Schriftlezing: Lukas 4:33-44 Kerntekst: Lukas 4:35
Thema: Jezus en de demon, Zingen: Ps. 107:1en8,
Ps. 43:1,Ps. 140:1,7en13,Ps. 124;1en4,Gez. 5:8en 9

Daarom zet hij het op een schreeuwen, nu hij zich
bedreigd weet. Hij weet goed weet met Wie hij te
maken heeft.

Hoofdpunten van de preek
Jezus komt te dichtbij voor de demon die een man in
zijn greep heeft. Hij zet het op een schreeuwen.

Zwijg, ga uit hem weg! [4:35]
Jezus is niet gediend van deze synagoge –
schreeuwer. De demon zal geen verkondiger van
Zijn Naam en Koninkrijk zijn. Dat wil hij ook niet.

Wie heeft wie? [4:33]
De ‘synagoge-schreeuwer’ heeft de geest van een
onreine demon (een demon is een duivel). Wie heeft
nu wie? Alles wijst op een wederzijdse omhelzing.

Waar het evangelie komt, klinkt een tegenstem om
dat evangelie te overschreeuwen. Zwijgen moet die
stem, toen en vandaag!

Die komt van twee kanten. Satan infiltreert in deze
wereld en is actief bezig om bezit te nemen van
structuren, machten en mensen.

De demon moet ook loslaten. Jezus is inderdaad
gekomen om de werken van de duivel te verbreken.
De keerzijde is de bevrijding van deze onbereikbaar
geworden man. Een belofte voor vandaag.

Wat we hier bij de man zien is het einde van een
hele weg, waarin hij zich meer en meer op het
terrein van de boze begaf en steeds meer in zijn
greep kwam. De demon maakt hem onrein, zodat
God hem niet innen wil hebben.

Wat is dit voor een woord? [4:36-37]
De bezoekers van de synagoge zijn uiterst verbaast.
Ze spreken met elkaar over de macht en kracht van
Jezus’ woord.

Ga weg! [4:34]
Jezus komt te dichtbij. De demon in de man
schreeuwt zijn stem om Jezus te vragen om weg te
gaan. Aangrijpend!
Hoe vaak zeggen we: wat hebben we met U te
maken…? Wat zou er gebeuren als God ons met
rust láát? Dan hoeft de duivel ons niet los te laten
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Het gaat inderdaad om Jezus’ woord. Hij is
gezonden om de gevangen vrijlating te prediken. De
uitwerping van de demon is daarbij een praktijkles.
Jezus heeft zelfs macht en zeggingschap over de
onreine geesten. Door dit evangelie worden we
gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

