog hebben dan onze eigen ondergang. We zijn 
druk bezig, hard aan het werk, om verloren te gaan. We zijn mensen 
die dag en nacht doende zijn om ons eerder in de buitenste duister-
nis te krijgen. Zo is het met ons gesteld. 
En hier gaat het wonder gebeuren dat Jezus hem tegen komt. De 
Heere Jezus is in Zijn aardse loopbaan heel wat mensen tegen ge-
komen. Er zijn mensen Hem voorbij gelopen. Er zijn mensen die 
Hem de rug en de nek hebben toegekeerd en van Hem af gelopen 
zijn. Er zijn mensen die tegenover Hem hun vuisten gebald hebben, 
die hun vijandschap geopenbaard hebben. Ach, er zijn zovele reac-
ties mogelijk geweest. Maar hier schittert het soevereine van de 
Goddelijke genade. Hier laat de Heere zien wat er gebeurt in het le-
ven van een mens, als Hij die mens zaligmakend gaat bearbeiden, 
als Hij daar Zijn zaligmakend werk gaat doen. 
Hij komt deze mens tegen én Hij neemt deze mens in Zijn greep en 
laat hem nooit meer los. Die mens die nu in een onreine geest was, 
die als het ware ingezogen was in de duisternis, die niet los kon ko-
men uit de banden van de dood en de angsten van de hel. Christus 
toont Zich hier de Almachtige, en Hij is het Die deze mens aangrijpt 
en hem niet meer los laat. Niet meer los laat tot in der eeuwigheid 
niet. 
Kijk, en dat moet nu in ons leven gebeuren, mensen. Dát moet nu 
gebeuren. Hoevelen zijn er niet die in de kerk komen, zoals u en ik, 
en die onder het Woord van God en onder de bediening van het 
Woord Christus tegen komen. En hoe is uw reacties eigenlijk? Wat 
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is er in uw leven gebeurd? Bent u langs Hem op gelopen? Hebt u 
Hem de rug opnieuw toe gekeerd? Bent u huiswaarts gegaan en uw 
eigen leven door geleefd? Misschien hebt u de vuisten wel tegen 
Hem gebald. Misschien weet u het ook wel in uw hart: “Als dat een 
God van liefde is…! Waarom moest mijn man dan sterven, mijn 
vrouw, mijn kind? Waarom moest ik dat dan meemaken?” Misschien 
bent u een mens die nog altijd zijn verzet heeft tegen de levende 
God en nooit voor Hem op de knieën terecht gekomen bent. 
Het is een wonderwerk van Zijn almachtige majesteit als Hij een 
mens in Zijn Goddelijke greep neemt en houdt. Nu zal ik het eens zo 
zeggen: Hoe je dan ook nog spartelt en hoe je dan ook nog tekeer 
gaat, je kunt er nooit meer uit los komen. Want als Hij eenmaal Zijn 
Goddelijk almachtige greep gedaan heeft, dan houdt Hij je vast en 
dan zal Hij je voeren in een weg die je niet geweten hebt. 
Als hij nu Jezus van verre zag liep hij toe en aanbad Hem. En met 
een grote stem, roepende, zeide hij: “Wat heb ik met U te doen, 
Jezus, Gij Zone Gods des Allerhoogsten”. Moet je horen! Gij Zone 
Gods des Allerhoogsten. Wat er-kent de duivel de Goddelijke macht 
van Christus. “Ik bezweer u bij God…” We kunnen ook zeggen: “Ik 
smeek U bij God dat Gij mij niet pijnigt”. Weet je wat dat betekent? 
De duivel weet wel, dat welk woord Christus ook uitspreken zal, hij 
dat woord onderworpen moet zijn. 
Hij had gezegd: “Gij onreine geest, ga uit van de mens”. En Hij 
vraagde hem: “Welke is uw naam?” En hij antwoorde, zeggende: 
“Mijn naam is Legio, want wij zijn velen”. En hij bad Hem zeer dat Hij 
hen buiten het land niet wegzond. En daar in de bergen is een grote 
kudde zwijnen weidende, en de duivelen baden Hem, zeggende: 
“Zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelve mogen varen”. 
Een paar dingen. 
Jezus vraagt de naam. In welke schuilhoek die duivel ook zit, hij 
moet voor de dag komen en hij moet zijn naam bekennen: Legio, wij 
zijn met velen. En weet u wat dat woord Legio wil zeggen? Dat is 
een term uit het leger van die tijd. En zo’n heel soldatenheir, zo’n 
enorme troep van soldaten werd een legio genoemd. Daar zie je 
meteen de geest van de duivel. Daar zie je meteen wat zijn werk is. 
