
Bergopwaarts (4) 

 

‘Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden…’, Matt.5: 4 

‘Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen Hij eerst aan 

Maria uit Magdala, bij wie Hij zeven demonen had uitgedreven...’, Mc 16: 9 

 

Het leven van Maria van Magdala bevond zich voordat ze Jezus ontmoette fors bergafwaarts. 

Dat is nog zwak uitgedrukt. Want bezet bezit zijn van zeven demonen is het voorportaal van de hel 

zelf, zo lijkt het. Point of no return, wurggreep, menselijkerwijs gesproken. Want wie van ons zal het 

tegen een duivel opnemen. Laat staan tegen zeven. Dat is het getal van de volheid: van volstrekt 

gekraakt-zijn-door-de-Boze.  

Hoe dat met Maria ooit zover gekomen was weten we niet. Laten we vooral niet speculeren over dat 

het haar eigen schuld zou zijn, vergelijk Johannes 9: 2,3! Ze was zichzelf niet meer, overgenomen 

door de satan, geketend met onverbrekelijke boeien.  

 

Maar Jezus, en Hij alleen, is de Sterkere, die de satan kan binden; en zo mensen kan ontbinden. ‘Als 

Ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij jullie gekomen’, Matt.12: 

28, 29, zo zei Hij. 

Let op hoe Jezus het zegt! Het point of return is niet dat er (slechts) uiterlijke kwaaltjes weggenomen 

worden, of zelfs heftige ongemakken waar mensen mee kunnen rondzeulen (zoals Maria). Maar dat 

gebonden mensen, door de Boze gebonden mensen, het Koninkrijk van Messias Jezus binnengaan.  

En zo zullen zij getroost zijn. Dat is de kern van het geluk, dat Jezus uitdeelt.  

De geestelijke dimensie dus: dat de Boze het in je leven niet meer (doorslaggevend) te vertellen 

heeft. Dat hij het nakijken heeft, die ‘moordenaar vanaf het begin’ (Joh.8: 44) die het op elk mens 

begrepen heeft. Ook op jou en mij.   

Maria van Magdala is daarbij een boegbeeld van die genade, van die bevrijding. Van dat geluk.  

Want dat is pas geluk en de rest is surrogaat, de term ‘bergopwaarts’ onwaardig. 

 

Al wil de duivel je anders doen geloven!  

Hij is dan ook moordenaar van je leven doordat hij de aartsbedrieger is, Joh.8: 44. Opnieuw: vanaf 

het begin, hij heeft het op elk mens voorzien. 

Hij trekt een spoor van bedrog en daarin van dood, van geestelijke dood, diep van binnen dus bij ons 

mensen, dwars door onze mensengeschiedenis heen.  

Er zijn mensen die ‘aan God niet geloven en aan de duível al helemaal niet’, zo zeggen ze dat dan. Ze 

hebben het vaak over ‘de duvel’, gekscherend. Geloof hen niet. De duivel is er wel degelijk. De bijbel 

heeft het zoals gezegd vanaf het begin over hem. 

Alleen Jezus Christus kan je uit die duivelse klauwen losrukken en bevrijden.  

Natuurlijk zijn wij Maria Magdalena niet, met haar ‘zeven duivels’.  

Maar ergens ook weer wel. Wij zijn van nature, als het erop aankomt, net zo geknecht, net zo ge-

demon-iseerd. Er bestaat geen neutraal terrein op aarde, een no-fly-zône op geestelijk gebied zeg 

maar. Die constatering is veel belangrijker dan de (moderne) discussie, of we bij Maria’s kwaal te 

maken zouden hebben met wat wij vandaag dan een ernstige ‘psychische ziekte’  zouden noemen. 

En daarmee Maria’s demonen ineens ‘weggeredeneerd’ zouden (kunnen) hebben. Want ja daar 

hebben we nu toch een andere (wetenschappelijke) verklaring voor nietwaar, en pillen ertegen, en 

therapie (wat heet). Wat een ondermaatse discussie: hij raakt de kern niet.1) 



Maria’s demonen kunnen door geen pil en geen therapie van mensen uitgedreven worden, toen niet 

en nu niet. Maar alleen door Hem die vanaf de Berg ons zalig spreekt. Die alleen de macht heeft om 

de duivel in ons (aller!) leven te boeien en af te voeren. Hoe psychisch ziek we daarvoor ook waren of 

daarna nog zijn en blijven (want dat kan…).  

