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Ja Gemeente,
dat komt wel van tijd tot tijd wel ergens in ons land voor dat een
zendingspredikant of een  zendingsechtpaar wordt uitgezonden. Dat er een 
of meer mensen worden uitgezonden om het Evangelie van Gods 
ontfermende liefde bekend te maken. Opdat zoals de psalm het zegt “dat 
daar waar me ooit de wildste volken vond God zal ontvangen , aanbidding, 
eer , en dankbre lofgezangen” . En dat wat er staat wij erachter staan met 
ons gebed en met ons meeleven. Wat we wel noemen “het thuisfront” we 
kunnen ze meenemen, mensen die op verre posten bezig zijn het Evangelie 
door te geven. Wie dicht bij de Heer e leeft. Al kom je misschien zelden 
uit je eigen straat of buurt al maak je misschien geen verre reizen, de 
wereld over. Al neem je geen kennis van wat er op de wereld aan de gang 
is Wie dicht bij de Heere leeft die heeft altijd een brede en een ruime blik.
Die reikt tot aan de einden der aarde. En zo kunnen en mogen we hen 
meenemen in onze voorbede.  Die verre arbeiders. Maar nu in de tekst die 
vanavond voor ons ligt  gaat het om het uitzenden van iemand  vlak bij. 

Wat de Heere Jezus zegt tot iemand die genezen is “gaat heen naar 
uw huis” hoort u het  Naar uw huis. Tot de uwen en boodschapt hun wat 
grote dingen uw God gedaan heeft. En hoe Hij zich uwer heeft ontfermd. 
Gemeente wat komt dat op ons af. Zeker als we nu aan de 
Avondmaalstafel gezeten hebben en gesmaakt hebben dat de Heere goed 
is. wat komt de oproep op ons af. Laat ons voor de Heere Zijn 
goedertierenheid loven, en Zijn wonderwerken voor de kinderen der 
mensen. 

De woorden van onze tekst zijn gesproken tot iemand die ontzettend graag 
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bij de Heere Jezus had willen blijven. We hebben samen gelezen  wat er 
gebeurd is. hoe de Heere Jezus gekomen is in het land der Gadarenen ook 
wel genoemd van de Gargarenen.  Een gebied ten oosten van de zee van 
Tiberias. Een gebied half heidens half Joods. En daar in dat gebied  had die 
man rond gelopen. Een van die, zoals we dat zo vaak lezen in de 
evangeliën een van die bezetenen, in de macht van de boze. Een in de 
macht van een onreine geest. In de geest van de duivel. Het is met de 
duivelen net als met de engelen. Soms lezen we in de Bijbel, van een 
engel. 

Denkt u maar aan die ene engel, die als Jeruzalem belegerd was, 
een heel leger van de Assyriërs verslaat. Maar soms lezen we van een 
menigte van engelen.  Op de velden van Efratha als er een menigte van 
hemelse heerlegers is om God te prijzen. En zoals het met de engelen is zo 
is het ook met de duivelen. Soms lees je van ene duivel die iemand aan kan 
porren. Of een engel van de satan die Paulus met vuisten sloeg. En hoe 
verschrikkelijk was het lijden voor Paulus niet van die ene engel der satan. 

Maar soms zijn er vele duivelen. En nu in die man die daar 
gelopen had, was een menigte een legioen van duivelen. Wat was die man 
er verschrikkelijk slecht aan toe geweest. De Heere Jezus heeft toen ie op 
aarde was veel mensen naar zich toe gekregen die in nood waren, maar 
iemand heeft eens gezegd; dit was een van de ergste patiënten die de Heere 
Jezus gehad heeft. En de Evangeliën vertellen hoe het met die man was. 
Dat hij daar verkeerde bij de graven. Dat hij daar al was in de sfeer van de 
dood. Hoe hij daar door dat gebied heentrok. Tot schrik van een ieder die 
zich waagde in zijn omgeving. Schamel gekleed. Wild roepende en hoe hij 
zichzelf met stenen sloeg. 