Altijd strijden. Altijd in het strijdtoneel tegen God. En om mensen als 
prooien te vangen in zijn klauwen. Hij moet hier openbaar komen. 
“Want wij zijn velen”. Een heel leger van duivelen had zich meester 
gemaakt van deze arme man. En dan die zwijnen. Dan bidden ze 
Christus of ze in die zwijnen mogen varen. Jezus liet het hen ter-
stond toe. 
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Nu dit. Die onreine geesten uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen. 
En de kudde stortte van de steilte af in de zee, en zij versmoorden in 
de zee, omtrent tweeduizend zwijnen. 
Hier zie je al direct wat ik u zojuist heb genoemd, het doel van de 
duivel. Die hele kudde zwijnen wordt de dood in gejaagd, de dood in 
gestort. En je vrienden zeggen: “Joh, neem er nog één. Ach, met vijf 
pilsjes op, je kunt nog wel rijden. Wat geeft dat. Neem ook zo’n pil-
letje. Toe maar, wat geeft ‘t! En moet je nu werkelijk naar de kerk? 
Je kunt je altijd toch nog bekeren!” Hoe ver kunnen we door gaan! 
Wat kan er niet op ons af komen! Met maar één doel, dat we in de 
steilte afstorten en in de dood wegzinken en versmoren. 
De macht van satan is groot. En zoals wij de zee en de wind onder-
worpen zijn, zo zijn wij ook de macht van satan onderworpen. Maar 
hier wordt verkondigd dat Jezus meerder is dan het geweld der 
wateren, die zijn almacht palen stelt, en dat Hij sterker is dan het ge-
weld van de boze. 
Want er staat van deze bezetene geschreven, als de mensen van 
de stad komen om te zien wat er geschied was: “Zij kwamen tot 
Jezus en zagen de bezetene zittende”. 
Die man had in geen jaren gezeten. Altijd opgejaagd geweest. Altijd 
in de weer geweest. Altijd in de strijd geweest, in de onrust van het 
bestaan, richting de dood en de ondergang. En hier, toen Jezus 
hem aangegrepen had, toen werd er rust in zijn leven geboren. En 
voor het eerst gaat hij zitten. Op de beste plek trouwens: aan de 
voeten van de Heere Jezus. Daar zit hij. Het valt die mensen op. Ze 
kwamen tot Jezus en zagen hem, zittende. Dat hadden ze nooit 
achter die bezetene kunnen zoeken. Ze hadden hem met ketenen 
en boeien niet eens kunnen binden. Ze hadden hem niet eens 
staande kunnen houden. En nu?! Deze Jezus spreekt Zijn machts-
woord en hij zit aan Zijn voeten. En weet u, het is misschien een 
beetje inlegkunde, maar toch zeg ik het. Het valt me zo op dat er 
niet van de bezetene staat dat het hem verwondert dat hij zit. Dat 
valt me zo op. Weet u waarom? Omdat het zo is: als de Heere in het 
leven komt, dan wordt de orde Gods de normaalste zaak. Dan wordt 
het leven als vanzelf ingericht naar de geboden Gods. Dan ga je in 
het leven de grenzen niet zoeken. Dan ga je in het leven niet kijken 
wat nog net wel en wat nog net niet kan. Dan raakt een mens on-
derworpen aan het machtswoord van Christus. 
Ze zien de bezetene zittende. Hoe is hij tot die rust gekomen? Niet 
anders dan door dat woord dat geklonken heeft: “Onreine geest, ga 
uit van de mens”. 
Lieve vrienden, we moeten bevrijd worden, u en ik. We moeten be-
vrijd worden van de macht van den boze. We moeten bevrijd wor-
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den van zijn heerschappij in ons leven. Want we liggen onder zijn 
heerschappij van nature, want wij hebben hem aanbeden in onze 
zondeval. We hebben hem tot koning gekroond in ons leven. We 
hebben hem alle macht over ons bestaan gegeven. We liggen ge-
vangen in zijn klauwen. We zijn de prooi geworden van deze vorst 
der duisternis en we zijn het nog gewillig ook. We hebben niet ge-
wild dat de Heere Koning over ons zijn zou, en we liggen als gevan-
genen geketend in de boeien van de boze, van de satan. En er is er 
niet één van ons die zich uit die ketenen, uit die boeien bevrijden 
kan, totdat dat machtswoord van de Heere Jezus in ons leven klin-
ken gaat, totdat dat machtswoord, dat woord van heerschappij over 
de duivel klinken gaat: “Laat deze mens los”. En hier zie je iets wat 
er dan gebeurt in het leven van een mens. Dan komt een mens aan 
de voeten van de Heere Jezus terecht, aan de voeten van die ge-
zegende Immanuël, om van Hem te leren. Jazeker, de Heere Jezus 
brengt rust. En in alle rust zit die man daar. En dat is niet het enige. 
