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BIJBELLEZINGEN
Handelingen 16:16-26 (NBV)
16. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin
tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. [17] Terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde ze
aan één stuk door: ‘Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered
kunt worden!’ [18] Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij
de geest als volgt toe: ‘Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg.
19. Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en
Silas vast en sleurden hen naar het marktplein, [20] waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders.
Ze zeiden: ‘Deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden, [21] die een levenswijze
verkondigen waarmee wij, als Romeinen, niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen
brengen.’
22. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de
kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. [23] Nadat ze een
groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. [24] Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de
binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. [25] Om middernacht waren Paulus en Silas aan het
bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.
26. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde;
alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los.

Efeziërs 2:1-3 (NBV, BGT, HSV & eigen vert.)
Vroeger waren jullie dood, door jullie overtredingen en zonden.
Jullie liepen in de pas met het tijdperk van deze wereld.
Jullie gedrag paste bij de heerser over de machten in de lucht, [dat is] de geest die nu werkzaam is in
hen die God ongehoorzaam zijn.
Zo leefden wij allemaal voordat we christen werden. We lieten ons beheersen door de begeerten van
ons vlees. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen.

De Naam boven alle naam – deel 2
Deze preek is de laatste van een tweeluik over het thema ‘geestelijke strijd’. Of positiever: de Naam
boven alle naam! In de Bijbellezing van zonet hoorden we dat Paulus een waarzeggende geest uitdrijft.
Misschien vraag je je af of ik inga op het uitwerpen van geesten. Want dat heeft toch ook met geestelijke strijd te maken. Ik wil daar inderdaad kort iets over zeggen, en gelijk maar aan het begin. Omdat
het mogelijk is dat jou op een dag overkomt wat ik zelf een keer heb meegemaakt.
Ik was ergens om een lezing te houden tijdens een conferentie. Ineens werd ik omringd door de leiding. Ze hadden een vraag: of ik een geest wilde uitdrijven. Voordat ik de vraag goed en wel tot mezelf
had laten doordringen, werd ik al meegenomen naar een jonge vrouw. Zij zat al vier uur achter elkaar
ineengedoken met haar hoofd naar beneden onbeweeglijk tegen de muur en was niet aanspreekbaar.
Het leek erop dat zij geen psychische inzinking had, wat ik eerst dacht, maar dat er inderdaad sprake
was van een geest. Want ineens ging haar hoofd omhoog en gromde er een zware, mannelijke stem
door haar heen: “Zij is van mij.” Door haar ogen heen keek die geest mij heel vuil aan – nooit eerder
had ik zo’n haat gezien. In die situatie viel ik terug op de twee principes uit Handelingen 16:18.
Het uitdrijven van een boze geest doe je: (1) via een rechtstreeks bevel. Het gaat dus niet om een gebed tot God (ook al bad ik van tevoren zeker wel). Het is ook geen beleefd verzoek aan de geest.
En (2) je geeft dit bevel niet vanuit je eigen autoriteit, maar in de naam van Jezus Christus. De Naam
boven alle naam, weet je nog – van de eerdere preek.
Ik heb dit gedaan, de studente ging hoesten, kwam overeind en bleek weer helemaal de oude. Ze kon
zich niets herinneren van wat er was gebeurd. Ze keek stralend en levenslustig uit haar ogen, en sprak
weer met haar eigen stem. Ik was hier heel blij mee – uiteraard voor haar, maar ook voor mezelf.
Want ik had zoiets nog nooit eerder gedaan en vond het wel heel spannend! Er is zeker veel meer over
te zeggen. Maar ik hoop dat je de principes die ik net noemde wilt meenemen. Ik vat het als volgt samen. Als christen ben je bekleed met het gezag van Jezus Christus – en in zijn naam mag je [mocht dit
nodig zijn] een boze geest bevelen om te vertrekken. Dit is de kern. De praktijk van het bevrijdingspastoraat is vaak wel ingewikkelder. Omdat er vaak sprake is van een combinatie van geestelijke en psychische problemen, met hun eigen geschiedenis. Maar dat is meer iets voor een cursus.