Hier kunnen we iets zien Als de Heilige Geest in onze harten gaat 
werken en wonen, dan geschied er iets wonderlijks. 
De Heilige Geest is een persoon en als de Heilige Geest in onze harten 
gaat werken en wonen de persoon van de  Geest, Dan pleit de Heilige 
Geest zichzelf. Onze persoon. waar de persoon van de Heilige Geest in ons 
is daar wordt je eigen persoonlijkheid niet weggedrukt, en niet misvormd, 
daar wordt je eigen persoonlijkheid juist gelouterd en vernieuwd en als de 
Geest van God in ons woont  dan komt het juist tot een volle ontplooiing. 
Dan worden we echt mensen zoals God ons bedoeld heeft. Dan wordt onze 
persoonlijkheid gereinigd en gelouterd. Maar als de boze in ons werkt dan 
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geschied precies het tegenovergestelde. Dan wordt onze persoonlijkheid 
misvormd. Dan gaan we onszelf geweld aan doen. Dn worden we juist 
mensen die gebroken zijn van geest. Mensen bij wie het van binnen niet 
goed zit. En al de psychiaters van heel de wereld kunnen die gefrustreerde 
gebroken verkrampte persoonlijkheid van ons niet goed krijgen. Ons ik 
wordt aangetast waar de boze werkt. En dat zie je met deze man op een 
heel aangrijpende wijze. Maar, dat heeft Calvijn gezegd bij deze 
geschiedenis. Hij zegt; hoewel wij niet door de duivel gekweld zijn als 
deze man, en we mogen er de Heere voor danken, toch zijn wij ook slaven 
van de boze. Totdat de Zoon van God ons van zijn tirannie verlost. Zonder 
Jezus Christus zijn wij ook een slaaf van de boze die werkt in de kinderen 
der ongehoorzaamheid. Het is te merken aan de sfeer van je leven. Hoe is 
ons leven? 

Ik geef weer een woord door van Calvijn; naakt zegt ie, gewond, 
en misvormd dolen wij rond totdat de Heer  ons schenkt een kalme en 
gezonde geest. Totdat  de Geest van God in ons komt wonen om ons te 
vernieuwen. En dat wordt nu die man zijn deelgevallen. Dat in dat gebied 
waar hij zijn verblijf had Daar zette de Heere Jezus voet aan wal. En daar 
was Christus naar hem toegekomen. En wat Christus in Zijn ontfermende 
liefde naar dat gebroken en gekneusde mensenleven toegegaan. 

En als u dat voor uzelf nog eens naleest dan zeg je; wat is dat werk 
van Christus wonderlijk. Eer je het weet het is zo maar, er ontwikkelt zich 
een gesprek tussen Jezus en die  legioen duivelen. Maar dan is het dodelijk 
salvo al gericht op die duivelen en ligt die man al aan de voeten van de 
Heere Jezus.  Het gaat zo overrompelend  De Heere had maar een woord te 
spreken. En hij was genezen. En daar is dus voorogen gesteld de macht 
van de Heere Jezus  de Christus die ons ook vanavond gepredikt mag 
worden. 

 Als het dan waar is dat we allen door de boze slaven van de zonde 
geworden zijn. Welk een heerlijke boodschap mag ons dan gebracht 
worden.  Dat waar niemand ons kan helpen, dat er een is die alle macht 
heeft, en dat er een is die bande kan verbreken, dat er een is die ons uit de 
macht van de boze kan ontrukken. En die de vleugelen van zijn ontferming 
over ons wil uitbreiden. Wat is het dan zaak en wat is het een voorrecht om 
onder de prediking van het evangelie te verkeren.
Komen aan de voeten van Jezus. Niet zoals je behoort te zijn maar zoals je 
bent. Het is een wonder van genade als we met onze onmacht al onze 
banden zeggen. Heere doet U het maar. Gij weet raad. 
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Ja dat is iets geweldigs dat er in de persoon van Jezus in dat gebied van de 
boze het koninkrijk van God zich reddend en helend baanbrak. En dat het 
ons voor ogen gesteld wordt wat Zijn liefde wil bewerken ontzegt Hem 
zijn vermogen niet. En dan. ..Als dat nu geschied is dan worden we 
geplaatst in ons tekstgedeelte naar het moment dat de Heere Jezus op het 
punt staat om dat gebied dat heidense gebied weer te verlaten. O die 
verlossing is zo wonderlijk tewerk gegaan. Toen die duivelen daar 
sidderend aan Zijn voeten lagen. En vroegen stuurt u ons als het u belieft 
niet in het helse vuur maar ze toestemming kregen om te varen in de 
varkens en die te storten in de zee.
En nu Jezus daar is daar aan de oever van de zee. Vertellen het  die 
eigenaren, en hebben gezien wat er gebeurd is en we lezen ze zijn bevreesd 
geworden. Ze zien daar die macht van die Vreemdeling. Ze zien die man 
zitten, gezond en wel bij zijn verstand aan de voeten van Jezus. En er komt 
over hen een vreze. Er komt over hen een ontzag. Een angst. 