Hij zit daar bovendien in alle eerbaarheid. Die man die in ketenen 
niet gehouden kon worden, die man die niet getemd kon worden, die 
man die een prooi was van de duivel. Die man was daar als een 
mens in zijn schande en in zijn naaktheid. En nu staat er van hem 
geschreven dat hij zit aan Jezus’ voeten en dat hij gekleed was. Ook 
dat is die bewoners van die streek daar opgevallen. Dat ineens deze 
mens zo keurig gekleed ging, en dat hij daar als een mens van eer-
baarheid aan Jezus’ voeten gezeten was. Want reken er goed op, 
mensen, als de Heere komt in het leven van een mens, dan ga je 
niet meer vragen: “Wat wel, wat niet?” Maar dan wordt het leven in-
gericht naar de regel van het Goddelijk gebod. 
Heb je je weleens afgevraagd voor je kledingkast ofzo: “Mag ik dit 
aan? Zou het de bedoeling des Heeren wezen dat ik deze kleding 
draag?” Al vele jaren geleden was daar de hervormde dominee Ver-
kade in Montfoort. Die zei het nogal eens een keer in de zomer-
maanden: “Het kan geen mooi weer wezen in Nederland, want de 
mensen gaan naakt over de straat”. Weet u wat daaruit blijkt? Hoe 
wij mensen zijn die niet gebonden zijn aan de regel van het Godde-
lijk Woord, maar hoe wij gebonden zijn aan de regel van den boze. 
Beseffen we nog dat onze kleding ons gegeven is om de schande 
van onze naaktheid te bedekken? Er staat van Adam en Eva ge-
schreven in de rechtstaat, dat zij beiden naakt waren en zij schaam-
den zich niet. Nee, want als zij elkaar aan keken in hun naaktheid, 
zagen zij in elkaar dat beeld van hun Schepper. Hun naaktheid was 
hun eer. Daarmee toonden zij hun afkomst, dat de Heere ze ge-
schapen had, en dat de Heere ze begiftigd had met een ziel en met 
een geest, en dat heel hun leven gericht was op de eer en de ver-
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heerlijking van hun Schepper. Dat ze in alles Hem zochten te be-
doelen. En dat zijn wij nu zo kwijt geraakt: de ere Gods te bedoelen 
in alles wat we doen en laten. En wat is nu na de zondeval het 
eerste wat de Heere doet over die schandelijke mensen, die hun 
hart zwart gemaakt hebben in de duivel en in de zonde, en die het 
licht uit hun leven hebben weg laten gaan door hun boze, dodelijke 
keuze tegen God. Wat is het eerste wat de Heere doet? Het eerste 
wat de Heere doet is dieren offeren en de mensen huiden aantrek-
ken om de schande van de naaktheid te bedekken. En weet u wat 
het werk van de duivel is? Om die ordening Gods onderuit te halen, 
telkens opnieuw en telkens weer. Ook in onze dagen gaat dat maar 
door. Ook in onze dagen wordt de regel van de mode gevolgd en 
niet de regel van het Godswoord. 
Ach, mensen, hier staat van deze man geschreven, dat toen Chris-
tus macht kreeg in zijn leven, dat hij gekleed was, bedekt, eerbaar. 
Zo heeft die man daar gezeten aan Jezus’ voeten. Wat een 
verandering! Is ’t niet? Maar nu dat kleden van die bezetene… Die 
bezeten geweest was natuurlijk. Dat heeft geen les geleerd aan de 
inwoners van die streek. 
En ik wou eens vragen of het ons een les geleerd heeft? Want het is 
ze wel opgevallen dat die man eerst naakt was en nu daar gekleed 
zit. Maar het heeft ze niet de toepassing op zichzelve laten maken. 
