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Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet! 

Dat zegt Jezus als reactie op het verzoek van een man die hem vraagt met hem mee te gaan omdat 

zijn kind op sterven ligt. Maar Jezus doet het niet, hij gaat niet mee. En dit is wat hij zegt als hij met 

de nood van deze radeloze man geconfronteerd wordt: als jullie geen tekenen en wonderen zien, 

geloven jullie niet. Hard en gevoelloos klinkt dat. 

Ziekte zet een leven van een mens totaal op zijn kop. Alles wat normaal was, is dat ineens niet meer. 

Als doopouders hebben jullie dat allemaal op verschillende manieren van nabij meegemaakt. 

Helemaal als een ziekte levensbedreigend is wordt alles op scherp gezet. Hoe gaat de toekomst eruit 

zien? Alles zou een mens willen doen om het leven te kunnen redden. En helemaal als het gaat om 

het leven van een kind. Niets grijpt zo diep in als wanneer een kind, dat nog zo aan het begin van het 

leven staat, dat leven dreigt te verliezen. 

Dit verhaal dat we lezen in deze dienst dat jullie kinderen gedoopt zullen worden is een aangrijpend 

verhaal over leven en dood. En daarin is het tegelijkertijd een verhaal over geloof. 

Het leven en de dreigende dood van dit kind, voor wie zijn vader hulp zoekt bij Jezus, wordt door de 

evangelist Johannes gebruikt als symbool voor wat er op dat moment aan de hand is met het geloof. 

In de Bijbel staat een zoon altijd voor toekomst. Als die zoon dreigt te sterven, is er geen toekomst 

mogelijk. Het is het geloof en vertrouwen in God en in alles waar God voor staat dat hier  in 

levensgevaar is, dat op sterven na dood is, en dat gered moet worden voordat het te laat is. 

Dat is waar Jezus, die ook Zoon genoemd zal worden, voor is gekomen. Dat is zijn missie, om dat 

geloof te redden, om dat vertrouwen nieuw leven in te blazen, om het te genezen daar waar het ziek 

is geworden en is verkeerd in zijn tegendeel.  

Het eerste dat Jezus dan doet, zoals Johannes dat vertelt, is op de bruiloft te Kana tussenbeide 

komen als de wijn op dreigt te raken, als het feest dreigt te mislukken, en vreugde en volheid 

veranderen in nood en gebrek. Dat is het eerste teken, dat hij ervoor zorgt dat het feest door kan 

gaan en het leven gevierd kan worden. Dat doet hij trouwens niet alleen, het vertrouwen en de hulp 

van anderen zijn onmisbaar.  In dit verhaal, dat eveneens te Kana in Galilea plaatsvindt, niet in het 

centrum van de religie, maar in het randgebied, vindt een tweede teken plaats. Om wat voor teken 

gaat het hier? En hoe verhouden zich deze twee tekenen tot het verwijt dat Jezus hier tot de mensen 

richt: Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet! 

Wat is dan geloof? Wat maakt dat je gelooft? Wat maakt dat u, dat jij, dat ik hier vanmorgen naar toe 

bent gekomen? En jullie, ouders, wat is het dat je je kind zo graag willen meegeven in het leven dat je 

dit vandaag allemaal hebt georganiseerd en het laat dopen? Wat geloof je zelf zo sterk dat je zegt: 

dat moet hij of zij  ook weten? Er zitten hier meer mensen in de kerk die ooit hun kinderen hebben 

laten dopen die zichzelf die vraag kunnen stellen. Hoe zit het met mijn eigen geloof, mijn vragen, 

mijn verlangen, wat is er dat ik heel zeker weet en wat weet ik juist niet zo goed? 

Dit evangelieverhaal maakt denk ik een paar dingen duidelijk over wat geloof is en wat het niet is. 

Allereerst zegt het ons dat geloof te maken heeft de gerichtheid op het leven,  



dat immens kostbaar is. Niet alleen mijn eigen leven, maar ook dat van de ander, voor wie ik het 

leven zo sterk kan wensen, voor wie ik van harte kan hopen dat het leven goed mag zijn.  

