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BIJBELLEZINGEN
Handelingen 19:9b-20 (NBV)
9b. Voortaan sprak hij [Paulus] dagelijks in de school van Tyrannus, [10] iets dat hij twee jaar bleef
doen, zodat alle inwoners van Asia kennismaakten met de boodschap van de Heer, Joden zowel als
Grieken.
11. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen; [12] zelfs de doeken en de
werkkleren die hij gedragen had werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hen verlieten.
13. Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven
door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden: ‘Ik bezweer jullie bij Jezus, die door
Paulus wordt verkondigd!’
14. Het waren de zeven zonen van Skevas, een Joodse hogepriester, die dit deden. [15] Maar de boze
geest gaf hun ten antwoord: ‘Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie?’ [16] De man die door de
boze geest bezeten was, sprong op hen af en ging hen met zo veel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten.
17. Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval, dat hen met diep ontzag vervulde; allen prezen en eerden de naam van de Heer Jezus.
18. Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. [19] Onder hen waren
ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbrandden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van vijftigduizend
zilverstukken.
20. Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor.
Efeziërs 3:10 (NBV)
Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en
heersers in de hemelsferen.
Efeziërs 3:16-17 (NBV)
Moge Hij [de Vader] vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn
Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft
in de liefde.

PREEK De Naam boven alle naam
Wij leven in een tijd waarin de belangstelling voor de geestelijke wereld toeneemt. Afgelopen week
nog sprak ik iemand die collega’s heeft die paranormale beurzen aflopen, en cursussen reiki volgen.
Veel mensen gaan niet meer naar de kerk, maar intussen zijn ze wel op zoek naar spiritualiteit.
Dit merk je ook in de jongerencultuur. In mijn vorige werkkring kreeg ik tientallen vragen van jongeren
uit het hele land die in aanraking waren gekomen met de geestenwereld. Ik noem drie voorbeelden uit
e-mails van jongeren.
(1) “Ik ontmoette een meisje tijdens Dabarwerk [dat is evangelisatiewerk op een camping]: ze ziet geesten; haar ouders hebben glaasje gedraaid en toen begonnen deuren te slaan (…). Ze is nu heel bang,
wat moet ik doen?”
(2) “Ik ken een meisje van 14 dat geesten ziet, naar kerkhoven gaat, geesten oproept en ze om hulp
vraagt. Ze voelt mensen aan en ze kan mensen ook genezen of hun pijn wegnemen. Is dit van God of
niet?”
(3) “Mijn vriend gelooft niet in God maar wel in de duivel en geesten en hij roept deze ook op. Hij snijdt
zichzelf en kerft pentagrammen in zijn arm. Wat vindt u daarvan?”
Het kan goed zijn dat deze voorbeelden heel ver van je bed staan. Maar intussen wordt een buurjongen in zíjn bed misschien geplaagd door nachtmerries. Angstdromen die zijn begonnen nadat hij geesten had opgeroepen, of een occulte horrorfilm had gezien. Stel dat jou wordt gevraagd om advies of
hulp, omdat je buren weten dat jij christen bent. Dan is het wel handig als je iets afweet van de ‘geestelijke dimensie’ en van geestelijke strijd. Toch? In deze preek hopen we hierover iets te leren uit Handelingen 19 en de brief van Paulus aan de Efeziërs.
19:9b-10. Voortaan sprak hij [Paulus] dagelijks in de school van Tyrannus, iets dat hij twee jaar bleef
doen, zodat alle inwoners van Asia kennismaakten met de boodschap van de Heer, Joden zowel als Grieken.
Handelingen 19 vormt het hoogtepunt van de zendingsreizen van Paulus. Hij bevindt zich dan in Efeze.