Want het gaat hier niet om bezet bezit in de zin dat er wat mis zou zijn met ons hersenweefsel, met 

onze neuronen of synapsen. De puur biologische verklaring. Geloof de moderne theorieën niet van 

beroemde neurowetenschappers (zoals bijvoorbeeld Dick Swaab), die ronduit stellen dat wij slechts 

ons brein zijn. Dat wij dus een optelsom zijn van allerlei biologisch-chemische processen waaruit ons 

‘organisme’ (wij zijn niet meer dan een stuk ‘natuur’) bestaat.   

Het gaat in de bijbel allereerst om de bezetting van ons hart, van onze ‘ziel’, van dat onzichtbare 

orgaan dat ons verbonden houdt aan God. En dat ons vanaf het begin tot ‘beeld van God’ (als enige 

schepsel!) maakte. Dáár zit de kwaal. En van die kwaal kan alleen Jezus ons genezen. En Hij dóet het, 

als je jezelf in  geloofsvertrouwen aan Hem overgeeft.  

Als je je door Hem bergopwaarts laat roepen.  

Als je gelóóft in hem die zijn leven gaf voor jouw en mijn zonden op de heuvel van de verzoening.  

En die van daaruit de dood in al zijn (duivelse) dimensies door midden brak op Pasen. ‘Ik zag’, zegt 

Jezus, ‘de satan als een bliksem uit de hemel vallen’, Lucas 10: 18. Afgevoerd uit het domein van God, 

de poel van vuur wacht hem en zijn demonen. Zijn kop is vermorzeld (Gen.3:15) door Jezus’ 

verzoeningsdood en opstanding. Al gaat hij daarna nog rond als een brullende dodelijk-aangeschoten 

leeuw. Op zoek naar wie hij nog grijpen kan (lees ook Openb.12!). 

Het gaat daarom bij ‘genezing’ tenslotte niet om de moderne medische wetenschap en haar 

vorderingen. Hoe verstrekkend die vandaag ook soms lijken. Het gaat bij echte genezing om de 

genezing die een mens ontvangt wanneer Jezus hem bevrijdt uit de dodelijke greep van de Slang. 

Het gaat bij genezing en bevrijding daarom ook om geloof in Hém. Voor of tegen Jezus. In jouw leven. 

De rest is schijn. Schijngenezing en schijnbevrijding. 

 

Daarom: gelukkig de kreupelen en blinden, want zij zullen getroost worden, ja getroost zijn. In en 

door Hem. Hij heeft je van de duivel bevrijd. Je bent van Hem, van Christus geworden Paulus zegt: 

ikzelf leef niet meer maar Hij leeft in mij.  ‘En voorzover ik nog in mijn huidige kapotte, zieke, 

geteisterde aardse staat leef (‘het vlees’ heet dat bij Paulus’) lééf ik door het geloof in de Zoon van 

God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven!’, Galaten 2:20.  

Let op: zo zegt Paulus dat dus, die in Jezus geloofde met heel zijn hart. Maar die ondertussen en 

daarna nog ‘door een engel van de satan (een demon dus) met vuisten werd geslagen’, lees 2 Kor.2: 

7-10.  Wel ziek (of door een andere vorm van blijvende tegenslag geplaagd) dus nog, die Paulus, 

maar toch helemaal bevrijd… 

 

En vul het dus nu maar voor jezelf in: gelukkig de….en ja, vul al je kwalen maar in, die het schijnbaar 

in je leven voor het vertellen hebben, maar dus niet echt. Want jij bent van Christus.  

Dat is bergopwaarts zijn. En bevrijd mogen leven, ook al kraakt en piept het in je bestaan en beuken 

er vuisten...misschien zelfs wel van satan, de loser, want hij kan nog steeds een macht aan ellende 

veroorzaken…Trouwens: niet alleen aan je psyche (al te vaak wordt de duivel daarmee geassocieerd, 

ten onrechte). Ook aan je lichaam. Of wat ook maar. Hij maakt van alles kapot, om het even. Alles 

wat waarde heeft. Maar allereerst en het liefst je ziel. Want daar gaat het hem om. Daar zit altijd de 

kern van zijn aanval: in je verbinding aan God. Hij gedraagt zich als een leger dat verloren heeft van 



Koning Jezus maar op zijn vlucht naar achteren nog van alles onderweg in brand steekt. De tactiek 

van de verschroeide aarde.   