Dat wij mensen zijn die alleen voor het aangezicht van God kunnen 
bestaan als we gekleed zijn. Heeft je kleding je weleens een keer 
aangeklaagd? Is het al weleens een keer gebeurd dat je het ge-
zegd hebt: “Nu moet ik kleding aan omdat mijn naaktheid een 
schande is, omdat ik van mezelf voor God niet bestaan kan”? Heeft 
je kleding je weleens heen gewezen naar die enige bedekking die 
voor God geldig is? Dat je het weet en beseft: Ik kan voor de heilige 
Heere niet bestaan, dan alleen als daar de gerechtigheid van Chris-
tus over de vuilheid van mijn bestaan wordt heen gelegd, als ik ge-
kleed word met dat hemelse kleed van de Goddelijke gerechtigheid, 
als de Heere mij aanziet in de Persoon van de Middelaar en niet 
meer in mezelf. Dan alleen kan ik voor God bestaan. 
Die inwoners zijn huiswaarts gekeerd. Wat? Ze hebben zelfs ge-
vraagd of de Heere Jezus vertrekken wilde uit hun landpale, want ze 
zagen hun economie naar beneden gaan. Tweeduizend zwijnen 
dood. Dat kostte zoveel geld. Daar zaten ze meer over in de war 
dan over d’r kostelijke ziel. En ze hebben er nooit bij stil gestaan dat 
ze beter tweeduizend zwijnen konden verliezen dan straks in eeu-
wigheid die Christus moeten missen, Die Zijn ziel gegeven heeft 
voor een rantsoen voor velen. En wat is er nu belangrijker voor je, 
mensen? Waar gaat het nu in je leven om? Moet dit in je leven ook 
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gebeuren, dat je gewassen en gereinigd bent in Zijn bloed alleen? 
Dat je gekleed wordt en daar in de rust gevoerd wordt. Dat de Heere 
je het vette van Zijn huis doet smaken. Dat een volle beek van wel-
lust elk in liefde dronken maken zou. Moet dat in je leven al gebeu-
ren, dat je zegt: “Er moet een bekleding zijn, wil het wel met mij zijn”, 
omdat je naaktheid je aanklaagt? 
En hij zit aan de voeten van de Heere Jezus. Wat zal de Heere Je-
zus hem verteld hebben? Wat denkt u? Wat doet de Heere in het 
leven van een mens? Hij is het Die brengt van het grootste kwaad 
tot het hoogste goed. Hij is het Die in het leven van een mens gaat 
verklaren wie je bent en Wie Hij is. Hij is het Die de Weg gaat wij-
zen, hoe het komt tot de vrede met God. Hij is het Die je leren gaat, 
oefenen gaat wat goed voor je is. 
Dat is het laatste nog. 
 
Maar laten we eerst een versje zingen uit Psalm 36 vers 2. 
 

Uw goedheid, HEER', is hemelhoog, 
Uw waarheid tot den wolkenboog; 
Uw recht is als Gods bergen; 
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt, 
En zegent mens en beest, en doet 
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen. 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid! 
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt; 
Een volle beek van wellust maakt 
Hier elk in liefde dronken. 

 
En daar vinden we deze mens. Aan de voeten van de Heere Jezus 
gebracht, zittende, tot rust gekomen, en gekleed, eerbaar geworden. 
