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 Gemeente van de Heer Jezus Christus, 

 

 De episode uit de geschiedenis van Jezus, 

die we zojuist gelezen hebben, speelde zich af 

‘toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen’. 

Ze, dat zijn Jezus, Petrus, Johannes en Jakobus. 

Zij zijn namelijk een berg op geweest en daar 

was iets groots gebeurd. (1) Het gelaat van 

Jezus was gaan stralen, en toen was Mozes 

verschenen, en ook Elia, de reuzen uit de 

profetische geschiedenis van Israël. En ook had 

er een stem uit de hemel geklonken: ‘Dit is 

mijn geliefde zoon’. Jezus was met andere 

woorden gesterkt op de sterkste manier die 

denkbaar was. Na een gesprek, waarin Jezus 

opnieuw over zijn naderend lijden was komen 

te spreken, waren ze weer afgedaald. 

 

 En daar waren de andere leerlingen, die 

een hele kring van mensen om zich heen 

bleken te hebben gekregen. En die verlegen 

waren met de door een geest bezeten zoon van 

een man, die bij hen om hulp was gekomen. 

Daar wisten ze inderdaad geen raad mee. Wat 

ze hebben geprobeerd om die jongen te 

verlossen, vertelt het verhaal niet. Het is in elk 

geval niet gelukt. En nu wordt er gepraat. 

‘Gediscussieerd’, lezen we in de vertaling. 

Laten we ervan uitgaan, dat het er met een 

mediterraans temperament aan toe ging. 

 

 En dan wendt de vader zich tot Jezus, en 

dan komt Jezus met een hartenkreet. Jezus, die 

zojuist Mozes heeft gezien. Maar deze hele 

scène doet ook zelf denken aan een scène uit 

het leven van Mozes. Mozes was op de Horeb 

geweest, waar hij stenen platen had ontvangen 

met Tien woorden van God erin gegraveerd. 

Het volk had lang moeten wachten. Toen Hij 

was afgedaald, was het volk bij zijn terugkomst 

een gouden kalf aan het aanbidden. De 

uitspraak die we horen uit Jezus’ mond past in 

díe situatie in feite nog beter: ‘Wat zijn jullie 

toch een ongelovig volk? Hoe lang moet ik 

jullie nog verdragen?’ 

 

 Ze hebben dan ook wel erg verschillende 

belevingswerelden. Wat Jezus heeft beleefd op 

die berg, dat stralen, die verschijningen en die 

stem. Toen Mozes na een andere ontmoeting 

met God weer van de berg af was gekomen, 

had zijn gelaat nog gestraald in een afglans van 

Gods heiligheid. Aan Jezus was in die zin aan 

de buitenkant niet alles meer te zien, maar 

reken erop dat er in hem iets ten diepste was 

aangeraakt! Nooit was hij meer overtuigd van 

wat zijn opdracht was dan nu! (2, weg) 

 

 Hij zei tegen hen: ‘Wat zijn jullie toch een 

ongelovig volk! Hoe lang moet ik jullie nog 

verdragen?’ Dat zei hij tegen hen, maar wie zijn 

dat? Zijn dat zijn leerlingen, die niet bij machte 

waren geweest de geest uit te drijven? Of is dat 

de menigte? We kennen een ander verhaal 

waarin het ongeloof van de aanwezigen het 

Jezus onmogelijk maakt een wonder te doen. 
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Of zegt hij het tegen de menigte en zijn 

leerlingen samen? ‘Wat zijn jullie toch een 

ongelovig volk!’ Ik denk dat hij het tegen 

menigte en leerlingen samen heeft. Zijn 

leerlingen horen ook bij het volk. En als hij, als 

Jezus, er zelf niet bij is, dan zijn ze kennelijk 

radeloos in een dergelijke situatie. 

 

 En de geest.. Jezus’ aanwezigheid alleen al 

brengt hem in alle staten! De vader was 

gekomen om de geest te laten uitdrijven, maar 

zie hoe hij daar aan het razen is! De spanning 

wordt met andere woorden op de spits 

gedreven. En dan de rust van Jezus, die als was 

hij een arts, vraagt aan de vader: ‘Hoe lang 

heeft hij hier al last van?’ De man antwoordt 

uitgebreid, en aan het eind stelt hij een vraag, 

die hoop én wanhoop laat zien: “Als u iets kunt 

doen, heb dan medelijden met ons en help 

ons”. Jezus’ antwoord is de kern van dit 

verhaal. 

 

 Waarbij het trouwens de vraag is hoe we 

het moeten lezen. Dit is in woorden 

geschreven zijn antwoord: “Of ik iets kan 

doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft” (3). 

Maar hoe moet die zin worden uitgesproken? 

“Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie 

gelooft.” En daarbij zou hij het dus, ook in die 

tweede zin, hebben over zichzelf. Vanuit de 

kracht van zijn geloof is alles hem mogelijk. Of 

zou hij zo moeten worden gelezen: “Of ik iets 

kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft”. En 

dan kan iedereen die gelooft alles doen. Dan 

zouden ze bijvoorbeeld bij zo’n uitdrijving 

Jezus niet eens meer nodig hebben! 