In deze stad blijft hij ongekend lang: ruim twee jaar. In Paulus’ tijd is Efeze een van de belangrijkste
steden in het Grieks-Romeinse rijk. Economisch is de stad belangrijk
vanwege de haven, en ook door de beroemde tempel
die is gewijd aan Artemis. Deze vrouwelijke afgod
heeft vergelijkbaar hoge titels als christenen aan Jezus toekennen: bijvoorbeeld ‘bevrijder, ‘redder’ en
‘heerseres’ (kuria). Geen enkele stad in de oudheid is
zo verbonden met een godin als Efeze dat is met Artemis (vgl. 19:28: ‘Groot is de
Artemis van Efeze!’). In het verlengde hiervan is de stad Efeze ook het belangrijkste
centrum voor magie. Het wemelt er van de tovenaars, magiërs, en charlatans (oplichters). Je komt er
veel bijgeloof, astrologie, hekserij, en zwarte kunst tegen. Juist in deze beroemde/beruchte stad blijkt
de kracht van Jezus over de duisternis. Dat begint hier:
11-12. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen: zelfs de doeken en de
werkkleren die hij gedragen had werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten
hen verlieten.
De NBV suggereert een soort overtreffende trap: er zijn wonderen, grote wonderen, en zelfs buitengewoon grote wonderen. Hoe dit ook zij, het is inderdaad opmerkelijk wat hier gebeurt! Een stuk stof
dat met het lichaam van Paulus in aanraking is geweest, volstaat om boze geesten te verjagen. Kennelijk is het mogelijk dat er geestelijke kracht in materie huist. In dit geval gaat het om de kracht van de
Heilige Geest die bepaalde kledingstukken van Paulus doortrekt. Ze zijn als het ware positief ‘geladen’.
Vanaf het allereerste begin van de kerk ervaren christenen soms iets dergelijks tijdens de sacramenten
van het Avondmaal, of de doop. Alsof God daar soms een bijzondere geestelijke kracht aan verbindt.

Als materiële zaken – zoals kledingstukken – ‘positief geladen’ kunnen zijn, bestaat er dan ook een negatieve variant? Een negatieve ‘lading’? Laat ik de vraag eerst toelichten. Al vanaf de vroege kerk staat
de Boze bekend als de ‘aap van God’. De tegenstander (= satan) van God
aapt Hem op alle manieren na die in zijn vermogen liggen. God geeft
profetie; de duivel zet mensen aan tot waarzeggerij. Bijvoorbeeld waarzeggerij via tarotkaarten, iets wat in onze tijd
veel voorkomt. God doet wonderlijke krachten
door iemand als Paulus; de boze stimuleert dat mensen zelf bijzondere
krachten en ‘energieën’ gaan zoeken. Bijvoorbeeld door een cursus reiki te
volgen, waarbij je leert om onder handoplegging iemands pijn weg te nemen. God stuurt engelen; de
duivel kan zich ook voordoen als een engel (2 Cor. 11:14).
Steeds meer mensen zeggen contact te hebben met engelen
en geleidegeesten. In het gebouw hiernaast bijvoorbeeld
doen ze aan healing met behulp van geleidegeesten en engelen. Naar mijn idee gaat het daarbij niet
om engelen van God. Vandaar mijn vraag van daarnet: komen we die na-aperij of vervalsing ook tegen
als het gaat om materie, concrete objecten?
Ik weet van een Nederlands gezin dat in grote problemen raakte toen ze
een Javaanse kris in huis kregen. (Een kris is een dolk met een dubbele, en
vaak gegolfde kling.) Deze kris bleek in het land van herkomst, dus Java,
Indonesië, te zijn gebruikt in een magisch ritueel. Daardoor kwamen er
samen met de kris ook negatieve geestelijke invloeden in huis. De klachten
hielden pas op toen men de kris uit het huis had weggedaan. De kris bleek als het ware ‘negatief geladen’ – dit komt inderdaad voor.
Een vriend van mij is predikant in Friesland. In zijn jonge jaren had hij een boeddhabeeldje uit een
Aziatisch land in zijn studentenkamer staan. Het stond achter een muziekstandaard met bladmuziek
erop, je kon het beeldje niet zien als je de kamer binnenliep. Een gelovige vrouw die heel gevoelig was
voor geestelijke invloeden, kwam deze kamer binnen en zei al na korte tijd: “Er is hier iets niet in orde.” Resoluut liep ze richting de muziekstandaard, haalde die weg en zag het boeddhabeeldje. “Dit is
het, je moet dit wegdoen.” Dat was een kostbare les voor deze gereformeerde predikant-in-opleiding!
Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen noemen, maar ik moet het hierbij laten. Ik geef de volgende
vragen mee voor in de kerngroepen of een andere plek waar je kunt doorpraten. (1) Een positieve of
negatieve ‘lading’ in materie/objecten; of Gods bijzondere kracht in de sacramenten: hoe denk ik hierover, en heb ik hier ervaring mee? (2) De duivel als de ‘aap van God’: waarin uit zich die na-aperij zoal?
Waar moeten we als gemeente rekening mee houden? Mocht je graag wat meer onderwijs willen ontvangen op dit gebied, nodig mij gerust uit. Of misschien iemand van het team bevrijdingspastoraat.
Terug naar ons verhaal in Handelingen. Waarom zou God op deze bijzondere manier werken, dat er
door Gods toedoen buitengewoon grote wonderen gebeurden? Je kunt dit zien als een voorbeeld van
aanpassing van Gods kant. Hij weet uiteraard dat er allerlei krachten en machten werkzaam zijn in
Efeze. En dat mensen daar groot respect voor hebben. In deze context van waarzeggerij, magie en
afgoderij laat God op een bijzondere manier zien dat Hij sterker (en liefdevoller) is dan welke duistere
macht dan ook. Dit is belangrijk om te onthouden: we hoeven niet bang te zijn. Ik hoorde van een
predikant in de buurt van Rotterdam die zijn gemeente adviseerde om een blokje om te lopen als ze
het kerkgebouw uitgingen. Omdat ze anders een bijeenkomst van satanisten zouden passeren.
Wat zou jij doen: omlopen of niet? Alleen al op grond van Handelingen 19 zou ik zeggen: vrijmoedig
doorlopen. Want Jezus is Heer!
Maar vrijmoedigheid is iets anders dan vrijpostigheid. In Amerika zag ik charismatische televisiedominees theedoeken te koop aanbieden die door hen waren ‘ingestraald’. Voor 25 dollar kreeg je dan een
stuk geestelijke kracht in huis – misschien om sneller te kunnen afdrogen? 😊

Hoe dan ook: dit lijkt mij geen goed idee. Wat God deed in de specifieke context van Efeze moeten wij
ons niet zomaar willen toe-eigenen. Dat noem ik vrijpostig. En het gevaar van ‘magisch’ denken ligt op
de loer: dat je God voor je karretje wilt spannen. Zoiets zien we hier ook:
13a. Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven
door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus.
In Efeze werden veel amuletten gemaakt – hangertjes met daarop een bezweringsformule, en de namen van geesten of goden. Die namen vond men
heel belangrijk. Want in de naam zat de kracht. Dit is een voorbeeld van
een bezweringsformule uit de tijd van Paulus: “Jullie, deze heilige namen en
deze machten, bevestig en voer deze volmaakte betovering uit, onmiddellijk, snel!” In dit geval weet
iemand niet precies welke naam te noemen. Het blijft algemeen: ‘namen’ en ‘machten’. Maar de
Joodse geestenbezweerders hebben (wel) van een superkrachtige naam gehoord: de naam Jezus!
13b. Ze zeiden: ‘Ik bezweer jullie bij Jezus, die door Paulus wordt verkondigd!’ [14] Het waren de zeven
zonen van Skevas, een Joodse hogepriester, die dit deden. [15] Maar de boze geest gaf hun ten antwoord: ‘Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie?’ [16] De man die door de boze geest bezeten
was, sprong op hen af en ging hen met zo veel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten.
Zie het even voor je: een huis in Efeze. In dat huis woont een man die meerdere boze geesten in zich
heeft. Zeven Joodse geestenbezweerders komen het huis binnen en proberen die geesten uit de bezeten man te drijven. Dat doen ze door een soort magische formule te gebruiken. De woordvoerder van
de zeven spreekt de geesten toe: “Ik bezweer jullie bij Jezus…”. Maar let op, zelf horen deze mannen
niet bij de volgelingen van Jezus. Voor hen is de naam Jezus alleen een krachtnaam. Een magische
naam die je op een amulet kunt graveren en om je hals dragen.