En dan staat er bij: “Wel bij zijn verstand”. Om het opmerkelijke van 
dat woord nog te benadrukken staat er bij: Wie is er daar nu gezeten 
en wie is er nu gekleed en wie is er nu wel bij zijn verstand? Nou, 
die die het legioen gehad had. En, staat er dan van die inwoners 
van die streek, zij werden bevreesd. Ze werden bevreesd door wat 
ze daar zien. Die bezetene is een totale verandering te beurt geval-
len. Dat is het wat ze opvalt. Maar wat er in het leven van die be-
zetene ook nog gebeurd is, en dat valt ze niet op. Dat is dat het niet 
alleen bij een uiterlijke verandering gebleven is, maar dat het ook op 
een innerlijke vernieuwing aangekomen is. Vernieuwd door de God-
delijke genade en kracht. En dat is het wat ze niet opmerken. Nee, 
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ze zien daar wel hun eigen verlies. Ze zien daar wel dat hun streek 
geplaagd wordt als ze die Jezus daar in hun gebied laten. Dus ze 
begonnen te bidden dat Hij van hun landpalen weg ging, om hun 
eigen zaak te redden. Dat is het! Dan kan je zien dat die mensen 
allemaal een prooi van de duivel zijn. Want wij zijn altijd mensen die 
onze eigen zaak willen redden, die altijd op ons eigen geluk en ons 
eigen voordeel aanleven. Want het is de duivel zelf die in het 7e vers 
het aan de Heere Jezus vraagt: “Ik bezweer U bij God dat gij mij niet 
pijnigt”. Zie je dat? Het was die duivel helemaal niet begonnen om 
die man, om die bezetene. Nee, die mocht de grootste pijnen onder-
gaan. Die mocht zich met stenen slaan. Die mocht zich uit de boeien 
losbreken. Die mocht zich verwonden. Die mocht zich doden. Dat 
maakte de duivel niets. Maar zelf weigerde hij pijn te lijden. “Ik be-
zweer U bij God dat Gij mij niet pijnigt, dat Gij mij heenwijst naar de 
buitenste duisternis, om daar tot in alle eeuwigheid gepijnigd te wor-
den”. Dat is het wat de duivel zegt. De duivel is egoïstisch. Altijd 
denkt hij alleen maar om zichzelf. Uw en mijn ziel en zaligheid 
maakt hem helemaal niets uit. Dat laat hem warm noch koud. Daar 
bekommert hij zich helemaal niet om. En wij zijn nu net zulke 
mensen. Kun je zien hoe diep die val is. Dat we ons helemaal niet 
bekommeren om onze ziel en zaligheid. En maar voortleven en 
maar doorgaan en het allemaal wel goed vinden. 
Maar van deze bezetene staat geschreven: “Wel bij zijn verstand”. 
Wat een verschil! Bezeten en wel bij zijn verstand. Weet u wat dat 
betekent? Een iegelijk van ons die niet wel bij zijn verstand is, die is 
bezeten. En een iegelijk van ons die niet bezeten is, die is wel bij 
zijn verstand. Weet u wat het woord “bezeten” betekent? Dat bete-
kent: in het bezit zijn van een ander. Wij zijn allen van nature in het 
bezit van de duivel. En in onze bezetenheid menen we wijs te zijn 
en God niet nodig te hebben. Maar als er licht komt over ons leven, 
als er licht straalt in ons verstand, dan gaan we de zaken zien in de 
werkelijkheid. We mogen wel bidden en roepen: “Geef ons verstand 
met Goddelijk licht bestraald”. 
Zo zit die bezetene daar. Gered door de Heere Jezus. Tot rust ge-
bracht. Tot eer gebracht. Wel bij zijn verstand. Weet je wat dat nu 
betekenen wil? Daar, zoals hij daar zit, gaat hij eeuwige, geestelijke 
lessen leren. Daar heeft de Heere Zelf plek voor gemaakt. De beze-
tenheid is uit zijn leven weg gehaald. De Heere ruimt in het leven op 
wat er niet bij hoort. Dat wordt buiten de deur gezet en bij het afval 
gedaan wat geen God en Christus is. De Heere brandt het leven 
schoon. Hij laat de bezetenheid varen, opdat de wijsheid die in en 
van Hem is, te mogen beleven. Wel bij zijn verstand. 
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Weet je wat dat in de eerste plaats bij hem teweeg gebracht heeft, 
dat hij wel bij zijn verstand was? Ja, dat hij gekleed ging. Dat is een 
zaak die er bij hoort. En dat hij daar ging zitten aan Jezus’ voeten. 
Maar nog wat. Dat hij daar niet meer weg wilde. Dat is het ook. Hij 
wilde daar blijven. Want als even later de Heere Jezus vertrekt, bidt 
hem degene die bezeten was geweest, dat hij met Hem mocht zijn. 
Dat is het verlangen van dat ware volk van God. Eenmaal iets van 
de zoetheid en de goedheid van Christus gesmaakt, ge begeert 
altijd bij de Heere Jezus te zijn. Is het niet? 
Wel bij zijn verstand. Waarom? Omdat deze man geleerd had dat de 
enige Die hem helpen en redden kon, deze Zoon van God was. De 
Enige Die hem ware wijsheid kon leren, dat was deze Christus Zelf. 
De Enige Die hem kon leiden uit de duister tot Gods wonderbaar 
licht, dat was die Man, die Meester, zo de discipelen Hem noemden, 
aan Wiens voeten hij gezeten was. Wel bij zijn verstand. Dat is de 
ware wijsheid die hem dicht hield bij de Heere, Die de milde Zegen-
ader is gebleken. Want weet u, deze man is niet ledig weggezon-
den. Helemaal niet. De wonderen van de Goddelijke genade zijn in 
zijn hart verheerlijkt. 