‘Geestelijke strijd’ is veel breder dan alleen het uitdrijven van geesten. En iedereen van ons heeft te
maken met geestelijke strijd in die brede – en ook diepe – zin van het woord. Dat hoop ik duidelijk te
maken in deze preek. We zullen heen en weer pendelen (om dat woord maar te gebruiken :-) tussen
Handelingen en de brief van Paulus aan de Efeziërs. Net als vorige keer, toen we het hadden over
Handelingen 19. Misschien staat het je nog bij: in de stad Efeze waren er veel mensen tot geloof gekomen. Zij hadden zich bekeerd van hun magische praktijken. Later geeft Paulus hun nader onderricht,
via zijn brief.
Je kunt het ook zo zeggen: Handelingen 19 beschrijft een power encounter, een geestelijke krachtmeting in de stad Efeze. Jezus blijkt de hoogste Heer. Hij is sterker dan welke andere geestelijke macht
dan ook. De brief aan de Efeziërs is de daaropvolgende truth encounter, het onderricht in de waarheid
van het evangelie. Een waarheid die soms botst op andere ‘waarheden’. Vandaar: truth encounter,
‘waarheidsbotsing’. De jonge bekeerlingen uit de duistere wereld van het occultisme hadden het nodig
om Bijbels onderricht te krijgen. Ze moesten anders leren denken. En ik denk dat wij dit onderwijs net
zo goed nodig hebben, ook al leven we in een heel andere tijd en cultuur. Het gaat mij vandaag om de
eerste drie verzen van Paulus uit zijn brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2. Volgens Paulus zijn er drie
lagen, of dimensies in de werkelijkheid die ons af willen houden van God. Dat zijn: (1) het vlees; (2) de
wereld; (3) de duivel. We zullen zien dat deze drie lagen alle drie voorkomen in Handelingen 16.
Het ‘vlees’
De eerste laag is dus die van het vlees. Paulus gebruikt dit woord in Ef. 2:3: “We lieten ons beheersen
door de begeerten van ons vlees. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens [lett. ‘verlangens van het
vlees’] en gedachten die in ons opkwamen.”

Bij vlees denk je al gauw aan je lichaam. Dat is niet vreemd, als je de grondtekst letterlijk vertaalt:
‘verlangens van het vlees’. Het zal wel weer over seks gaan, of over te veel eten, denk je dan!
Dat is inderdaad mogelijk, maar het raakt niet de kern. In de Bijbel heeft ‘vlees’ ten diepste te maken
met het niet willen accepteren van je kwetsbaarheid, en van je afhankelijkheid van God. ‘Leven naar
het vlees’ betekent dingen doen vanuit je eigen kracht, in plaats van vanuit de kracht van de Heilige
Geest. De basishouding van ‘vlees’ is dat je op jezelf gericht bent. En dat je hierbij sterk wordt gedreven door allerlei verlangens of begeertes. ‘Zelfzuchtige verlangens’ vind ik daarom wel een goede vertaalvondst van de NBV.
Wat is een voorbeeld van een begeerte, of een verlangen van het vlees, die iemand helemaal in beslag
kan nemen? Omdat dit je een gevoel van macht en controle over je leven geeft? Heel simpel: geld.
Denk aan de scène in Handelingen 16. De eigenaars van een jonge slavin verdienen ‘veel geld’ door
haar de toekomst te laten voorspellen. Het is opvallend dat zij helemaal niet luisteren naar wat zij
eigenlijk te zeggen heeft. De slavin schreeuwt dagenlang aan één stuk door (vers 21): ‘Deze mensen
zijn dienaren van de allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden!’
Zeg nou zelf: dat is geen onaardige samenvatting van de bediening van Paulus en Silas! De eigenaars
van de slavin zien vervolgens dat Paulus die waarzeggende geest uitdrijft. De slavin wordt bevrijd,
gered van de macht die haar kwelt. Dit bevestigt haar woorden, zou je zeggen. Dat Paulus een dienaar
is van de allerhoogste God, en dat er bij die God redding is te vinden. Maar de eigenaars van de slavin
zijn geestelijk doof en blind. Ze laten zichzelf beheersen door de begeerte van hun vlees. Concreet:
ze denken maar aan één ding – hun bron van inkomsten is opgedroogd! In beslag genomen door hun
zelfzuchtige gedachten, nemen ze Paulus en Silas te grazen, en sleuren hen het marktplein op.
Hun gedrag is, in één woord (zoals een Chinese Nederlander zei :-): vleselijk.