Op hun beurt hebben de boze geesten ook een aanvoerder en woordvoerder. En deze geest blijkt niet
onder de indruk. Wel van Jezus en Paulus trouwens, dat merk je tussen de regels door: “Jezus ken ik,
en Paulus ook”. Maar dan zegt hij: “Maar wie zijn jullie?” Je proeft hier de minachting: wie zijn jullie
nou helemaal? Ineens springt de bezeten man op hen af, gedreven door een (letterlijk) onmenselijke
kracht.
En even later buitelen de zeven geestenbezweerders met de billen bloot naar buiten! Hun afgang en
vernedering is totaal. Duidelijk is dat deze geestenbezweerders niet bij Jezus hoorden. Ze gebruikten
de naam van Jezus als een magische formule. Maar ze waren niet bekleed met het gezag van Jezus.
De inwoners van Efeze hadden dit goed door, vandaar hun reactie:
17. Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval, dat hen met diep ontzag vervulde; allen prezen en eerden de naam van de Heer Jezus.
De naam van Jezus mag niet worden gemanipuleerd. De naam van Jezus moet worden geëerd en geprezen. Dat besef dringt ineens krachtig door in Efeze! Later zou Paulus hierop terugkomen, in zijn
brief aan de christenen in Efeze. Tegen de achtergrond van de gebeurtenissen in Handelingen 19 gaan
je ineens heel andere dingen opvallen in deze brief aan de Efeziërs. In hoofdstuk 1 vers 21 bijvoorbeeld schrijft Paulus erover dat Christus is verheven boven ‘alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt’. Boven ‘elke naam’ die genoemd wordt? Hoezo: ‘naam’?
Je weet het antwoord inmiddels! Namen waren heel belangrijk in de wereld van de Efeziërs. Al deze
vijf uitdrukkingen – overheid, macht, kracht, heerschappij, en ook: ‘naam’ – gaan over de geestelijke
wereld. Paulus noemt geen concrete namen, zoals die van Artemis. Hiermee wijst hij haar en andere
geestelijke machten hun plek. Uiteindelijk is er geen andere naam dan de Naam van Jezus Christus.
Geen enkele naam gaat uit boven die van Hem!
Dit heeft concrete gevolgen, ook voor jou en mij hier in De Lichtboog. In Efeziërs 3:10 schrijft Paulus:
“Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en
heersers in de hemelsferen.”
Het woord ‘hemelsferen’ (HSV: ‘hemelse gewesten’) komt alleen in de brief aan de Efeziërs voor.

Ons zegt deze term niet zo veel, maar de bekeerlingen uit het occultisme zullen er vast bekend mee
zijn geweest. In die hemelsferen/hemelse gewesten zijn er kennelijk allerlei geestelijke machten en
krachten, ‘vorsten’ en ‘heersers’. Maar God gebruikt de kerk – de gemeente van Efeze, en ook De
Lichtboog – om iets duidelijk te maken aan deze geestenwereld. Namelijk de ‘wijsheid van God’, die is
te vinden in Jezus Christus. Praktisch betekent dit het volgende. Als wij zo meteen liederen zingen
zoals ‘Jezus, Naam boven alle naam’, dan zingen we dat niet alleen om Hem te eren. We zingen het
ook als proclamatie (= krachtige verkondiging) aan de hemelse machten! Is dat geen stimulerende
gedachte?
De bekeerlingen uit Efeze moesten dit allemaal nog leren. Vandaar dat Paulus in zijn brief aan de Efeziërs zo uitgebreid schrijft over de geestelijke wereld. Zij waren immers bekeerd uit een achtergrond in
magie en occultisme. Dat blijkt uit het volgende: 18. Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar
hun praktijken opbiechten. Dit is een teken dat de Heilige Geest aan het werk is in het geweten van de
nieuwe gelovigen. Hij overtuigt hen ervan dat ze hebben gezondigd, en dat ze schoon schip moeten
maken. 19. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbrandden.
In Efeze waren er veel magische geschriften met toverformules en bezweringen. Dergelijke boeken
bestaan er ook in onze tijd, ze zijn zelfs te koop via Amazon.com. Ik vind dat je als christen zulke boeken niet in huis moet (willen) hebben. Omdat ze geestelijk ‘besmet’ zijn, net zoals dit het geval kan zijn
met andere objecten. Het beste kun je zulke zaken vernietigen, bijvoorbeeld door ze te verbranden.