Ze voelen iets,.. ze verstaan iets. Wat een mens ook kan voelen in 
de kerk. Als het Woord gebracht wordt. Hier is de majesteit van God. 
Maar nu is er vreze die ons brengt aan de voeten van de Heere Jezus, 
“Heer dien elk doet duchten. Ik kom tot U vluchten”. Dan zeiden de oude 
leraren, dat is een kinderlijke vreze.  Maar zeiden ze,.. die moet je 
onderscheiden van  een slaafse vrees. Das een vrees, daar is geen liefde in. 
Maar dat is een vrees, dat je weg wil. Dat is een vrees dat je Hem weg wilt 
hebben. En dat willen ze En ze hebben het gezien wat er met de varkens 
gebeurde. Et het hen gekost heeft. En ze hebben gezegd Heere wilt u alt 
het u belieft uit onze landpalen weggaan?
Ja das aangrijpend. Als de reddingsboei van het Evangelie naar iemand 
wordt  toegeworpen. Dat de Heere Jezus in de buurt is. dat de Heere door 
de Zoon van Zijn liefde ons een hand toesteekt en dat mensen zeggen. 
Gaat u alstublieft van ons vandaan. Onze Heere Jezus weg te bidden.

Het wordt ons gezegd tot onze waarschuwing. Laten we  dan 
toezien, dat we Hem die spreekt van de hemel niet verwerpen. En dan het 
aangrijpende. Als de Heere Jezus daar gehoor aan geeft. Als ik zie in 
gedachte hoe Hij daar het smalle pad van het woeste gebergte afgaat met 
zijn discipelen.  Weer gaat naar het strand, naar het scheepje. Als dat 
gebeurd dan komt er iemand overeind. Dan komt die man overeind  die het 
wel kan uitjubelen, mijn ziel keer weder tot uw rust. Want God heeft aan u 
welgedaan. Die man die het zeggen kan. Ziet; …het oude is voorbijgegaan 
het is alles nieuw geworden. En ik zie hoe hij overeind springt, en hoe hij 
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met die kleren die misschien nog onwennig zitten. Hoe hij neervalt aan de 
voeten van Jezus. 
En we lezen het in onze tekst; en als hij in het schip ging, Jezus misschien 
al staande in het schip En hij op het strand. Bad Hem degene die bezeten 
was geweest dat hij met Hem mocht zijn. Meester mag ik net als die twaalf 
mannen die altijd bij U zijn, al weldoend, al reddend, mag ik alstublieft 
ook met U meegaan. En mag ik altijd in Uw omgeving verkeren om altijd 
Uw nabijheid te genieten. Om altijd Uw stem te horen. Om altijd het 
beschermende schild van Uw ontferming vlak bij me te hebben.  Dat is ie.
Ja gemeente als we dat die man horen bidden, wat krijgen we dan een blik 
in zijn hart. Al horen we hem als het ware zeggen. Heere Jezus U bent een 
anderen meester, dan ik altijd gehad heb. Hij is hier voor altijd aan Jezus 
verbonden. En U kiest mijn hart voor eeuwig tot mijn koning. 

En nu gemeente voordat we verder gaan; als we die man daar zen liggen 
op het strand bij dat schip biddend tot Jezus. Verstaat u dat van die man, 
begrijpen we wat er in zijn hart omgaat?  Is er ook in ons hart iets dat trekt 
naar de Heere Jezus? Is er ook in ons hart de liefde tot Jezus?
Want als Jezus in je leven komt dat zie je hier, en Hij zijn werk doet. Dan 
gebeuren er twee dingen. 
Dan wordt een band doorgesneden. De band aan de duivel, de band aan de 
geldduivel. Of de band aan de drankduivel, of de band met de braafheids 
duivel, of de hoogmoedsduivel, of de onzedelijkheids duivel. Of de 
onverschilligheids duivel. Want er zijn zoveel verschillende soorten 
duivelen, maar dan wordt die band met hem doorgesneden..
Dan leren we van hem vandaan vluchten.
Maar als de Heere Jezus ons dan ontrukt uit de macht  van die duivel, dan 
legt de Heere Jezus tegelijkertijd de andere band een nieuwe band een 
band aan Hem zelf een liefdeband Dat we Hem lief krijgen. Dat we Hem 
kiezen dat Hij onze Koning wordt, dat we Hem toebehoren. Verstaan we 
dat? 

