
23ste zondag door jaar B 
     Mc. 7,31-37  

 

Dove en doofstomme mensen, broeders en zusters in Christus, zijn er in 

verschillende soorten. Er zijn er die letterlijk doofstom zijn, vanaf de geboorte, 

en mensen die op latere leeftijd doof geworden zijn. Gelukkig hoeven ze 

tegenwoordig niet meer zo geïsoleerd te leven als vroeger, dank zij gebarentaal 

en andere moderne communicatiemiddelen. Dat is een zegen. 

 

Er zijn ook mensen die Oost-Indisch doof zijn: die alleen horen wat ze willen 

horen, wat in hun straatje te pas komt. Zoals op sommige sociale media.  En er 

zijn er die wel kunnen horen, maar niet meer kunnen luisteren, omdat ze te vaak 

bedrogen zijn in hun leven; er zijn mensen die niet naar anderen willen luisteren, 

omdat ze alleen in zichzelf geïnteresseerd zijn. Er zijn mensen die niet meer 

kunnen spreken omdat ze geen woorden meer hebben voor de rampen die hen 

zijn overkomen; en er zijn mensen die wel kunnen praten, maar niet willen of 

niet durven, omdat ze zichzelf niet aan anderen durven te laten zien. Ze zijn in 

zichzelf opgesloten. 

 

Doofheid en doofstomheid kunnen ook betrekking hebben op hele groepen of 

zelfs hele samenlevingen. Bij voorbeeld Nederlanders die niets willen horen van 

de problematiek van vluchtelingen in onze samenleving; maar ook buitenlanders 

die weigeren zich in te leven in de Nederlandse samenleving. En ten slotte het 

hele rijke noorden, dat vaak doof is voor de noden van de armen in het zuiden, 

die ten hemel schreien. Denk alleen maar aan de vaccinatiegraad in derde 

wereldlanden die nog steeds schrikbarend laag is. En hoeveel landen zijn niet 

doof voor de stemmen van volken die worden geknecht en onderdrukt. 

 

Zoals destijds Israël door de Babyloniërs. Dan treedt de profeet Jesaja op. 

Hij zegt: “Vat moed en vrees niet. Want God zal het onrecht vergelden; blinden, 

dat wil zeggen: zij die geen uitzicht meer zien, zullen weer zien; doven, dat wil 

zeggen: zij die van geen redding meer willen horen, zullen weer horen; lammen, 

dat wil zeggen: zij die lamgeslagen zijn door de ellende, zullen weer lopen en 

springen als een hert; en de tong van de stomme die zelfs geen woorden meer 

heeft om te klagen, zal weer jubelen. De woestijn, dat wil zeggen, de toestand 

van ellende, zal weer gaan bloeien: er komt ooit een einde aan de ellende. Houdt 

moed! En Israël hééft moed gehouden, want juist in die periode van 

ballingschap en onderdrukking heeft het haar geloof verdiept en op schrift 

gesteld. En het is juist dát geloof waardoor Israël niet alleen de ballingschap, 

maar ook alle latere perioden van ellende, tot en met de nazi’s, heeft overleefd. 

 

En uit datzelfde geloof is ook voor de mensen buiten Israël een redder 

voortgekomen: Jezus Christus. Vandaag geneest Hij een doofstomme. Overigens 

waren er in Jezus’ tijd wel meer wonderdoeners, die mensen genazen en hielpen. 



Met de genezing van de doofstomme door Jezus wil Marcus echter méér zeggen 

dan alleen het constateren van een wonderbaarlijke genezing. 

Jezus spreekt tot de doofstomme: “Ga open”. Hij zegt dat echter niet alleen 

tegen die ene man; Hij zegt het tegen veel meer mensen.  

 

Tegen hen die Oost-Indisch doof zijn en die alleen maar horen wat ze willen 

horen, zegt Jezus: Ga open: luister ook naar wat je misschien niet graag hoort, 

maar waar je wel van kunt leren, waar je misschien zelf ook wijzer van kunt 

worden. 

Tegen hen die niet naar anderen willen luisteren zegt Jezus: Ga open: open je 

oren voor wat er bij de ander leeft, want misschien kun je hem of haar helpen, of 

kan hij of zij jou helpen. 

 

Tegen mensen die zo gesloten zijn dat ze niet meer kunnen praten, zegt Jezus: 

Ga open: er is vast wel iemand te vinden bij wie je je hart kunt luchten; ga open, 

al is het met boze woorden, want soms zijn boze woorden beter dan uitzichtloos 

zwijgen. 

Tegen de rijke landen zegt Jezus: Ga open, hoor naar wat de arme landen al 

tientallen jaren schreeuwen. Open je oren, en open je portemonnaie. 

 

Tegen ons allen zegt Jezus: Ga open: sluit je niet af voor de doven en de 

stommen; wees mild voor hen, probeer hen te begrijpen. Want mildheid en een 

begrijpende benadering kan mensen misschien genezen. Kan hen doen 

opbloeien, zoals een woestijn opbloeit na een milde regen. Amen. 
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