Je zegt: “Dat staat er niet bij”. Het staat er wel! Jawel, het staat er 
wel. Want er staat in het 19e vers: “Jezus liet hem niet toe dat hij bij 
Hem bleef, maar zeide tot hem: “Ga heen naar uw huis tot de uwen, 
en boodschap hen wat grote dingen de Heere u gedaan heeft en 
hoe Hij Zich uwer ontfermd heeft”. Weet u wat dat is, ontferming? 
Dat is eigenlijk dit: Je moet door je zonden voor eeuwig weggesto-
ten worden, en de Heere zegt: “Ik straf Mijn eigen Zoon. En omwille 
van Zijn Offer haal Ik je naar Mij toe en druk je aan Mijn hart”. Ont-
ferming is: “De schuld uws volks hebt Ge uit Uw boek gedaan, ook 
ziet Gij geen van hunnen zonden aan. Ge vindt in gunst en niet in 
wraak Uw lust. De hitte van Gods gramschap is geblust”. Weet u 
wat dat is? De grote dingen die de Heere gedaan heeft. Hoe Hij Zich 
over die man ontfermd heeft. Dat is dit: dat nu die man in de Heere 
Jezus heel zijn zaligheid mocht zien. Alles wat voor tijd en eeuwig-
heid nodig was, dat lag in Hem. Zijn ogen waren open gegaan. En 
zijn hart was open gegaan. En de liefde Gods was in zijn hart uit-
gestort. Dat werd beantwoord met een wederliefde: dicht bij de Hee-
re Jezus te blijven. Hij de Springader van het leven was zijn vreugde 
en zijn vermaak. Weg wereld, weg schatten, gij kunt toch niet be-
vatten hoe rijk ik wel ben. Ik ben alles verloren aan eigen kant. Door 
Jezus verkoren, Wiens eigen ik ben. Het eigendom te zijn van de 
Heere Jezus Christus. Want ik geloof dat die tekst dat ook nog 
betekent. Wel bij zijn verstand, dat betekent: te weten hoe het met je 
gesteld is op weg en reis naar de eeuwigheid. Dat verstand met 
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Goddelijk licht bestraald, dat zet de dood op al het onze en dat vindt 
het leven in God in Christus. 
Weet u dat? Weet u dat? Ben je weleens jaloers geworden op een 
mens die daar van gewagen kon, die daaruit spreken mocht, over 
wat grote dingen de Heere hem gedaan had. Is er in je hart een be-
geren om dat ook te mogen weten? Dat je verzoend met God bent 
in de hemel. Weg gerukt als een prooi uit de klauwen van de satan 
en gezet aan de voeten van de Heere Jezus. 
Weet je, de Heere Jezus zal hem onderwezen hebben in de weg der 
zaligheid. Dat het zou gaan door lijden en sterven van de Borg. En 
dat Zijn bloedstorting de vergeving zou inhouden. Aan de voeten 
van de Heere Jezus, dat wil ook dit zeggen: zijn aan de voet van 
Golgotha’s kruis. Want, mensen, er is in de hele wereldgeschiedenis 
niets belangrijkers, niets gewichtigers gebeurd dan dat kruis dat is 
opgericht op Golgotha’s heuvel. Daar zijn hemel en aarde aan el-
kander verbonden geworden. Waar Hij door de hemel verstoten en 
door de aarde weggezonden werd. Daar waar Hij gehangen heeft 
tussen hemel en aarde, daar is de Weg geopend tot het hart van 
God. Daar is de Weg geopend, opdat arme zondaren in zichzelf het 
leven zouden mogen vinden tot in alle eeuwigheid. 
Daar, mensen, daar, dat kruis van Golgotha is het enige beslissende 
wat geldig is in ons aller leven. Daar moeten we van weten. Kijk, en 
daar was nu ook die man mee bezet. Ja, hij was bezeten geweest, 
maar nu is hij weer bezeten. Ja, dus je kunt hem nog steeds “de be-
zetene” noemen. Hij was nu bezeten door God. God de Heere, God 
drie-enig had hem in bezit genomen en heeft hem in Zijn dienst 
gebruikt. De duivel had hem in zijn dienst gebruikt, tot de bittere 
dood er op volgen zou, als het aan de duivel gelegen had. Maar de 
Heere heeft hem in Zijn dienst genomen. 
