
Preek bij Lucas 8 : 26 – 39 

 

Gemeente van Christus, 

 

Een man die bezeten is door demonen, onreine geesten en Jezus die als een 

volleerd exorcist deze duivelsbende uitdrijft en via een kudde varkens in zee laat 

storten. Niet bepaald een verhaal waarvan je zegt: goh, dat is uit het leven 

gegrepen. En toch is het dat wel, uit het leven gegrepen. 

 

Tegenwoordig hebben we het niet snel meer over demonen, al is er meer tussen 

hemel en aarde dan we vaak denken. Maar we vangen het leed eerder in termen 

van een psychiatrische stoornis. Als angst bezit van iemand neemt, of 

somberheid, depressie. Stemmingswisselingen, verwardheid, wanen, of 

stemmen in je hoofd. Het zijn gevoelens en ervaringen die je leven kunnen 

beheersen. 

 

Misschien ken je zelf wel iemand die hiermee te kampen heeft, of misschien ben 

je zelf ervaringsdeskundige.  

 

Maar ook als je hier niets van herkent, durf ik toch te beweren: het verhaal van 

de bezeten man in Lucas is uit ons aller leven gegrepen. Want het gaat niet 

alleen over demonen of psychiatrische problemen, het gaat zelfs niet over deze 

mán, het gaat over ons állemaal. Mensen, in Gods ogen. 

 

Want het draait in dit verhaal om een méns. Daar lees je makkelijk overheen. 

Omdat de bijbelvertaling het consequent heeft over een mán die bezeten is. 

Terwijl die mán in de oorspronkelijke Griekse tekst juist een aantal keer méns 

wordt genoemd in plaats van man. Mens, anthroopos, waar ons woord 

antropologie vandaan komt. 

 

Zo beveelt Jezus in vers 29 de onreine geest om uit de méns weg te gaan. In 

vers 33 zijn de demonen uit de méns vertrokken. En in vers 35 komt de menigte 

aanrennen na het wonder en treft de méns aan, bevrijd en wel aan Jezus’ voeten. 

 

Want het gaat om de méns in deze man, om zijn menselijkheid. Zijn menselijke 

waardigheid. Een menswaardig bestaan. Met toekomst. Die staat op het spel. 

 

Het gaat dus niet om een mán, het gaat zelfs niet om een mens, maar het gaat om 

dé mens. Want deze éne mens, die geplaagd wordt door demonen, staat symbool 

voor élk mens, Elkerlyck, dat wil zeggen: jij en ik.  



Want zoals je misschien weet, is het vaak maar een dunne lijn tussen wie gek is 

en normaal. En wat is eigenlijk normaal? En, denk ik regelmatig als ik de krant 

lees: wie is hier nou gek? 

 

En behalve dat: is niet ieder mens bij tijd en wijle een soort slagveld? Waarop 

een strijd wordt gevoerd tussen de machten die over ons leven willen regeren. 

De goede en de kwade. Gods macht die wil dat wij leven. En andere machten 

die willen dat wij geleefd wórden.  

 

Díe strijd voert Jezus door het hele evangelie heen. Hij maakt er zijn levenswerk 

van. In zijn onvergetelijke boodschap op de berg. In zijn felle debatten met 

Schriftgeleerden. En in zijn taaie gevechten met demonen, met ziekte en dood.  

 

Het verhaal van de bezeten man is eigenlijk het middelste verhaal van een 

drieluik. Een drieluik van wonderverhalen in Lucas 8.  

 

Het begint met de storm op het meer, waar Jezus de golvende chaosmachten 

persoonlijk het zwijgen oplegt.  

 

Eenmaal aan de overkant van het meer volgt dan dit verhaal, waarin de demonen 

die een mens belagen voor Jezus op de vlucht slaan.  

 

En als derde volgt straks een dubbel wonder. Dat is weer aan de andere kant van 

het meer, waar een bloedende vrouw en het dochtertje van Jaïrus wachten op 

hun bevrijder. 

 

Met dit drieluik van verhalen wil Lucas laten zien dat Jezus de macht heeft om 

ons te bevrijden van de vijandige machten, die het leven beknellen. Machten die 

een mens klein houden, bedreigen, pijn doen.  

