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Broeders en zusters, we komen op deze zondagmorgen weer samen voor de eucharistie, voor gebed 

en bezinning. Maar het evangelie maakt het ons vandaag niet gemakkelijk. Via een gesprek van Jezus 

met de schriftgeleerden over de rol van de duivel, worden wij aan het denken gezet over het 

functioneren van het kwaad in ons leven en in onze wereld. Een ernstig en actueel onderwerp, want 

er is veel dat ons bezorgd en bang maakt. Er lijken inderdaad kwade machten aan het werk te zijn. 

Toch is de grondtoon van het evangelie dat God het kwaad overwonnen heeft en dat niets ons van 

zijn liefde kan scheiden. Als wij ook in ons eigen hart verkeerde gedachten en daden tegenkomen, 

willen we die nu in stilte voor God belijden, om de eucharistie waardig te kunnen vieren. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De evangelist Marcus vertelt ons vanmorgen over de groeiende populariteit van Jezus. Ontzettend 

veel mensen  kwamen naar hem toe voor genezing en met name voor het uitdrijven van demonen, 

waar Marcus veel nadruk op legt. Zijn heilzame en helende activiteit roept echter ook weerstand op. 

De familieleden van Jezus moeten er niets van hebben en vinden zelfs dat hij zich niet normaal 

gedraagt en misschien wel een beetje gek aan het worden is. Ze willen hem gedwongen afvoeren. Ze 

zien niets positiefs in zijn optreden voor het volk. En ook de schriftgeleerden hebben er moeite mee. 

Zij komen met een heel vreemd verwijt, namelijk dat Jezus duivels uitdrijft met behulp van de duivel. 

Jezus kan dat argument gemakkelijk ontkrachten. Hoe kan de satan nu tegen zichzelf opstaan? Dan 

zou hij innerlijk verdeeld zijn. De schriftgeleerden gebruiken een vreemd woord als ze het over de 

duivel hebben. Ze noemen hem Beëlzebub. Letterlijk betekent dit  ‘Heer van de vliegen’. Het is een 

verbastering van Beëlzebul, de heer van het huis, wat in het Oude Testament de naam was voor een 

Filistijnse god. Voor het volk Israël was afgoderij natuurlijk streng verboden, maar toch kwam het 

regelmatig voor dat men zijn toevlucht zocht bij de goden van de buurvolken. In de loop van de 

eeuwen verdween de Filistijnse afgodsdienst, maar de naam bleef bewaard en werd op een bepaald 

moment dus voor de satan gebruikt. 

In de Bijbel is wel vaker sprake van de satan als de grote verleider of de tegenstander van God of de 

boze macht die mensen tegen elkaar en tegen God opzet. Het boek Genesis vertelt in de oerverhalen 

al over de slang die de eerste mensen verleidt heeft om dat te doen wat God hen verboden had. 

Onder invloed van de satan overschrijden zij de grens die God getrokken had en eten van de 

verboden vrucht. Het is de oerzonde zoals we die in onszelf en in anderen nog elke dag tegenkomen: 

in hoogmoed dat te doen wat ons bestaan te boven gaat, met geweld streven naar wat niet voor ons 

is en niet de grenzen aanvaarden van ons menselijk leven. We zijn zelf wel eens verbaasd waarom 

het zo moeilijk is het goede te doen dat we graag willen doen, en waarom we zo gemakkelijk het 

kwaad doen dat we eigenlijk niet willen. Dan heb je inderdaad het gevoel dat er een invloed van 

buiten is die je daartoe probeert over te halen. 

De kerk leert inderdaad dat er een boze macht is die ons mensen op het verkeerde pad wil brengen 

en die ook geprobeerd heeft Jezus af te houden van de zending die Hij van zijn Vader gekregen had. 

Die macht werkt nog steeds in de wereld en verleidt mensen tot het kwade. Als wij horen van een 

opeenstapeling van geweld en onrecht in sommige landen of een onbedwingbare neiging van 

sommige mensen om zichzelf en anderen schade toe te brengen, dan krijgen wij inderdaad de indruk 

dat er een duivelse macht actief is in onze wereld die mensen in de ban heeft. Wij kunnen ons niet 



voorstellen dat de goede God dit laat gebeuren. ‘Het toelaten door God van het handelen van de 

duivel is een groot mysterie’, zegt de catechismus van de katholieke kerk. 