 

Laten we het, al is het soms huilend en zuchtend, Jezus nazeggen, laten we zijn zaligspreking op ons 

toepassen: gelukkig de borderliners, de manisch-depressieven, de psychoten, zij die aan angsten en 

wanen lijden, de schizofrenen, de dementerenden. Maar ook lichamelijk (wat heet): zij die aan ALS 

lijden moeten, de CF-ers, de MS-ers, de mensen in rolstoelen en in pleegcentra, de mensen met 

kanker, met de gevolgen van een hersenbloeding, van hartziekten…’. Enzovoort enzovoort. Tjonge, 

wat maakt de duivel een grote verliezen mee…Alles wat hij verwoestte en nog steeds verwoest 

wordt door Jezus ‘gebonden’, wat betekent: ontbonden, om afgevoerd te worden uit het domein van 

hem, de Slang. Ook al woelen de stuiptrekkingen van al die ziektes nog in ons huidige leven door naar 

Gods bestel. Want dat kan. We leven nog niet op Gods nieuwe wereld. Vergeet Paulus niet met zijn 

doorn. 2)  

Gelukkig de gehandicapten aan lichaam en of geest…want ze zijn echt kinderen van Koning God, door 

Jezus zijn Zoon. 

Zelfs de gestorvenen. Door ons in de aarde gelegd, over en uit. Gelukkig de doden…die in de Heer 

Jezus sterven, Openb.14: 13. Want het is Pasen geweest. 

 

De duivel heeft het nakijken. De dood is als een lat doormidden gebroken (Van Ruler).  

Daarom verscheen Jezus als Opgestane als éérste aan Maria, de gedemoniseerde vrouw, ooit 

gebonden door zeven duivels.  

En in haar verschijnt Hij aan ons allemaal. Geloof Hem. Geloof het maar. Dat er troost voor je is. Dat 

het leven het in jouw leven gaat winnen. Zíjn leven. In jou. Echt.  

Hoe je de schijn ook tegen lijkt te hebben.  

 

Michiel Dronkers 

4 april 2013  
De serie ‘Bergopwaarts’ is ook te downloaden via de website www.kristalkerk.nl Ga naar het kopje ‘geloof’ en klik daarna 

op ‘Bergopwaarts’ 

 
1) Overigens is deze discussie (-wat is ‘psychische ziekte’ puur als biologisch (medisch) ‘vast te stellen’ diagnose, en wat is 

(in onderscheid daarvan) bezetenheid-door-de-duivel, met alle  moeilijke vragen van dien die daarover te stellen zijn) 

daarmee niet beslecht. Dat onderwerp valt buiten mijn competentie en ook helemaal buiten de grenzen van een 

overdenking als deze. Het gaat om de kern: dat het bij de genezing van Maria van Magdala met haar duivels niet (primair) 

gaat om een ‘wonderbaarlijk exorcisme’, maar allereerst om de bevrijding van haar ziel uit de macht van de Tegenstander; 

overigens geldt die prioriteit voor álle (genezings)wonderen van Jezus, ze zijn tekenen van Zijn Koninkrijk , lees bijvoorbeeld 

ook Johannes 6 (:26 en volgende) ná Jezus’ wonder van de broodvermenigvuldiging (Joh.6: 1-15).  

2) Ik wil hiermee trouwens niet suggereren, dat alle ziekte en alle rampen altijd rechtstreeks van de duivel komen. Ook God 

kan er soms naar bijbels getuigenis de eerste hand in hebben, naar Zijn bedoeling. Maar het gaat hier om het totaal van de 

ontwrichting op aarde en in mensenlevens, die als geheel het gevolg is van de zondeval door de duivel veroorzaakt. Het 

lijden, als geheel, ook in individuele mensenlevens, is de nasleep van de fatale invloed van de satan op ons mensen vanaf 

Gen.3. Gods exacte bemoeienis met ons ‘naar Zijn voorzienig bestel’ (juist ook bij leed en ziekte) valt buiten de invalshoek 

van deze overdenking.  Het gaat er hier om, dat in alle leed er voor ieder van ons het bevrijdende evangelie is van Jezus die 

de macht van de duivel in ons kapotte leven heeft overwonnen, en dat je daarin déélt wanneer je eenvoudig je in geloof aan 

Hem overgeeft! Halleluja.  
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