De ‘wereld’
De tweede laag waar Paulus het over heeft, is die van de wereld. Ik heb Ef. 2:2 als volgt vertaald:
Jullie liepen in de pas met het tijdperk van deze wereld. Dit tweede level is al wat subtieler en vager.
Letterlijk staat er ‘de eeuw van de kosmos’. Denk aan het woord tijdgeest. Als mensen worden wij
allemaal beïnvloed door de cultuur en de tijd waarin wij leven. Je denkt misschien dat je in volledige
vrijheid je keuzes maakt. Maar intussen word je behoorlijk gestuurd door allerlei modes en trends,
door sociale media en marketing, enzovoorts. Om een bekend voorbeeld te noemen: wij leven in een
consumentencultuur. Het consumentisme bevordert de gedachte dat jouw persoon en jouw beleving
centraal staat. Dingen moeten vooral leuk en lekker zijn, tot zelfs een preek toe!
De laag van ‘wereld’ raakt dus aan dingen die veel groter zijn dan wij en waar wij onderdeel van uitmaken. Denk hierbij ook aan economische verhoudingen, politieke systemen, of opvattingen als ‘eigen
volk eerst’. We komen deze ‘wereldse’ dimensie tegen in de verzen 20-21. De boze slaveneigenaren
hebben een financiële tegenvaller moeten incasseren. Maar let eens op hun aanklacht – die gaat over
iets heel anders. Ze zeiden: ‘Deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden, die een
levenswijze verkondigen waarmee wij, als Romeinen, niet mogen instemmen en die we niet in praktijk
mogen brengen.’ Zie je het? Ze doen een appel op een combinatie van antisemitisme (‘het zijn Joden’)
en culturele hoogmoed (‘wij, Romeinen’). Ze willen dat de leiders en de menigte het uitdrijven van de
waarzeggende geest zien als een rechtstreekse aanval op de Romeinse identiteit en waarden.
Een typisch voorbeeld van groepsdenken: wij-zij.
Het tweede niveau dat Paulus onderscheidt, is dus dat van ‘de wereld’. Wereld slaat op de tijdgeest.
Maar ‘wereld’ heeft ook te maken met hoe rijkdom, macht en aanzien zijn verdeeld. Slavernij, racisme
en uitbuiting zijn voorbeelden van het ‘tijdperk van deze wereld’. Ook diepe patronen in een cultuur
hebben te maken met deze tweede laag. Bijvoorbeeld een onderliggend patroon waarin alles draait
om eer en schaamte. De eigenaars van de slavin voelen zich vernederd door Paulus en Silas. Zij zorgen
ervoor dat Paulus en Silas op hun beurt worden beschaamd. Hun kleren worden van hun lichaam gescheurd – dat is heel beschamend voor een Jood. Daarna volgt een publieke afstraffing met stokslagen. De Romeinse wet kent een lichte en een zware variant, en Paulus en Silas krijgen de zware.

De bedoeling hiervan is niet alleen om iemand veel pijn te doen, maar ook om hem te vernederen.
Een vorm van public shaming, iemand publiek te kijk zetten. Daarna komen ze onder in de gevangenis
terecht, ‘in de binnenste kerker’, met hun voeten in een blok. Ook dat is ellendig: een smerige cel,
weinig ventilatie, geen mogelijkheid om even te verzitten. En dat met een kapotgeslagen rug. Daarnaast is deze plek in de gevangenis ook schaamtevol. Het is de ultieme manier om iemand in diskrediet te brengen. Om deze boodschap uit te zenden: dit is uitschot. Tuig van de richel. Gespuis zonder
enige maatschappelijke status en waarde.
De duivel
Het is niet makkelijk om de tweede laag te herkennen, maar vooruit: het gaat nog net. Maar de derde
laag van onze werkelijkheid is al helemaal vreemd voor ons als moderne westerlingen. Hierin gaat het
namelijk om een onzichtbare, geestelijke dimensie. Paulus verwoordt het zo (Ef. 2:2): Jullie gedrag
paste bij de heerser over de machten in de lucht, [dat is] de geest die nu werkzaam is in hen die God
ongehoorzaam zijn. Dit klinkt ingewikkeld. Maar laten we dit eruit oppikken: er zijn ‘machten in de
lucht’ – noem het geestelijke machten. Deze machten worden aangevoerd door een heerser, die zelf
ook een geest is. En deze geest heeft invloed op het gedrag van mensen. In Efeze 6:12 legt Paulus nog
iets meer uit: Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de
machthebbers [kosmokratoras] van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Paulus
spreekt over een geestelijke dimensie (‘hemelsferen’). Hierin huizen duistere geestelijke machten.