En, zegt vers 20, hij ging heen en begon te verkondigen in het land 
van Dekapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had. Er staat 
niet wat grote dingen hij voor Jezus gedaan had en welke goede 
keuzes hij gemaakt had. Dat staat er allemaal niet. Maar hij gewaagt 
van het borgtochtelijk werk van Christus. Want hier wordt niet voor 
niets de Naam van Jezus genoemd. Wie is Jezus? Hij Die Zijn volk 
zaligt van hun zonden. Wie is Jezus? Hij Die ruimte maakt in vastge-
lopen levens. Zo wordt Hij hier genoemd. Wat grote dingen hem 
Jezus gedaan had. 
En zij verwonderden zich allen. Dat is nu zo verdrietig. Zij verwon-
derden zich. Ze zijn een dag onder de indruk geweest. Een beetje 
verslagen geweest. “’t Is toch wat! Heb je het al gehoord wat er met 
die bezetene gebeurd is? Hij is weer thuis. Hij zit niet meer in de 
graven. Hij slaat zich niet meer met stenen. Nee, hij is keurig ge-
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kleed en hij zit rustig op een stoel en hij verkondigt ons wat die 
Jezus aan hem gedaan heeft”. Daar hebben ze over gepraat. Het is 
een poosje nieuw geweest. En daarna is het weggeëbd. Ze verwon-
derden zich allen. Misschien heb je je ook weleens verwonderd, ver-
baasd. Maar weet u wat het getuigenis van deze man doen wil? En 
moge de Heere het daartoe zegenen. Dat je op dezelfde plek te-
recht komt als waar hij terecht kwam. En, zo ik het u al gezegd heb, 
dat kan alleen als de Heere Jezus ons tegen komt op onze levens-
weg en ons beet grijpt en ons neer zet aan Zijn gezegende voeten. 
Dat kan alleen als Hij Goddelijk, Majesteitelijk ingrijpt. 
Maar ik wou je eens vragen: Zou je er niet om mogen smeken? Zou 
je er de Heere niet om mogen vragen? Wat denk je? Ik dacht het 
toch wel! Of niet? Opent uwe mond, eist van Mij vrijmoedig; al wat u 
ontbreekt, schenk Ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. 
Je zegt: “Je vergat een zin”. Ja, dat is waar. Op Mijn trouwverbond. 
Want dat is het enige wat de hoop is voor een verslagen hart. Dat is 
het enige wat vreugde geeft aan vastgelopen, klemgelopen zonda-
ren die het niet meer kunnen vinden. Dat was de hoop en de ver-
wachting van deze man, het trouwe verbond van God. Dat is het wat 
hem heeft opgezocht. Ja, mensen, wat een verandering, wat een 
vernieuwing is er in het leven van deze man gekomen. De Heere 
Jezus had licht gegeven over zijn eigen toestand, over de Godde-
lijke gerechtigheid, over het Middelaarsschap van Koning Jezus. Die 
man was licht gegeven. En met verlichtte ogen des verstand heeft 
die man in Dekapolis rondgekeken. En weet je wat hij zag? Dat had 
hij nog nooit gezien. Die mensen dachten allemaal: “Hij is ziek en wij 
zijn gezond”. En nu was het precies omgekeerd. Hij wist het: “Nu 
ben ik gezond, omdat ik gezond gemaakt ben. En al die mensen die 
menen dat ze geen Medicijnmeester van node hebben… Maar ze 
zijn vreselijk ziek met die zondeziekte, met die dodelijke ziekte, met 
die drievoudige dood die op ze rust en die ze straks eeuwig zal 
meeslepen”. Dat maakte hem bewogen met het volk dat om hem 
heen leefde. Dat maakte hem bewogen, zodat hij ging spreken van 
de dingen die Jezus hem gedaan had. 
