
Lukas 11:14-36 Uitdrijving van demonen  

Eens dreef hij een demon uit die de mens met stomheid slaat. Toen de demon uit hem was gegaan, 

kon de stomme mens spreken. En het volk was vol verwondering. Maar sommigen zeiden: Door 

Beëlzebul, de vorst van de demonen, drijft hij de demonen uit. Anderen trachtten hem op de proef te 

stellen door een teken uit de hemel van hem te verlangen. Hij doorzag hun gedachten en zei tegen 

hen: Elk rijk dat innerlijk verdeeld is, raakt in verval; en het ene huis na het andere stort in. Als de 

satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn rijk dan blijven bestaan? Jullie zeggen immers, dat ik door 

Beëlzebul de demonen uitdrijf. Als ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven jullie 

zonen ze dan uit? Daarom zullen zij jullie rechters zijn. Maar wanneer ik door de vinger van God de 

demonen uitdrijf, dan komt het rijk van God naar jullie toe. Als een sterke, goed gewapende man zijn 

eigen terrein bewaakt, is al wat hij bezit in vrede. Maar als iemand die sterker is dan hij, hem overvalt 

en overwint, dan neemt die hem de wapenrusting af waarop hij vertrouwd had, en verdeelt de buit. 

Wie niet met mij is, is tegen mij; en wie niet met mij eenheid brengt, brengt verdeeldheid. Wanneer 

de onreine geest uit de mens weggaat, doorkruist hij streken zonder water, hij zoekt een rustplaats, 

zonder die te vinden en zegt dan: Ik zal terugkeren naar het huis waaruit ik wegging. Als hij daar 

komt, vindt hij het schoongemaakt en opgeruimd; dan gaat hij zeven andere geesten halen, nog 

bozer dan hijzelf, en zij nemen hun intrek en wonen daar. Zo wordt het met die mens op het laatst 

nog erger dan in het begin. Toen hij dit uitsprak, verhief een vrouw uit het volk haar stem en zei 

tegen hem: Zalig de schoot die jou heeft gedragen en de borsten waaraan jij hebt gezogen. Hij zei: 

Nog meer zalig zijn zij die het woord van God horen en in zich bewaren. Het teken van Jona Toen er 

steeds meer mensen bij kwamen, begon hij te spreken en zei: Deze generatie is een boze generatie; 

ze verlangt een teken, maar haar zal geen ander teken worden gegeven dan het teken van Jona. 

Want zoals Jona een teken voor de Ninevieten werd, zo zal ook de Mensenzoon het zijn voor deze 

generatie. De koningin van het Zuiden zal opstaan bij het oordeel, samen met de mannen van deze 

generatie, en zal over hen oordelen; want zij kwam van de einden van de aarde om de wijsheid van 

Salomo te horen; en kijk, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineve zullen opstaan bij het 

oordeel, samen met deze generatie, en zullen over hen oordelen; want zij hebben hun gezindheid 

veranderd door de verkondiging van Jona; en kijk, meer dan Jona is hier. Niemand neemt een lamp 

en zet haar in een verborgen hoek of onder een korenmaat, maar hij zet haar op een standaard, 

opdat allen, die binnenkomen, het licht zien. De lichtbron van het lichaam is je oog. Wanneer je oog 

helder is, dan is ook je hele lichaam verlicht; wanneer het echter vol boosheid is, is ook je lichaam 

duister. Let daarom op, dat het licht in jullie geen duisternis is. Als dan je lichaam helemaal verlicht is, 

zonder enig duister deel, dan zal het helemaal lichtend zijn, zoals het is, wanneer de lamp je verlicht 

met haar stralen. 

 

Het licht zien 

“Niemand neemt een lamp en zet haar in een verborgen hoek of onder een korenmaat, maar hij zet 

haar op een standaard, opdat allen, die binnenkomen, het licht zien.”  

Om het licht te zien doen wij ‘s ochtends de gordijnen open en gaan naar buiten. Het licht schenkt 

richting en kracht, je kunt je ermee oriënteren in het donker, de weg vinden en je wordt er opgewekt 

van. Het wekt de krachten van vertrouwen, maakt zichtbaar, doet groeien. In tegenstelling tot de 

angst, waar je je eerder terugtrekt in een donker hoekje, waarbij je ineenkrimpt, je onttrekt aan het 

licht, in isolement geraakt, wanhopig wordt. Het licht waarover in het evangelie wordt gesproken is 

een licht dat Christus voor ons kan ontsteken, door zijn afdaling in het dal van de schaduwen van de 

dood, in de afgrond, door zijn lijdensweg. Het is er voor iedereen en vindbaar voor iedereen. Het is 



een licht dat met vertrouwen, met hoop en met krachten van moed verbonden is. Maar daarvoor 

moeten wij ook naar binnen gaan, zoals de vrouwen aan het graf op Paasmorgen deden. Niet buiten 

in de natuur kregen zij de boodschap dat Christus de dood had overwonnen, maar in de grafkamer, 

daar namen zij vol ontsteltenis de engel waar die met hen sprak (zie Markus 16). Wij zitten nu 

hoofdzakelijk binnen, in isolement, in plaats van de natuur in te gaan die aan het ontluiken is door 

het lentelicht. Maar toch, ook in onze eigen binnenkamer, in ons hart kunnen we het licht vinden en 

leren waarnemen dat richting geeft, in het gebed. Dit licht wijst ons de weg in tijden van duisternis. 

Het geeft moed en schenkt hoop, niet alleen in zware en donkere dagen van angst, of tijdens ziekte 

en eenzaamheid binnen onze biografie, maar in het alledaagse leven! Het is het licht van Christus in 

het licht van onze dag. Het is buiten én binnen, het is in de natuur en in ons gebed. Het is een licht 

dat aanstekelijk werkt, omdat het geloof, hoop en liefde zaait. 

 

 

 

Ninetta Sombart 



 