(Het Griekse kosmokratoras, uniek in het NT, betekent letterlijk: heersers over de wereld, de kosmos.)
Paulus maakt ons er gevoelig voor dat er kwaadaardige engelenmachten kunnen schuilgaan achter
(bijvoorbeeld) de tijdgeest. Of achter bepaalde maatschappelijke structuren, de tweede laag.
Denk bijvoorbeeld aan het machtige Romeinse rijk. Hierin wil de keizer als een god (kurios) vereerd
worden. Daarbij ziet hij christenen als een grote bedreiging, want zij weigeren om hem te vereren.
Christenen hebben een andere Heer (Kurios). Zij dienen de Naam boven alle naam! Vandaar dat christenen worden vervolgd. De derde ‘laag’ van Paulus maakt ons erop attent dat die christenvervolging te
maken kan hebben met de invloed van een duistere geestelijke macht. In deze lijn lezen we in Openbaring 2:10 deze aankondiging: De duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. De duivel?
Het zijn toch Romeinse soldaten die christenen in de gevangenis gooien? Uiteraard. Maar die vervolging door het Romeinse rijk heeft een diepere, geestelijke dimensie. Dat is wat de schrijver van Openbaring wil zeggen, net zoals Paulus dat doet. Ik denk dat deze boodschap volop actueel is! Je kunt vast
zelf wel toepassingen bedenken.
Het is ook deze derde laag die we tegenkomen in Handelingen 16. Hierin staat niet maar één power
encounter beschreven, één geestelijke krachtmeting. Nee, er zijn er twee – of misschien zelfs drie, als
je de aardbeving meerekent. De eerste krachtmeting doet zich voor als de waarzeggende geest wordt
uitgedreven door de kracht van God. Maar de reactie die daarop volgt, is ook een power encounter.
Hierbij gaat het om een aanval van de andere, de duistere kant. Paulus en Silas worden onmiddellijk
keihard aangepakt en onschadelijk gemaakt. Althans zo lijkt het – totdat er een aardbeving begint.
Vlees—wereld—duivel in Filippi
Laat ik het geheel nog even samenvatten. Bezien door de lens van Efeze 2, heeft de scène in de Romeinse stad Filippi drie lagen, drie niveaus.
(1) De eigenaren van de slavin blijken zelf een slaaf te zijn. Zij zijn in de ban – niet van de Ring, maar
van ping-ping: de laag van ‘het vlees’.
(2) In Filippi is er ook sprake van economische uitbuiting, en van Romeinse arrogantie en wreedheid:
dat is het niveau van ‘de wereld’.
(3) Paulus en Silas worden opgepakt, afgeranseld, en zonder proces in de binnenste kerker gegooid.
Als je wilt doordringen in wat hier ten diepste speelt, moet je ook rekenen met een derde ‘laag’. Met
de geestelijke dimensie. Hier is sprake van een tegenreactie op de eerdere geestelijke overwinning,
toen de waarzeggende geest zijn slachtoffer moest loslaten. Wat er direct daarna gebeurt, kun je een
geestelijke tegenaanval noemen. Een satanische poging om Paulus en Silas te ontmoedigen.

En om de weg van het Koninkrijk te dwarsbomen. Dit is een belangrijke les voor ons uit Handelingen
16. Na een geestelijk hoogtepunt, een geestelijke overwinning, kun je rekenen op een tegenaanval uit het
rijk van de duisternis. Hierbij zal het doel zijn om je te ontwrichten, en te ontmoedigen. Misschien herken je waar ik het over heb? Maar uiteindelijk behaalt God de overwinning! In het geval van Paulus en
Silas gebeurt dit door de aardbeving. Maar het kan natuurlijk ook op andere manieren.
Een eeuwenoud boekje uit de Duitse stad Heidelberg vat Efeze 2:1-3 eenvoudig samen. Als christen
hebben wij te strijden tegen drie vijanden: (1) ons eigen vlees; (2) de wereld; en (3) de duivel. Dit aloude
inzicht uit de Heidelbergse Catechismus (voor de liefhebbers: Zondag 52, vraag 127) is nog altijd actueel. Niemand van ons staat buiten, of boven, deze werkelijkheid van drie lagen, of dimensies.