Gemeente; iets van die liefde tot de Heere Jezus We krijgen Hem 
lief omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad. Als we in de kerk zitten en er 
wordt ons gepredikt van de zonde. Dat we onszelf kennen. Het is altijd 
veel erger dan een dominee zeggen kan, maar als de Heere Jezus gepredikt 
wordt dan eggen we, Het is altijd veel heerlijker dan een dominee kan 
zeggen. Dat we dierbaarheid zien in Jezus. En de liefde zoekt altijd het 
voorwerp van de liefde. Dan wil je altijd zijn bij diegene  die je lief hebt.
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 O, ik zie ze nog voor me die oude christin, ze was al tegen de negentig. Ze 
had al eerder verteld dat de Heere als meisje van twaalf jaar in haar hart 
had gewerkt. En had ze de goede keuze mogen doen. En nu ze tegen de 
negentig was had ze een geheiligde zelfkennis. Ze zei dominee ik dacht 
vroeger dat ik goed en braaf moest zijn als christin maar ik heb geleerd dat 
je toch altijd een zondaar blijft en ik heb nu, tegen de negentig, een zondig 
hart. Verkeerd geneigd tot  alle boosheid. Mar zegt ze de liefde van Jezus 
doe  kunnen ze er niet uitkrabben. Dat zit toch in mijn hart Dat ik Hem niet 
kan missen. En die liefde tot Jezus is die er in ons leven? O,.. er staat een 
woord in de Schrift. Dat is al een donderslag.  Maar een donderslag om 
ons wakker te schudden. Ja dan kan de Heere dat vanavond doen. Die de 
Heere Jezus niet liefheeft. Al ziet het er aan de buitenkant misschien nog 
zo goed uit. Die de Heere Jezus niet liefheeft, die Jezus die zo vol  
ontferming is, en die zo zijn genade wil schenken in ons leven. Die Jezus 
niet liefheeft die is Hij een vervloeking. Dat komt als een donderslag naar 
ons toe, opdat het uit zou drijven naar zijn voeten. Hier is een mens met 
een oprechten en een vurige liefde. En als we dan weten van die band aan 
de Heer Jezus  dan zeg je ja. Ik kan die man ook begrijpen. Bij de Heere 
Jezus te zijn. 

Dat is voor ons dat je in de kerk kan zitten en er zijn mensen en die 
zitten in de kerk en die gaan gewoon in de weg van hun plicht. Het heeft 
hun hart niet . en dan is het toch goed als je in de kerk zit want er worden 
altijd  nog meer mensen bekeerd in de kerk dan in de kroeg. Het is toch de 
werkplaats van de Heilige Geest. 
Maar ze zitten in de kerk en zeggen, wat een vermoeidheid.  Maar als je 
leest van die  liefdeband aan de Heere Jezus. Ja dan is de ene dienst niet 
gelijk aan een andere. dan kan je in de kerk zitten en de dienst helemaal 
langs je heengaan. Dat het om een oude uitdrukking te gebruiken is, “als 
laffe spijze”. 

En dat is ook een les. Dat je ziet dat je van je zelf als God in je 
leven niet werkt ook geen goede dienst kan maken. Maar dan kan het ook 
zijn als je in de kerk zit dat je zegt; binnen die vier kale muren …. Das de 
beste plek die er is. O, ik kan die man begrijpen die bij Jezus wilde zijn. In 
de kerk met al mijn nood en verdriet en zorg, dat ik er mag zitten als Maria 
aan Zijn voeten  en dan mag ik bediend worden uit Hem. Die al het Heil 
heeft verworven, dat ik mag zitten met lege handen. Dat Hij naar me toe 
wil komen en dan kan ik daar ervaren dat het waar is Hier o Heiland aan 
Uw voet vloeit de balsem toeft de vrede. Dan zeg je ja das toch de beste 
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plek die er is onder het Woord. En dan kan het zijn als het Amen 
geklonken heeft  dat u zegt is het al voorbij…. Bij Jezus te zijn. Of als het 
avondmaal is  en het avondmaal.. das niet te verstaan… dat moet je 
ervaren.  Het avondmaal das een wonder geheim. En we moeten het niet 
zoeken in onze genieting  de Heere wil het gebruiken om ons geloof te 
versterken.  En ons te laten zien; de grond der zaligheid ligt altijd buiten 
ons in het volbrachte werk  van de Heere Jezus. Maar het is geen rechte 
avondmaalsganger die nooit ervaren heeft dat zitten aan zijn tafel dat is 
iets, zo iemand dat jaren geleden hier zei, er was toch een vrede in mijn 
hart. Dat je zegt ja, das toch een goede plek dar te zitten aan Zijn tafel om 
daar Zijn uitnemende liefde te smaken door Zijn dood te gedenken.  Ja dan 
hier die man, niet de boze wereld, niet daar waar stormen woeden niet daar 
waar die hardheid en die kilheid is  van die mensen van het geld, maar een 
ding heb ik van de Heere begeerd. Wien heb ik nevens U omhoog  wat zou 
mijn hart wat zou mijn oog  op aarde nevens u toch lusten. En als dat 
gebeden is dan krijgt hij antwoord. En dan lezen we dit, op zijn 
smeekgebed.  Doch Jezus liet hem dat niet  toe… Ja das wonderlijk. De 
mensen hebben het wel eens over onverhoorde gebeden. Maar dan komt er 
vanuit deze geschiedenis wat naar ons toe.  Dat is buigen. Ze vragen of ze 
in de varkens mogen varen en die duivel  krijgt ja
En dan komen daar die boeren.  Die alleen maar dachten aan het materiële. 
Of Jezus weg  wilde gaan En ze krijgen ja.

