
Bergopwaarts (5) 

 

‘...verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, bij wie Hij zeven demonen had uitgedreven’, 

 Marc.16: 5 

‘Maria stond nog bij het graf en huilde’, Joh.20: 11 

 

In de vorige ‘bergopwaarts’ hebben we breder stilgestaan bij de bevrijding die Maria was overkomen: 

zeven duivels uitgedreven. Dat is een overrompelende volmaakte bevrijding geweest voor haar: 

zeven als getal van absolute binding; en na Jezus’ exorcisme van absolute losmaking.  

Wat we vorige keer vooral zagen, is dat die bevrijding allereerst van geestelijke aard is: Jezus heeft 

Maria naar haar diepste wezen  losgerukt uit de macht van de satan: haar ziel is bevrijd uit de macht 

van de Boze; en dat is veel meer dan alleen een psychisch-somatische ‘genezing’. Jezus heeft Maria 

overgebracht uit het domein van de Slang in Zijn Koninkrijk.  

Daarin en daardoor heeft Jezus haar getroost, zoals Hij als ‘de Sterkere’(dan de satan) dat alleen kan. 

En zijn zaligspreking vanaf ‘de berg’ aan haar vervuld. Zalig de treurenden, ze zullen worden getroost.  

 

En kijk dan nu: ze staat daar te huilen. Haar door Jezus bevrijde hart: het is gebroken. Ze is 

zielsbedroefd.  

De demonen, de knechten van de satan, ze lijken terug als nooit tevoren. Het lijkt met haar erger 

geworden dan in het begin. Ontbonden van de satan, was ze op het nauwst verbonden geraakt aan 

Jezus, haar redder en Messias.  

Maar Hij is dood. Althans zo schijnt het haar. De dodenkamer waarin Jezus’ lijk in doeken gewikkeld 

afgelegd was, is leeg. Zo is zij nu totaal beroofd van haar levende en levengevende verbinding aan 

Jezus. Deze lijkroof, die voor haar de dood van Jezus bezegelt, bindt haar met de oude ketens; en nog 

veel sterker, want haar hoop en bevrijding bleek van voorbijgaande aard en ongegrond. 

Zo bezet de satan op deze paasdag (!) Maria’s hart opnieuw. De satan vond, naar het woord van 

Jezus (Luc.11: 24-26), het levenshuis van Maria op orde en geveegd, maar nu leegte (! Matth. 12: 44) 

haar binnenste opnieuw vervult, nu het geloof en de overgave aan Jezus in haar geweken is, nu keert 

satan met zeven andere demonen terug om alsnog haar binnenste te kraken. Ja, het wordt naar 

Jezus’ eigen woord, met Maria op dit moment erger dan in het begin. Want als je bevrijding geproefd 

hebt, maar dan vervolgens alsnog en nog sterker gekneveld wordt, dan ben je op dat moment verder 

bergafwaarts geraakt dan je ooit bergopwaarts was.  

Of anders gezegd: als je je eerst compleet, met huid en haar, in geloofsovergave aan Jezus 

toevertrouwde, maar daarna in een situatie raakt waarin die overgave onderuit gaat en je je geloof 

verliest, van ben je verder weg van huis dan ooit. Dan ben je vatbaarder voor het stukmakende, 

ketenende werk van de duivel dan ooit. Dan staan de deuren van je innerlijk wagenwijd open voor 

hem om de zekere troost die je eerst had dwars door midden te breken. 

Onzalig verdriet. Zie Maria, de ooit bevrijde, daar staan. 

 

Jezus verricht aan haar, we kennen het verhaal, een tweede exorcisme.  

Maria had in heel haar vreugdevolle relatie tot Jezus tot nu toe, nog nooit echt gepeild, wat die 

innerlijke bevrijding door Hem inhield. Ze heeft gezien, maar niet goed genoeg geluisterd. Ze heeft 

zich volgezogen aan haar eigen beeld van Jezus (als haar grote Bevrijder, haar ‘Rabboeni’, Joh.20: 16), 

haar eigen beeld van wat zijn bevrijding aan haar inhield, maar niet naar Hem gehoord als Het Woord 

van God dat kwam om haar schuld te verzoenen en haar dood in diepe geestelijke zin te overwinnen. 



Dat is Maria niet kwalijk te nemen, ten minste niet extra, want alle discipelen reageerden 

aanvankelijk met datzelfde ‘vleselijke’ onbegrip en ongeloof op het lege graf op paasmorgen.  

