
Preek 4e zondag door het jaar B 31 januari 2021 
 
Evangelielezing Marcus 1, 21-28 
 
Here God wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar Uw stem 
breng ons saam met Uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem 
 
Lieve mensen 
Dit refrein van het Lied: “Door de wereld gaat een woord” kwam voortdurend bij me boven toen ik 
het Evangelie van vandaag las en herlas. Het is een actueel Evangelie tegen de achtergrond van de 
gebeurtenissen de afgelopen week in ons land. Het is voor mij een noodkreet naar onze God. 
Nederland heeft zwarte bladzijden geschreven in haar geschiedenis. We werden 24 januari 
opgeschrikt door rellen met plundering in Rotterdam en Eindhoven. Maandag volgde Den Bosch. 
De beelden van vernieling en plundering waren verschrikkelijk. Dinsdag en woensdag werden rellen 
aangekondigd in Bergen op Zoom. Toen dinsdagavond vanaf half 7 tientallen politiewagens mijn huis 
passeerden voelde ik me onveilig en onrustig .Tot ik ging slapen keek ik naar iedere auto die stopte. 
Het gaf me een heel bevreemdend gevoel. In wat voor land ben ik nu terechtgekomen? Wat is hier 
aan de hand? 
Ook de reacties op de rellen en plundering roepen vragen op. Is gekibbel tussen politici in Den Haag 
het antwoord? Is snelrecht, blokkeren van bankrekeningen de oplossing? 
Ik ben geraakt door de indringende boodschap van de burgermeester van Rotterdam. Hij spreekt tot 
de daders, niet alleen over hen. Ook bij onze zuiderburen worden vandaag/gisteren acties 
aangekondigd onder andere in Turnhout. Daar is de burgermeester de appers op het spoor. Hij belt 
ze en hun ouders. Gelukkig is er niets gebeurd dit weekend. 
De daders, zijn ze niet vervreemd van zichzelf, zoals de man in de macht van de onreine geest in het 
evangelie? Dat wil niet zeggen dat ze niet verantwoordelijk zijn en blijven voor hun daden. 
Maar hoe gaat Jezus hiermee om? 
Hij spreekt de kwade macht aan en legt deze het zwijgen op en uiteindelijk gaat deze weg uit de man. 
De man mag weer worden zoals hij bedoeld is: Kind van God. 
Het kwade het zwijgen opleggen gebeurde voor mij door de eigenaresse van de Primerawinkel in Den 
Bosch. Toen ze in haar geplunderde winkel stond, sprak ze de indringende woorden: “Dit moet 
stoppen”. De andere dag werd ze beladen met bloemen en tekeningen om tegen de houten platen te 
plakken. Er kwam crowd funding. Ze werd ongewild een bekende Nederlander Maaike Neufeglise. 
Zelfs de koning kwam haar groeten en bedanken voor haar woorden. In haar zien we de veerkracht 
van mensen, die blijven geloven in het goede. Ze heeft een enorme veerkracht. De media heeft 
ontdekt dat er al eerder ingebroken is en ze is overvallen met een mes op haar keel. 
Toch blijft Den Bosch haar stad waar ze van houdt zoals ze van ons land houdt. 
Ze laat een diepe indruk op mij achter en een grote bewondering. Ik droom dat enkele daders haar 
ook gezien hebben en dat ze het lef hebben om met rode rozen naar haar toe te gaan. Ze hoeven 
niets te zeggen, alleen elkaar aan kijken. Ze bezit naar mijn idee de veerkracht om hen terug te 
brengen bij zichzelf, zoals ze bedoeld zijn: kind van God. 
Nu we bijna een jaar op 1 ½ meter moeten leven is de dreiging groot dat we vervreemden van 
onszelf, onze medemens en God. 
We zijn niet geschapen om op afstand van elkaar te leven. Iedereen mist de troostende arm op je 
schouder, de knuffel bij een verjaardag, elkaar normaal kunnen bezoeken. 
Maar nu kan het nog niet anders met elkaar en voor elkaar. 
Het is voor iedereen taai om vol te houden. Toch is dat de boodschap. 
Ik blijf dromen dat we samen de veerkracht behouden en blijven bidden dat we niet vervreemden, 
met dit refrein: 
Here God wij zijn vervreemden 



door te luisteren naar Uw stem 
breng ons saam met Uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet 
tegen onrecht tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang 
 
 
Amen.   
 
Pastoor Paul Verbeek 