 En hier komt een van Zijn kinderen en die krijgt nee. Was dat 
wonderlijk? Is dat dan toch waar?  Ik ka wel bidden maar dan zeggen ze 
dat wel eens God hoort.  Maar dat wil niet zeggen dat Hij verhoort.  Is dan 
het bidden toch maar een slag in de lucht?
Moet ik dan in stilte naar die man toegaan en zeggen, vriend stop maar het 
heeft geen zin…. Doet ie toch niet….  Wacht even…. Gods horen…en 
verhoren dat hoeft ie nooit te scheiden. Die oude spreuk is niet waar  dat 
God wel hoort en niet verhoort. Gij hoort het gebed … zegt psalm vijf en 
zestig.  En dat betekend Gij verhoort het gebed…. Hij geeft de wens van 
die Hem vrezen Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen. En dat moeten wij 
weten. anders gaan we de knieën buigen … en we zeggen ja Het zal God je 
zijn… Dan gaan we niet.. met zekerheid. En het Woord zegt  Laat ons dan 
toegaan je ziet het Woord wel eens op rouwbrieven staan. Maar als ik  het 
gebed nu vergelijken mag met een brief naar de hemel moet er op onze 
gebedsbrief staan. Laat ons dan toegaan. Met volle verzekerdheid. Ze 
mogen bidden.  Het is vaak geen volle verzekerdheid. Toch gaan in de 
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verzekerdheid dat god hoort en verhoort.  Leest u thuis onze catechismus 
maar eens na.  Als het gaat om het woordje amen. Mijn gebed is veel 
zekerder van God verhoort dan ik in mijn hart gevoel.  Om Jezus wil 
geschied dat. Hij geeft de wens van die Hem vrezen, hun bede heeft hij 
nimmer afgewezen. 

Maar een ding dat wil niet zeggen dat God altijd dat speciale geeft 
waar wij om vragen.  Och het is een oude vergelijking maar ik geef hem 
maar weer door.  Een ouder geeft toch ook niet altijd waar een kind om 
vraagt?  Doet een ouder dan minder, doet de Heere dan minder. O nee. Ik 
probeer het wel eens aan catechisanten door te geven.  En dan merk dat ze 
bepaalde oude uitdrukkingen niet meer kennen.  Dat betekent dus dat in de 
gezinnen het niet meer wordt doorgegeven.

Maar dan zeg ik jongens. Er is een oude uitdrukking. Dat zeiden christenen 
we eens als het ging om de gebedsverhoring. En de ouden in ons midden 
kennen hem vast. ..God onthoud je soms het zilver  om je het goud te 
kunnen geven. Als God dan voor je gevoel nee zegt tegen dat ene, dan is 
het opdat er over het heel ja zal komen, opdat Hij iets groters iets rijkers 
aan je zal geven. Omat we te doen hebbe met een God die boven denken  
en boven bidden geeft Laten grote gedachten van deze God hebben met 
geringe gedachten van onszelf. 
Ja zegt iemand maar om op deze geschiedenis terug te komen.  Wat is het 
dan als hij vraagt om bij Jezus te mogen zijn? Wat kan daar dan bovenuit 
gaan. Is er voor een christen iets uitnemenders te bedenken en te vinden? 
Dan te  zijn bij Jezus?  
Is er iets heerlijker dan te zitten aan zijn tafel? En om te ervaren wat de 
psalm zegt Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Is 
dat eigenlijk wel te vinden?