 

 Jezus verwijst dus in feite terug naar de 

menigte. Op hun geloof komt het aan. Dat 

tegenvalt, daarom dat hij hen een ongelovig 

volk noemt. Op hun geloof komt het aan. De 

vader voelt het, en heeft nu meteen het gevoel 

dat het op zijn geloof aankomt: hoe staat het 

met zijn geloof, nu, nu zijn zoon daar zo ligt te 

stuiptrekken en er misschien wel in zal blijven. 

“Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp!” 

 

 Mocht het voor Jezus inderdaad hierop 

vast hebben gezeten, op het geloof van de 

vader, dan was deze belijdenis, in grootste 

dubbelheid gedaan, blijkbaar genoeg. Jezus 

gebiedt de geest uit te gaan, en dit gebeurt met 

een strijd, die de jongen bijna het leven kost, 

maar aan het einde staat hij op. 

 

 En dan de reactie van de leerlingen. En 

ook daarbij kunnen we de vraag stellen: waar 

moet de klemtoon worden gelegd. (4) Is dat 

“Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?” 

En dan zou het komen door een verschil dat er 

is tussen hen en hun meester. Of is het 

“Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?” 

En dan zit er dus ook in: wat moeten we de 

volgende keer anders doen? En dan antwoordt 

Jezus dat dit soort alleen door gebed kan 

worden uitgedreven. (5, weg) 

 

 We laten de geest voor wat hij is. “Alles is 

mogelijk voor wie gelooft..” Laten we kijken 

naar wat er nodig is om iets tot stand te 

brengen.. dat rijmt met de merktekenen van 

Gods koninkrijk. Dat mag worden toegevoegd. 

Wat is daarvoor nodig? Geloof. Alles is 

mogelijk voor wie gelooft. En daarbij wijst Jezus 

ook nog op de betekenis van het gebed. 

 

 Het bredere thema voor deze Startdag is 

‘Geloof, hoop en liefde’. Ik noem een paar 

teksten, die vanmorgen ook bij de meditatieve 

wandeling hebben geklonken. 

 

 (6) Geloof: “Ik ben het licht dat naar de 
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wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij 

gelooft niet meer in de duisternis is.” (Jh12:46) 

Het geloof in Jezus verdrijft de duisternis. 

 

 (7) Hoop: het symbool van de hoop is 

een anker. Zonder anker gaat het met een schip 

alle kanten op, net hoe de wind waait of het 

water stroomt. Een anker betekent houvast. 

Leven zonder geloof is leven zonder houvast. 

Dan ben je zo losgeraakt, dat uiteindelijk alles 

zijn zin en betekenis verliest. Met name als er 

moeite in je leven komt, kun je dan diep vallen, 

je hebt namelijk geen weet van de grond die je 

houden zou als je erop zou gaan staan. In de 

psalmen wordt gesproken over God als vaste 

rots om op te staan. 

 

 (8) Liefde: “Geliefde broeders en zusters, 

laten we elkaar liefhebben, want de liefde komt 

uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God 

geboren en kent God.” (1Jh4:7) 

 

 (9) Het hangt dan ook allemaal samen. 

Daarbij is er ook nog die uitspraak over geloof 

als een mosterdzaadje, en dat betekent dat als 

er van het geloof maar een kiem aanwezig is, 

het in de essentie in je aanwezig is, en als je dat 

stukje dan niet vergeet water te geven, dan zal 

het groeien. 

 

 Ook dat is de betekenis van onze 

samenkomsten: we geven ons geloof water. We 

bidden samen. Dat is: samen gaan we staan in 

de stroom van het geloof en dat is gelijk aan de 

kracht van Gods liefde. We laven ons aan 

elkaar. En soms ergeren we ons aan elkaar, 

maar de kracht van de liefde kan dat hebben. 

En als dat niet het geval is, hebben we reden 

om bij onszelf en bij elkaar te rade te gaan. 

 

 Ik wil nog een tekst noemen. (10) “Moge 

God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel 

en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw 

hoop overvloedig zal zijn door de kracht van 

de heilige Geest.” (Rm15:13) Daar is dus de 

kracht van de heilige Geest, en die kun je soms 

écht voelen in de kerk, en daardoor maakt God 

onze hoop overvloedig. Hoop is het 

omgekeerde van wanhoop en puinhoop. 

Wanhoop is: alles gaat naar de bliksem: de 

menselijke verhoudingen, het klimaat, het 

milieu, de economie. Hoop is: Met Gods hulp.. in 

zijn kracht.. komt uiteindelijk alles goed! En als 

je die kracht hebt in je ziel, dan geeft dat 

vreugde en vrede. Vreugde vanwege Gods 

betrokkenheid en liefde, en vrede omdat er 

harmonie ontstaat: jij komt zelf in je leven op 

het goede spoor. Je komt tot je recht. En je 

komt tot de dingen die jij doen moet. (11,weg) 

 

 Niets zal ons onmogelijk zijn. Als we 

leven in die kracht! En zo kunnen we dus ook 

een nieuw seizoen in gaan. Het is zó goed om 

gemeente, om kerk te zijn! Hier laven we ons 

aan Gods goedheid en genade. Een plant 

neemt zonlicht op en geeft zuurstof. Wij 

nemen Gods goedheid en genade op en 

beleven samen geloof, hoop en liefde, wat wij 

ook doorgeven in de wereld. Zonder geloof 

heerst daar duisternis. Maar dat zal nooit het 

laatste woord hebben. Mede aan ons is het om 

het vuur brandende te houden. 

 

Amen. 


