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Effeta. Ga open 

Hoe moet het zijn als je leeft waar je niet openlijk mag spreken? Of waar de dagelijkse 
zoektocht naar voedsel weinig oplevert en terroristische bendes dorpen verwoesten? Maar 
ook hoe moet het, wanneer je geen kansen krijgt omdat je in het verkeerde milieu geboren 
bent? Je niet aan de bak komt vanwege geestelijke of lichamelijke beperkingen?  Het werkt 
verlammend. Ellende, armoede en verdrukking kunnen een mens volkomen passief maken. 
De profeet Jesaja (Jes. 35, 4-7a) spreekt er deze zondag over. We bevinden ons in de tijd van 
de Babylonische ballingschap. Het leger knecht het volk, er wordt mensen onrecht 
aangedaan. Is er nog toekomst?  “God zal redden”, zegt Jesaja. En hij spreekt tot allen die de 
moed verloren hebben. Het volk zal uit zijn verlamming bevrijd worden. De verlamming uit 
zich op drie manieren. Men is niet meer in staat om te luisteren, om te spreken, noch om in 
beweging te komen. 
Maar God zal een profeet doen opstaan die, als lijdende dienaar, het volk de weg zal wijzen, 
uit de woestijn van de ballingschap. De steppe zal bloeien ! 
 
Een paar eeuwen later brengen mensen uit de streek van Dekapolis, een doofstomme man 
bij Jezus. De tijden zijn niet zoveel beter dan tijdens de ballingschap. De Romeinen hebben 
het land in hun greep en regeren met ijzeren hand. Er is veel onzekerheid, frustratie en 
ingehouden woede. De man bij wie Jezus de handen zal opleggen is dubbel beperkt, hij kan 
niet zien en niet spreken. Hij leeft opgesloten in  zichzelf, de communicatie met de 
buitenwereld is minimaal. Jezus neemt de man apart, raakt oren en tong aan en roept: 
Effeta! Ga Open! En alle knellende banden vallen van de man af, hij kan weer volwaardig 
deelnemen aan het leven, luisteren en zich uitdrukken (Marcus, 7,31-37). 
Men heeft dit ritueel vergeleken met wat er bij het doopsel gebeurt: we worden aangeraakt 
door Jezus die ons genezen wil van onze blindheid, onze ingeboren verstoktheid, die van ons 
bevrijde mensen maakt, die open en onbevangen kunnen leven. Het  woord Effeta, heeft de 
evangelist Marcus uit het Aramees bewaard om uit te drukken dat het hier om een cruciale 
gebeurtenis gaat. 
Is er verandering mogelijk in ons persoonlijke leven? In het leven op het  wereldtoneel? 
Spreek tot allen die de moed hebben verloren: Effeta, Ga Open! 
 
Lied van de opstanding  
De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, 
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, tintelen, stralen,  
dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen. 
 



De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
één voor één en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen. 
 
De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: 
Ik open hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen 
en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven. 
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Peter Hoefnagels 30 jaar diaken 
 
Op 5 september is het alweer 30 jaar geleden dat bisschop Ernst mij wijdde tot diaken van 
het Bisdom Breda. Ik was toen 34 jaar, vrij jong nog, en ook ons gezin was toen gezegend 
met twee jonge kinderen. Toch was ik vrij vastberaden in mijn verlangen me als diaken te 
verbinden aan de Kerk. Het was voor mij een nieuw thuiskomen. In mijn jeugd werd  mijn 
interesse voor werken in de Kerk al snel gewekt  door een bevlogen godsdienstleraar en de 
figuur van de pastoraal werker begon zich langzamerhand in de Kerk af te tekenen. Dat was 
iets voor mij. Geloof en aandacht voor de ander werden mij met de paplepel ingegoten. 
Maar ook betrokkenheid op maatschappelijke vraagstukken, zoals vredesvraagstukken en 
Vastenactie, hadden mijn interesse.  
 
Mijn eerste functie in het Bisdom Breda was pastoraal werker voor kerk en samenleving voor 
de parochies van het toenmalige dekenaat Bergen op Zoom. Ik voelde me als een vis in het 
water: mensen en groepen uit parochies warm en enthousiast maken voor diaconie en 
verbindingen leggen, heel concreet, in activiteiten tussen Kerk en wereld. In die periode 
ontstond het verlangen om mijn betrokkenheid in mijn werk in de Kerk dieper te duiden in 
de wijding tot diaken.  
 
En er speelde nog iets anders: het besef dat ik dit alles niet uit mezelf deed, maar vanuit een 
steeds inniger wordende verbondenheid met Christus. Hij had mij geraakt, geroepen de weg 
te gaan die ik ging en die me leidde tot het ambt van diaken. 30 jaar mocht ik dienstbaar zijn 
als diaken: in het parochiepastoraat; in bestuurlijk en coördinerend werk op dekenaal en 
diocesaan niveau; in de opleiding als docent en studentenbegeleider; in contacten van Kerk 
en samenleving.  
Dertig jaar mag ik als diaken lief en leed van mensen delen, dienstbaar en gelovig voorgaan 
en te getuigen van het Evangelie. Daar ben ik dankbaar voor, nog steeds, iedere dag 
opnieuw. Dankbaar ben ik voor het gezin van waaruit ik dit heb mogen doen, voor het 
bisdom waarmee ik me heb verbonden.  
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