Calvijn om zijn naam nog even te noemen is ook met deze 
geschiedenis bezig geweest  Calvijn zag ook dat dit gebed niet zo verhoord 
werd als die man gedacht had. Calvijn zei eerlijk. Ik begrijp het niet.  Dat 
de Heere Jezus nee zegt.  Of zo voegt ie er aan toe, zichzelf corrigerend. 
Of het zou moeten zijn…  opdat deze man overvloediger vrucht zou 
dragen. En daar heb je het nu. Het uitnemende is overvloediger vrucht 
dragen. We kunnen in het geloof ook zo egoïstisch zijn. Als ik maar een 
goede dienst gehad heb. Als ik maar iets mag ervaren van een hemel op de 
aarde.  Maar hier komt de Heere  Jezus, die Heere Jezus die gezegd heeft 
Hierin wordt mijn  Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt.  Hierin 



Preken dr. P.H. van Harten Dinteloord

Dr. P.H. Harten Markus 5 10

wordt mijn Vader verheerlijkt dat het zaad van het  evangelie in uw hart 
inzinkt. Dat het  daar wortel schiet. Daar het daar opwast en vrucht draagt 
dertig  zestig en honderdvoud.  Waarom laat God zijn gemeente als hij 
haar getrokken heft in de duisternis zonder licht. Waarom laat hij de 
gemeente dan op deze aarde . Ik heb u gesteld opdat gij zoudt heengaan. 
En opdat u vrucht zou dragen. En dat uw vrucht zou blijven. En dat is nu 
de vraag die naar ons toekomt. Als we mogen weten van de ontfermende 
liefde van God in ons leven. Is het er ons om te doen om vruchten te 
dragen tot  Gods eer. Is ons leven erdoor getekend dat we iets geleerd 
hebben van  Ik mag er zijn tot eer van God. en tot heil van de naaste. Dat 
wij gegrepen zijnde  begerig te wandelen waardig het Evangelie.  Waardig 
de Heere te wandelen. En wat betekent dat? 

 Waardig de Heere te wandelen. Als Paulus dat in een van zijn 
brieven neerschrijft dan  voegt ie er aan toe Dat is tot aller behaaglijkheid.  
En in alle goede werken vrucht dragende.  Kijk daar gaat het om.  Wat 
moet het er ons veel meer om te doen zijn.  In ons gebedsleven in onze 
kerkgang.  Als we de Heere mogen kennen om een volk te zijn ijverig in 
goede werken.  En at dat Gods  bedoeling is en dat, dat het innemendste is. 
en dat zie je  u dat hier bij deze man. Want dat zegt Jezus tot deze man, 
dan, Hij liet het hem niet toe. Maar zeide tot hem. En nu komt dat, dat 
andere dat goud,  ga heen naar uw huis tot de uwen. 

Dat eerste, ga heen naar uw huis, daar had de man helemaal niet meer aan 
gedacht want hij vroeg of hij met Jezus mee mocht, dat hij nog een huis 
had.  Dat betekent een gezin, vrouw en kinderen, ouders de die liefde van 
de Heere Jezus die was zo overweldigend op hem afgekomen dat het 
andere helemaal op de achtergrond was geraakt.  

Ja dat komt meer voor. Jezus op de berg. Dan daalt de hemel neer 
op de berg en dan zegt Petrus tot Jezus waar Elia en Mozes zijn;  zullen we 
Tabernakelen bouwen? Zullen we hier de hemel vasthouden.  Niet meer 
denkend aan de anderen, niet meer denkend aan het huis.  O dat is in liefde 
dronken zijn.  
Dat heel eigenaardig soort dronkenschap.  En nu komt de Heere om weer 
terug te roepen tot de werkelijkheid. Waar is uw huis?  Daar moet je naar 
toe.

 En dat geldt ook  hier.  Dat huis dat kan de eenzaamheid zijn.  Dat 
huis dat kan zijn een man of een vrouw. Of ouder die met je de Heere lief 
hennen. Das een voorrecht.  Als dat huis een kerkje mag zijn in de kerk. 
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Maar het huis dat kan ook zijn een man of een vrouw die enkel maar aan 
de wereld denkt. Een beste man een beste vrouw, maar de Heere niet 
zoekt. Of de  kinderen die problemen geven. Dat je, je huis binnentreed en 
de zorgen je tegen komen.  Ja dan komt de Heere Jezus toch naar uw toe 
vanavond en dan zegt ie ga naar uw huis tot de uwen.  Die man, die vrouw, 
die kinderen dat zijn de uwen.  Die heeft God op uw weg geplaatst.  En 
neen de buren er maar bij, en de mensen op het werk daar moet u nou zijn. 
Je moet weer die wereld weer in.  Jawel naar huis…. maar… niet zoals  je
daar vandaan gegaan ben. Je mag naar huis gaan dat zegt de dominee wel 
eens als de preek geëindigd is. 
Gaat naar huis dragende de zegen des Heeren. 