 

Die machten, zegt de evangelist, die zijn op de terugtocht. Want in Jezus maakt 

God een nieuw begin. In hem breekt Gods heerschappij door op aarde. Door 

Jezus worden mensen verlost van dat wat hen gevangen houdt: hun angst, 

isolement, onechtheid, hun schuld, ziekte, dood. De zinloosheid van het leven. 

 

In en door Jezus wordt alles anders. Dat is de volle overtuiging van Lucas. In en 

door Jezus opent zich het ware leven. In en door hem worden wij pas echt méns. 

Mens zoals we bedoeld zijn. Mens op onze bestemming. 

 

Op zoek naar die mens vraagt Jezus daarom de bezeten man naar zijn náám.  



Als de demonen die deze mens bezetten, Jezus aanspreken, antwoordt hij niet 

aan de demonen, maar hij vraagt naar de mens zelf, die ergens daaronder is 

bedolven. “Wat is je náám?” 

 

Voor de goede orde: Jezus vraagt niet zomaar hoe de beste man heet, nee, hij 

vraagt naar zijn náám. Want je naam, in de bijbel, dat is je identiteit, dat is je 

roeping. Je náám drukt uit wie je werkelijk bent.  

 

Niet hoe anderen jou zien. Niet de versie die jij het liefst naar buiten toe laat 

zien. Niet de successen die je kunt tonen. En ook niet de gebreken en de 

problemen die je hebt en waar je soms mee denkt samen te vallen. 

 

Nee, wat is je náám? Dat betekent: wie ben je ten diepste? Dat wil zeggen: in 

Góds ogen. Jezus vraagt dit namens de God van psalm 139, die mij dieper kent 

dan ik mezelf ooit ken. 

 

Jij kent mij, doorgrondt mij, jij weet wie ik ben 

jij schijnt met jouw licht op mijn weg 

Jij hebt mij gezien van het eerste begin 

en jij bent het die mij ten diepste bemint. 

 

Het is alsof Jezus met zijn vraag beantwoordt aan een verlangen dat we allemaal 

kennen, denk ik. Het verlangen om gekend te zijn, erkend, geliefd, aanvaard. 

Een verlangen dat prachtig is verwoord in dat bekende gedicht van Neeltje 

Maria Min: 

 

Noem mij, bevestig mijn bestaan, 

noem mij, noem mij, spreek mij aan, 

o, noem mij bij mijn diepste naam. 

 

Door naar zijn naam te vragen, probeert Jezus de méns te lokaliseren. Zoals in 

Genesis God in het paradijs in de koelte van de avond zijn schepsel zoekt. De 

mens die is afgedwaald van zijn bestemming en die zich uit schaamte voor de 

Schepper verborgen houdt in de bosjes. Dan is het God die hem roept en vraagt: 

“Adam, waar ben je?” 

 

En Adam betékent mens, zoals je misschien wel weet. Dit heeft Karel Eykman 

goed begrepen in de kinderbijbel die hij schreef, Woord voor Woord geheten. 

Daarin vraagt Jezus tot twéé keer toe aan de man hoe hij heet. En krijgt de 



tweede keer een ander antwoord. Ik lees het hele stuk even voor, het gaat zo, 

woord voor woord: 

“Jezus vroeg: ‘Wat is je naam eigenlijk?’ ‘Alles’, riep de man. ‘Alles door 

elkaar. Weet ik veel.’ Hij sprong op en liet zich helemaal krampachtig stijf 

vallen, trappelend met het spuug om zijn mond. 

 

‘Kom nou maar’, riep Jezus tegen hem. Hij schudde hem door elkaar. ‘Nou moet 

het uit zijn! Hoor je! Je kan er niet tegenop. Goed dan, maar jij hoeft je niet in 

een hoek te laten trappen. Jij bent een mens. Ik hoor net zo goed bij jou. Gelóóf 

dat nou eens!” 

 

Die man gaf nog één enorme schreeuw en bleef toen doodstil liggen. Hij bewoog 

niet meer. Ze schrokken. Ze dachten dat hij dood was. 

 

Maar Jezus wilde dat niet. Hij pakte hem bij zijn arm. Hij zette hem met zijn 

benen op de grond. En toen eindelijk ging die man opeens snikken en huilen 

tegen Jezus’ schouders aan. Heel lang. En toen hij uitgehuild was, was hij moe. 