Mensen toch, heb je het gezien waar die man ook zat? Verder weg 
kun je haast niet raken. Of wel? Verder weg kan het haast niet. In de 
klauwen van de satan, zo bezeten, daar in de graven en in de rots-
blokken. Daar heeft de Heere Jezus hem vandaan gehaald. En zou 
dat dan in de kerk van Aalburg vanmiddag niet kunnen?! Of zomaar 
op je kamer ergens. Of in de stilte, een plek die je opzoekt, in het 
weiland ofzo. Als daar een ziel tot God roept, als daar een mens in 
de benauwdheid van zijn bestaan geen weg meer weet. Wij predi-
ken u de almachtige Heere Jezus. Wie is toch Deze, dat ook de 
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wind en de zee Hem gehoor-zaam zijn. Hij is de eeuwige Zoon van 
God, Die machtig is uw ziel van het verderf te verlossen. Hij is Je-
zus, Die zaligt van zonden. Hij is Christus, Die gezalfd is door de 
Vader tot dat werk. Hij is het Die gegeven is alle macht in hemel en 
op aarde. En waar je dan ook bent, mensen, Zijn ogen doorlopen de 
ganse aarde. En Hij, de Heere, Die zelfs het gekir van de jonge ra-
ven hoort en het gepiep van de vogels opmerkt. Hij is het Die wel 
weet waar je zit. Zal je je nood aan de Heere klagen! Zul je het aan 
Hem bekend maken! “Ik ben ook zo’n bezetene. Och, Heere, doe 
mij dat wonder beleven”. Waarom zou je dat wonder willen bele-
ven? Zeg het eens. “Ja, ik zou wel naar de hemel willen”. Ja, dat 
dacht ik al. Ik zei het al, dat je net zo egoïstisch bent als de duivel. 
Dat Gij mij niet pijnigt. Ik zou wel naar de hemel willen. Maar nu dit: 
Wat zou je in de hemel moeten doen? Is er een begeren in je ziel 
om God groot te maken? Is er in je hart een verlangen om Hem 
weer de ere te geven, waar je van nature toe geroepen was? Is dat 
je zielsverlangen: “Dat ik eeuwig U mag bedoelen, o Heere”? Want 
wat zal het zijn wat dat volk doet dat Boven komt, die triomferende 
Kerk? Wat zal het zijn? En zij zongen het lied van Mozes en van het 
Lam. Verloren in zichzelf, maar Gij hebt ons Gode gekocht met Uw 
bloed. Daar zal Hij verzadiging van vreugde schenken aan dat volk, 
die schare die niemand tellen kan, voor de troon gesteld, de kleinen 
en de groten, die dit wonder hebben mogen meemaken. Hij is het 
Die het waarmaakt: Zij komen aan door het Goddelijk licht geleid. En 
zo zet Hij in het licht van de Zon der gerechtigheid Die schijnt in het 
leven van zondaren, verzoend met een drie-enig God en geleid door 
de Heilige Geest. En zovelen als er door de Geest van God geleid 
worden, die zijn kinderen Gods. En waar leidt die Heilige Geest naar 
toe? Door de aardse woestijn naar het erfgoed daar Boven, naar het 
Vaderlijk Huis. 
Nou, dat is nog wel even wat anders, de eeuwige dood of het eeu-
wige leven. Wat zal die man tot in alle eeuwigheid Gode dank-
zeggen voor dat grote voorrecht. Niet zomaar gered, maar uit het 
grootste kwaad gered en gevoerd naar het grootste, hoogste, eeu-
wige geluk. 
Mensen, dat dat je leven is. Daar wordt God in bedoeld en verheer-
lijkt. Dat is trouwens ook het enige werkelijke leven. Opdat wij dat 
zouden mogen beoefenen. Ik geloof dat er dan nog een lieflijke reuk 
van de gemeente zou uit gaan. Dan zouden ze zich in Aalburg op 
z’n minst verwonderen. Maar ja, als God het zegent zou er nog 
meer gebeuren. Dan zouden ze komen, hoeren en tollenaren. Wat 
geeft dat! Die zijn ook van harte welkom, hoor. Daar één, en daar is 
nog een plek vrij, en daar is nog een rijtje leeg, daar kunnen er ook 



 19 

nog een paar. Om te horen welke grote wonderen God doet. Opdat 
er een gemeente zou mogen geboren worden die de lof aan de 
Heere zingt. Dat ja, dat is toch eigenlijk wel mijn grootste verlangen. 
Zullen we elkaar vergeten? In die zin, dat we God over houden. Om 
Hem alleen te bedoelen. 
De Heere schenke het, uit genade. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 66 : 5 
 

Een net belemmerd' onze schreden; 
Een enge band hield ons bekneld; 
Gij liet door heerszucht ons vertreden; 
Gij gaaft ons over aan 't geweld. 
Hier scheen ons 't water t' overstromen; 
Daar werden wij gedreigd door 't vuur; 
Maar Gij deedt ons 't gevaar ontkomen, 
Verkwikkend ons, ter goeder uur. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