Ja zo mag  je wel naar huis gaan. Je mag meedragen je mag 
meenemen je mag gaan anders dan  je er vandaan kwam in Zij kracht 
gesterkt  Wonderlijk. Die man zegt. Mag ik bij u blijven.  Nee dat kan niet.  
Maar het  omgekeerde kan wel… dat Jezus  zegt ga  naar huis, maar ik 
blijf bij jou.  Ik ga met je mee.  Dat zie je niet.  Maar dat mag je ervaren  Ik 
ben met u tot aan de voleinding der wereld. Dan mag je,  je vinger 
bijleggen in de Bijbel. Heere U hebt het gezegd ik zal u niet begeven Ik zal 
u niet verlaten. Ja dan wordt die gang naar huis zo rijk.  

Spurgeon, u kent zijn naam De Londense prediker van ruim 
honderd jaar terug.  Spurgeon zegt dit.  Het grootste het rijkste dat er is  
aan deze kant van de hemel ( en nu komt dus het goud) dat is werkzaam te 
zijn in  dienst des Heeren  en de tegenwoordigheid des Heeren daarin te 
ervaren. … Werkzaam te zijn. en Zijn tegenwoordigheid te ervaren. O 
Heere begeef ons dan  niet  verlaat ons niet. Dan zegt Jezus; gaat heen naar 
uw huis boodschapt hen wat grote dingen u God gedaan heeft.  En hoe Hij 
zich uwer ontfermt heeft.  

Ja daar komt toch weer want naar ons toe. Ik zie daar die mannen 
staan van die varkens. Gaat U alstublieft van ons vandaan.  En dan stapt 
Jezus in de boot.  
Maar dat Jezus nu toch blijft kloppen op de deur van ons hart.  En nu door 
middel van deze man. Ziet u ….hoe taai dat geduld van de Heere Jezus is?  
terwijl Hij door de voordeur vertrekt …komt hij door de achterdeur weer 
binnen. Omdat de Heere ons behoud op het oog heeft. Kijk dat nu die 
Jezus, Jezus, tegen Jeruzalem, Hoe al te zeer heb Ik u bijeen willen 
bijeenvergaderen,. Als u in onbekeerlijkheid voortleeft dan mag u dat toch 
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wel denken. Dat taaie geduld dat de  Heere aan u vraagt dat Hij het aan uw 
buren vraagt, dat hij het niet loslaat  En dat de Heere maar bezig wil zijn. 
Opdat mensen hem  zouden zoeken. Ga tot de uwen en boodschapt ze.  Ga 
het ze vertellen. 
Wat?   Hier ben ik  kijk eens  zien jullie me allemaal? Ja dat kan De  
bekeerde man, de bekeerde vrouw.  Je komt op een voetstuk. Nee dan zijn 
we verkeerd bezig. Nee kijk de geschiedenis maar. Als er nu een zichzelf 
op een voetstuk had kunnen zetten . dan was Jezus  het geweest. Kijk wat 
ik gedaan heb. Ga het maar vertellen.  

Maar Jezus gaat niet op een voetstuk staan. 
 Hij heeft ergens gezegd; Ik zoek Mijn eer niet maar de eer  van degene die 
me gezonden heeft. Hij gaat vertellen welke grote dingen God gedaan 
heeft. En zo Hij uwer ontfermd heeft in de liefde.  Ga het ze vertellen. Niet 
in opdringerigheid niet in godsdienstige brutaliteit.. Ga ze maar 
boodschappen van die ontfermende liefde van God. 

En kijk das nu ook voor ons de boodschap. En zegt Matthew 
Henry we moeten ergens precies hetzelfde doen als die maan deed. En wat 
is er nu met ons gebeurd Daar hadden ze bezoek gekregen in het land van 
de Gardarenen in dat donkere land. En wij dan?  Wij hebben ook bezoek 
gehad. Ui de hemel is Jezus neergedaald.  Jezus heeft ons opgezocht.  
Jezus binnengedrongen in de burcht van de boze. En Jezus heeft aan het 
kruis de boze verslagen.  En zet nu alle dingen onder Zijn voeten. En we
mogen het de mensen gaan vertellen.  En dan mag je het gaan vertellen. 
Gij hebt het verdorven o mensenkind.  Maar in Hem is uw hulp.  
Begeren we dat?