Misschien ervaar je dat nooit zo sterk als wanneer je vader of moeder wordt: de intense 

betrokkenheid op het leven van een ander mens, voor wie je nog meer hoopt op het goede dan voor 

jezelf. Niet voor niets spreekt Jezus God als vader aan;  daarmee duidt hij op deze intense 

betrokkenheid en bewogenheid, waar hij zelf door alles heen op vertrouwt.  

Bij jullie allemaal mocht ik even thuis zijn en er even iets van meemaken, de manier waarop je als 

ouder reageert op dat kleine wezentje dat jou is toevertrouwd en dat in korte tijd zo’n ongelooflijk 

grote betekenis heeft gekregen. Niet alleen nieuw leven zelf is een groot en onbegrijpelijk wonder, 

ook wat het met mensen doet is dat. Er wordt gezegd dat er als er een kind ter wereld komt niet 

alleen een kind wordt geboren, maar ook een vader en een moeder. Telkens weer. 

Ik denk dat er in de grote bewogenheid van deze vader, een hoveling aan het hof van Herodes, een 

buitenstaander dus, die de weg naar Jezus heeft gevonden vanuit de zorg om zijn kind,  al een sleutel 

ligt tot het geloof. Je kunt zeggen: dat is toch gewoon menselijk, bezorgdheid om je kind, maar wat is 

eigenlijk gewoon en wat is menselijk? In het evangelie is het juist het gewone en menselijke dat de 

kern vormt van waar het in het geloof om gaat. Deze vader laat zich niet afschrikken door Jezus’ 

afhoudendheid, maar hij houdt vol: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’  

Jezus gaat niet met hem mee. Dat lijkt misschien vreemd, waarom is hij de man niet ter wille? Hij 

doet wat anders. Hij stuurt de man op weg. ‘Ga’ zegt hij. ‘Ga maar naar huis.’ En: ‘Uw zoon leeft.’ 

Deze man moet zelf op weg gaan. Niemand anders kan de weg van het geloof voor hem gaan.  Er 

wordt van hem gevraagd te vertrouwen op het wonder zonder dat hij het ziet. En de man gaat. In 

vertrouwen. Vertrouwen dat bevestigd wordt. Zijn kind leeft. En ook hier zijn er anderen die helpen, 

die de goede boodschap overbrengen, die delen in de vreugde en geraakt worden door dit wonder. 

En dan komen we bij een heel moeilijk punt, dat ontzettend nauw luistert. Het leven van dit kind 

wordt gered. Maar wat als dat niet gebeurt, zoals zo vaak? Verhalen als deze zijn vaak uitgelegd als: 

als je maar genoeg gelooft, dan gebeurt het ook waar je op hoopt, dan komt er een wonder. Als het 

niet gebeurt dan heb jij dus niet genoeg geloofd, dan ligt het aan jou. Een verschrikkelijke misvatting. 

Jezus waarschuwt hier tegen zo’n geloof dat afhankelijk is van wonderen en tekenen. Zo’n geloof 

houdt het niet als de dingen niet gaan zoals je had gehoopt. Het geloof, of vertrouwen, waar het in 

het evangelie om gaat is niet het geloof of vertrouwen dat alles in het leven alleen maar goed zal 

gaan. Het is het vertrouwen dat er ook in wat er helemaal niet goed gaat, ook en juist in het dal van 

diepe duisternis en vertwijfeling, mag worden gehoopt op die grond van intense betrokkenheid, 

bewogenheid en liefde. Je mag erop hopen en erom vragen en erop vertrouwen dat die grond je zal 

dragen. Dat wat en wie er ook allemaal in je leven zal sterven, de liefde zal blijven.  

Is dat het niet waarom wij hier zijn en is dat het niet wat jullie mee willen geven aan je kinderen? De 

goede boodschap van een liefde die je steeds weer mag ontvangen en ook zelf mag geven? Zo 

kwetsbaar en zoekend als je bent, mag je vertrouwen op de liefde die jij als mens door mag geven, 

van ouder op kind. In de hoop dat ook je kind mag ontdekken dat deze liefde en bewogenheid het 

grootste wonder zijn, het diepste geheim, de reden waarom wij hier zijn, -of dat nu kort is of lang. En 

dat zolang wij daaraan deel hebben ons leven zin heeft en er toekomst mogelijk is. 



 

 

  

  