Ze gaven hem eten en drinken. Ze maakten hem schoon. Ze gaven hem van hun 

eigen kleren. Die man zag er nu heel anders uit. Hij zag er opgelucht en aardig 

uit. Hij lachte tegen ze. 

 

‘Hoe heet je’, vroeg Jezus weer. ‘Ik heet Adam’, zei de man.” 

 

Hij weet het weer. Hij heet Adam. Want hij is weer méns geworden. Hij weet 

weer wie hij is. Hij wist het niet meer. Zoals Adam in de bosjes, zo was hij ook 

verstopt, bedolven en begraven. Niet voor niets wordt verteld dat hij leefde in de 

rotsgraven, dat wil zeggen: in het land van de dood.  

 

En hij zag door de demonen zichzelf niet meer. “Legioen” was eerst zijn 

antwoord op de vraag van Jezus. Alles. Jan en alleman. Hij had geen idee meer 

wie hij werkelijk was. Hij was alles en iedereen, maar niet zichzelf. Hij was zijn 

mens-zijn kwijt, zijn oorsprong en zijn bestemming. Maar nu zegt hij: “Ik heet 

Adam.” 

 

Want zoals gezegd, het gaat in dit verhaal niet om deze ene mens met zijn 

demonen of psychische stoornis of hoe je het maar wil noemen.  

 

Nee, het gaat op een dieper niveau om elk mens. Om jou en mij. Het gaat om 

ieder mens, die geplaagd wordt door demonen, van welke aard dan ook. Door de 



schuld van het verleden, de verlamming van het heden, de angst voor de 

toekomst. Door zorgen, depressie, rouw, spijt, onzekerheid.  

 

Maar het gaat volgens mij ook over ieder mens, die geleefd wórdt in plaats van 

dat hij lééft. Ieder van ons die lijdt onder alle verwachtingen en prestatiedruk, 

van z’n omgeving of van zichzelf. Ieder die verstrikt raakt in de 24-

uurseconomie en de waan van de dag. Ieder die overprikkeld is door alle 

stemmen in en buiten zichzelf.  

 

En het zijn nogal wat stemmen in ons die om aandacht vragen: de stem van je 

ouders. De stem van je vrienden. De stem van je gevoel. De stem van je 

verstand. De stem van de dominee. Hoop ik 😉  

 

De stem van de ambitie. De stem van de twijfel. De stem van de liefde. De stem 

van verlangen. De stem van het kind in jezelf – meestal diep weggestopt.  

 

De stem van God. En een listig duivels stemmetje. De stem van de laatste mode, 

van de waan van de dag. De stem van sociale media en van Google en 

Facebook, die jou óók dieper kennen dan jij jezelf kent. En die met hun 

algoritmes jouw keuzes sturen, terwijl je denkt dat je ze zelf maakt.  

 

Al die verwachtingen, al die stemmen door elkaar heen, je zou er gek van 

worden. En hoeveel mensen zijn er al niet bekaf, en vragen zich vertwijfeld af 

wie ze zelf nog zijn. 

 

Als je het gevoel hebt dat je een van die mensen bent of kent, dan moet je dit 

weten: Jezus vraagt jou naar je naam. Je eigen naam, niet die van een ander. 

 

Want hij ziet een méns in jou, degene die je echt van binnen bent. En hij zegt 

tegen je, zoals het in die kinderbijbel staat: “Jij bent een mens. Ik hoor net zo 

goed bij jou. Gelóóf dat nou eens!” 

 

Ja… geloof nou eens dat je goed genoeg bent zoals je bent. 

Geloof nou eens dat er van je gehouden wordt, wat er ook gebeurt. 

Geloof nou eens dat je mag falen, en dat je altijd opnieuw kunt beginnen. 

 

Geloof nou eens dat je kunt vallen, maar niet uit zijn hand. 

Geloof nou eens dat liefde het antwoord is, ongeacht de vraag. 

Geloof nou eens dat ook jij de wereld een beetje mooier kunt maken,  

hoe jong of hoe oud, hoe sterk of hoe kwetsbaar je ook bent. 



 

Samengevat: geloof nou eens dat je bij je naam bent geroepen, dat je de weg 

mag gaan die je goed doet en dat jij mens mag worden in Gods ogen.  

 

Amen. 