Wat is het erg als je het zo vaak gehoord hebt,  en je zwijgt.  Ja dat 
is iemand die gaat met twijfels over de wereld. Ik praat er maar niet over.  
Je hebt een geldduivel je hebt een onzedelijkheidduivel je hebt 
onverschilligheidduivel.  Je hebt een drankduivel. In de Evangeliën lees je 
ook een keer van een stomme duivel  Als je een stomme duivel hebt dan 
hou je, je mond. Ja niet over alles, Niet over het weer en van alles maar je 
mond over dat ene dat waarde heeft. Een stomme duivel. Toch in de macht 
van de boze. Nooit gedacht.  Zon duivel is er ook nog. Ja zon stomme 
duivel dan moet je ook naar de Heere Jezus toe.  Heere wilt U dan die 
stomme duivel uitwerpen?  Op dat de band van mijn tong losgemaakt 
wordt opdat mijn hart vervuld wordt. Opdat het naar me toekomt. 
Boodschapt. Het is toch een opdracht? Grijp ze die ten dode wankelen. 
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Laat  de opdracht zijn als ze mogen weten wie Jezus voor ons is met 
bewogenheid.

In onze tijd kan je cursussen volgen  echt geïnteresseerde 
gemeente leden volgen cursussen. En dat is natuurlijk best. Maar geen 
cursus en studie kan goedmaken  als de bewogenheid ontbreekt.  Heere 
geef ons liefde.  En wat naar ons toekomt vanavond als het gaat om die 
boodschap.  Laat het ook de dankbaarheid zijn.  Wat zal ik de Heere 
vergelden voor Zijn weldaden aan mij bewezen?  Deze vermelden van 
paarden die van wagens die van voetbalhelden die van automerken  die 
van filmsterren. Maar wij zullen de naam des Heeren vermelden.  Das het 
meerdere. 

O zegt Spurgeon  het is wel genotvol aan de voeten van Jezus te 
zitten maar het is meer tot Zijn  eer dienstbaar te zijn, in Zijn koninkrijk en 
de Heere bekwaamt je.
Want die man die gaat. In de weg van de zelfverloochening Hij 
gehoorzaamt  en de Geest van God die leidt hem.  
Want we lezen het in het Woord.  En hij ging heen en begon te 
verkondigen in het land van Dekapolis, wat grote dingen Jezus hem 
gedaan had.  

In gedachte zie ik hem thuiskomen. 
Hij heeft de klink van de deur vast.  Zijn vrouw is net in de keuken bezig. 
Wie is daar?  O dat is vader!  Ze wordt bleek.  Zou hij de boel kort en klein 
slaan?  De kinderen kruipen in een hoek.  Zul je afgeranseld worden.  Dat 
vader een wilde bui heeft. En dan komt vader binnen, wat spreekt uit de 
ogen van vader. Blijdschap. Liefde.     

Vader doet helemaal niet vreemd meer.  Vader gaat preken.  Hij heeft het 
over een Vriend over een Helper over Jezus.  Jezus van Nazareth. Dat hij 
in een hel geleefd heeft. En Jezus heeft hem eruit gehaald.  Als uit de 
doden opgevoerd. Hij verkondigd het maar.  En ik denk ook thuis maar in 
het hele land.  Gaat hij het vertellen. Ziet u hem gaan?
Eerst de schrik Eerst de ramp, en nu een zegen. 

Zo vernieuwd nu God mensen.  Vloekers, mensen van het geld mensen 
van de vorm vernieuwt Hij. En maakt Hij door Zijn Geest leesbare 
brieven. Het werkt wat uit. Mensen verwonderen zich. En het Woord zal 
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niet ledig wederkeren. Dat is voor ons de weg.  In de nood van ons leven.  
Aan de voeten van Jezus.  
En dat steeds weer aan Zijn voeten.  En dan opstaan en het dan te zeggen 
Komt het is een dag van goede boodschap, laat er geen stilzwijgen 
gevonden worden. 
Amen

Zingen Psalm 105 : 1 Collectes

Dankgebed

Zingen Psalm 8 :1, 9

Zegen.