Ook jij en ik kennen de verleiding om te leven alsof we God niet nodig hebben, en alsof alles om onszelf draait. Leven naar het vlees. In plaats van leven door de Geest, waartoe we geroepen zijn.
En ook wij zijn een product van onze eigen tijd. Zelfs in ons verzet tegen de tijdgeest worden we er
toch door beïnvloed. En net als de Efeziërs en de schrijvers van de Catechismus hebben ook wij te
maken met de invloed van geestelijke krachten. Met negatieve geestelijke machten en krachten die
ons steeds proberen weg te trekken van het leven met God.
Mijn oproep is: praat hierover door met elkaar. Bij de koffie, thuis, op je kerngroep – als dat van toepassing is. Bespreek open en eerlijk over hoe je soms wordt gedreven door je eigen verlangens en
begeerten. Door je eigen vlees. Bijvoorbeeld geldzucht, of per se nog een groter huis willen hebben,
of een snellere auto. Of – nog herkenbaarder misschien – dat je het liefst vooral je eigen dingen doet,
en op je eigen manier, en vanuit je eigen kracht. En niet vanuit een besef van afhankelijkheid van God.
En wees er realistisch over hoe wij allemaal worden beïnvloed door de tweede laag, de tijdgeest.
Door consumentisme en feel good geloof. Benoem met elkaar hoe dit doorwerkt in De Lichtboog,
en elders in de christelijke wereld.
Laten we het dan ook hebben over de derde, de geestelijke laag. Ik geef een concreet voorbeeld.
Ruim vijfentwintig jaar geleden liep ik stage bij Het Parool in Amsterdam. Ik ontdekte toen een directe
link tussen de satanskerk in deze stad (NB deze werd in de nacht van 30 april opgericht = Walpurgisnacht) en de wereld van SM, sadomasochisme. Dat was toen een verborgen en onbekende wereld.
Inmiddels zijn we een kwart eeuw verder. Van de roman Vijftig tinten grijs zijn er alleen al in Nederland anderhalf miljoen exemplaren verkocht. Het boek is ook verfilmd, en deel 2 draait momenteel in
de bioscoop. Ik heb de films niet gezien en de boeken niet gelezen, maar ik weet wel dat het daarin
draait om SM. Voor mij is dat genoeg informatie. Ik denk niet vaak in zwart/wit termen, maar in dit
geval wel. We hebben hier niet te maken met vijftig tinten grijs, maar met 100 % ‘zwart’! Wat momenteel als leuk en spannend wordt voorgesteld in onze cultuur, komt uit het rijk van de duisternis.
En ik denk dat we er heel alert op moeten zijn dat we niet OK of normaal gaan vinden wat niet past bij
een God van waarheid en licht. Seksualiteit is geen neutraal terrein. Het is niet maar één groot grijs
gebied. Van ons wordt gevraagd om kleur te bekennen. En om elkaar hierin te steunen, ook als het
moeilijk is. Of als je spijt hebt van dingen die je hebt gedaan; of pijn van wat jou is overkomen.
Tot slot een bemoediging! Weet je wat ik het meest indrukwekkende vers vind van Handelingen 16?
Vers 25: “Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God.” Dit
vind ik geweldig. Paulus en Silas hadden alle reden om te vervallen in zelfmedelijden. Ik zou mijzelf in
elk geval erg zielig vinden, als ik met een kapotte rug in een duistere cel terechtkwam! Maar zij werden boven zichzelf uitgetild. Daardoor konden zij bidden tot God en Hem eren met hun liederen. En de
naam van Jezus proclameren aan de geestelijke machten – denk even terug aan de vorige preek. En
God hoorde hun gebed en gezang, en Hij bewerkte een aardbeving waardoor ze vrijkwamen.
Zo eindigt het natuurlijk niet altijd. Maar we mogen Hem wel vertrouwen. Dat Hij ons de kracht en de
moed wil geven om de tegenreactie van duistere machten te doorstaan, en te weerstaan.
“Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig meer te doen dan wij vragen of
denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.” (Ef. 3:20-21)