Een oud-studente van mij was vroeger wicca, een witte heks. Ze had op haar kamer een heksenaltaar
ingericht en ze had ook een verzameling boeken met magische spreuken. Na haar bekering tot Jezus
kwam ze tot de overtuiging dat het goed zou zijn om deze spullen niet op Marktplaats aan te bieden
(wat ze eerst van plan was), maar om ze te verbranden. Ze vertelde mij dat dit opvallend lastig ging.
De boeken wilden absoluut niet branden, ook niet per losse bladzijde. Pas nadat ze had gebeden lukte
het haar om de fik erin te krijgen. Ook hier bleek Jezus overwinnaar. Het was een hele opluchting toen
alles in rook was opgegaan! Tegelijk deed het ook wel even pijn, want ze had er veel geld in gestoken.
Dat blijkt hier ook:
Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van vijftigduizend zilverstukken.
Een zilverstuk is in die tijd een dagloon waard. Het loon van vijftigduizend werkdagen – reken maar uit.
In onze tijd gaat het om een bedrag van een paar miljoen euro.
20. Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor.
Het ‘woord van de Heer’ – het evangelie – blijkt sterker dan welke magische krachten en machten dan
ook. Dat is een bemoedigende uitsmijter! En zoals we eerder al zagen: het is in deze lijn dat Paulus zijn
brief aan de Efeziërs schrijft. Tot slot noem ik hiervan nog één mooi voorbeeld. Paulus schrijft de christenen uit Efeze het volgende (3:16-17): “Moge Hij [de Vader] vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen
kracht [dunamei] en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in
uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
In de wereld van de magie draait alles om krachten en machten. In de occulte wereld is er veel
machtsstrijd en onderlinge concurrentie. De angst regeert, niet de liefde. Dat bleek uit onze bespreking van Handelingen 19. In Efeziërs 3 vers 16 gebruikt Paulus de woorden ‘sterkte’ en ‘kracht’
(dunamei, ons woord dynamiet komt daarvandaan). Waarom doet hij dit? En waarom staan er in de
Efezebrief meer van dergelijke ‘krachttermen’ dan waar ook in het hele Nieuwe Testament? Omdat de
lezers van Paulus’ brief, waaronder veel bekeerlingen uit de occulte wereld, moeten leren dat zij niet
afhankelijk zijn van amuletten, of van krachtnamen. En dat zij niet bang hoeven te zijn voor de macht
van afgoden zoals Artemis. Maar dat zij de benodigde kracht en sterkte mogen verwachten van Gods
Geest (vgl. 6:10). Van de Heilige Geest die hen verbindt aan Jezus, en hen doet wortelen in liefde.

Misschien heb je nog steeds zoiets van: ‘Hm, het thema van deze preek staat ver van mij af’. En misschien vind je het lastig om te horen dat Paulus schrijft over de ‘strijd’ die wij te voeren hebben ‘tegen
de kwade geesten in de hemelsferen’ (Ef. 6:12). Bedenk dan het middelpunt van zijn brief aan de Efeziërs draait om liefde, zoals we lazen in Ef. 3:17. En Paulus geeft concreet aan wat dit inhoudt.
‘Wees goed voor elkaar, en vol medeleven’; ‘vergeef elkaar’ (4:32). ‘Mannen, heb je vrouw lief’ (4:25).
‘Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders’ (6:1). Enzovoorts. Je kunt dit zelf verder thuis lezen.
En het volgende mag je mee naar huis nemen. Deelnemen aan de geestelijke strijd kan het volgende
inhouden. (1) Je ‘amuletten’ en ‘toverboeken’ verbranden. Uit je leven wegdoen (vergelijk het met
een voorjaarsschoonmaak) wat niet past bij een heilige God van licht en waarheid. (2) Tegelijk is ook
dit een vorm van ‘geestelijk strijden’: samen zingen tot eer van Jezus. En: (3) elkaar in liefde dienen.
Ook zo direct bij de koffie, en thuis aan de keukentafel. In de kracht van de Heilige Geest – om díe
kracht mag je altijd vrijmoedig vragen! – en verbonden met Jezus, de Naam boven alle naam.
Amen