Het is voor moderne, rationele mensen dan ook moeilijk om te geloven in een duivel. Gaat dat niet in 

tegen alles wat de wetenschap ons leert? Hoort dit niet bij een verouderde, middeleeuwse 

wereldbeschouwing? En bovendien, als er een liefdevolle God is, waarom zou hij deze kwade macht 

zijn gang laten gaan? Als Jezus het koninkrijk God is komen brengen en door zijn sterven het kwaad 

heeft overwonnen, hoe kan dat kwaad dan toch nog doorgaan? Is dat niet allemaal het werk van de 

slechtheid en de domheid van mensen? 

Inderdaad zijn mensen tot verschrikkelijke dingen in staat, dat hebben de grote moordpartijen, de 

genocides van de 20e eeuw ons wel geleerd. En ook in de huidige tijd is er nog geen eind gekomen 

aan wrede martelingen en mensonterend onrecht. Het is niet raar dat wij altijd het gevoel houden 

dat dit kwaad niet alleen van mensen afkomstig is, dat er verleidende en destructieve machten aan 

het werk zijn die ons verlangen naar het goede dwarsbomen. Met behulp van de heilige Geest zijn 

mensen tot prachtige en grote dingen in staat, maar onder invloed van deze boze geest komen 

mensen soms tot onvoorstelbare gruwelijkheden, die ons gemakkelijk moedeloos en somber kunnen 

maken.  

Daarom is het van groot belang te beseffen dat de boze niet het laatste woord heeft. In Christus is 

alle kwaad en zonde inderdaad overwonnen. De macht van de vorst der duivels is niet oneindig, hij is 

slechts een verdorven deel van de schepping. God laat zijn handelen nog toe in deze tijd, voor een 

beperkte duur, maar de overwinning van Christus is definitief. De komst van zijn koninkrijk is 

onstuitbaar en niets kan daar meer afbreuk aan doen. God leidt de geschiedenis van de mens en de 

wereld en zal uiteindelijk alles ten goede keren. Als wij ons soms diep laten raken door de schijnbare 

overmacht van het kwaad, dan moet het vertrouwen in God en de hoop op Hem ons helpen om daar 

overheen en daar doorheen te kijken. Zijn liefde heeft het laatste woord. 

Over die hoopvolle boodschap spreekt vandaag de 2e Korinthiërsbrief. Christus is inderdaad verrezen 

en wij worden met hem ten leven gewekt. Gods Geest is actief om, zoals Paulus zegt:  de genade in 

velen te vermenigvuldigen, zodat steeds meer mensen dank gaan brengen aan God. De kracht van 

Christus verrijzenis breekt zich baan in onze wereld en daar kan geen Beëlzebub iets tegen beginnen. 

Paulus heeft weet van de boze  machten. We lijken ten onder te gaan naar de uitwendige mens, zegt 

hij, maar innerlijk gebeurt er iets anders. Wie gelooft mag ervaren dat zijn of haar leven zich elke dag 

meer vernieuwt. Uiteindelijk gaan we toe naar een altijddurende, alles overtreffende volheid van 

glorie. Paulus moedigt ons aan ons niet blind te staren op het zichtbare dat er in onze wereld, dichtbij 

en ver weg, gebeurt. Kijk met de ogen van het geloof naar de onzichtbare werkelijkheid, zegt hij, wat 

we aan aardse realiteiten zien gaat voorbij, maar het onzichtbare is de geestelijke werkelijkheid en 

die duurt eeuwig. 

De liturgie van vandaag geeft ons heel wat te denken en niet al onze vragen worden beantwoord. 

Maar de eindconclusie is duidelijk. De boze machten lijken soms overheersend, maar ze zijn tijdelijk 

en beperkt. Gods macht is almacht en oneindig en liefdevol. Daar mogen wij ons steeds opnieuw met 

heel ons hebben en houden aan toevertrouwen. Amen. 

 