Maar waar het zicht op die diepe gééstelijke dimensie van Jezus’ verlossingswerk aan ons, in ons 

leven ontbreekt, daar gaat vroeg of laat ons ‘geloof’ onderuit. Daar komen wij vanzelf een keer 

terecht in zo’n schokkende situatie van dood en verderf, dat we het (aanvankelijke) geloof of wat 

daar voor doorgaat, opgeven.  

Wij huilen dan met Maria mee: waar is Hij dan nú, op dit verschrikkelijke moment, mijn (ooit) levende 

Jezus? Want je ziet niet (waar Hij is in je leven en in je concrete nood), omdat je niet naar Hem als het 

verlossende Woord van God geluisterd hebt. Je bent ziende blind gebleven en horende doof.  

Je hebt gemist, dat de verlossing en bevrijding van Jezus in dit leven, hier nog op deze kapotte 

‘eerste’ aarde, allereerst je ziel, je hart betreft. Je herstelde relatie met God. Dat Hij weer je Vader is 

in en door Hem. 

En dat dat ‘bergopwaarts’ heet. Lees Kolossenzen 3:1-4 en schrijf dat boven je wellicht zo gehavende 

leven. En zoek daarin je troost, in leven en sterven. Of lees Joh.17:3! Over wat ‘eeuwig leven’ is. En 

dus ook: Pasen. 

 

Jezus verricht zijn uiteindelijke, definitieve duivelsuitdrijving bij Maria door haar bij haar naam te 

noemen. ‘Maria!’ Ja, uit de mond van de lévende Heer, Maria. En: vanaf de overkant van het graf. 

Vanuit de dimensie van de verzoende schuld en het aangebroken eeuwige leven met de Vader. 

Van daaruit roept Jezus Maria bij haar naam. Roept Hij haar wakker. Roept Hij haar tot geloof in Hem 

als de Messias zoals door God gezonden.  

En mag Maria Hem vervolgens ook niet weer ‘terugclaimen’  in dat schijn-geloof (:haar eigen versie 

van geloven in Jezus) dat ze eerst van Hem had. Met háár wensen, háár beeld van Hem.  

Nee, laat me los, Maria. Want de opgestane Heer gaat terug naar de Vader om van daaruit verder te 

bouwen door de eeuwen heen, wereldwijd, aan de doorbrekende komst van Zijn Koninkrijk. Niet van 

het onze.  

Zovaak repareert Jezus in dit leven onze zorgen niet. En dat waaraan wij lijden, niet. Ondanks 

intensief en gelovig gebed. Soms is dat een diepe beproeving, om heel erg bij te huilen. Soms zien we 

het ook allemaal even of zelfs voor langere tijd niet meer. Dan lijkt ‘onze’ Jezus en ‘onze’ God dood. 

En de duivel roept je toe: inderdaad, Hij is ook dood, dat had ik je toch al eerder gezegd. Zeg je geloof 

in die Jezus en die God op en leef je eigen leven. Dat is nou demonisering… Onze maatschappij, met 

heel haar medische en technische know-how, gaat er in ernstige mate onder gebukt. Zij is in haar 

zogenaamde ‘vrijheid’ geketender dan ooit. Ze is gebonden door demonen her en der. Dat is de zeer 

zorgelijke situatie van onze gesaeculariseerde maatschappij. Vooral ook, omdat ze er stekeblind voor 

is. Overigens infecteert die ‘oogziekte’ (van het hart) ook de kerk en kerkmensen…(Matt.6:22,23). 

 

En jij? En u? 

Ja, soms is God en soms is Christus en soms is Zijn Koninkrijk en ook Zijn Koninkrijkstroost ver weg 

voor ons gevoel. Oef, bergopwaarts? 

Laat je dan bij je naam noemen. Door Hem, die als enige onze schuld en onze dood, in al zijn 

knechtende dimensies, voor ons overwon. Ook al zien we dat soms nog niet. 

Maar wie goed naar Hem luistert, die weet wel beter. En stuurt de duivel met de staart tussen zijn 

benen heen in zijn leven. Ik ben door Jezus Christus met lichaam en ziel vrijgekocht uit de macht van 

de satan, dat is mijn enige en absolute houvast in leven en sterven. Nu. En voorgoed. Zondag 1 HC. 

Dat is ook de kern van Jezus’ berg-opwaarts-rede. 



Je hoort Jezus roepen: Hij roept jou bij jouw naam. Vanaf de overkant van de dood. Pasen.  

Hij roept je bergopwaarts. 

Maar wie doof is, kan niet zingen. 

 

19 april 2013 

Michiel Dronkers 

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

op ‘Bergopwaarts’ 
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