
Overdenking 

Waarom konden wij dat nu niet? Dat is de vraag van de 

leerlingen aan Jezus na de genezing van de jongen die er zo 

ongelukkig aan toe was. Waarom lukte ons nu niet wat u wel 

lukte? Waar zit hem dat nu in? 

Ik vind dat een bijzondere vraag. Er blijkt uit dat die leerlingen 

blijkbaar vinden dat ze dat wel hadden moeten kunnen. Ik had 

denk ik heel wat anders tegen Jezus gezegd: Mensen genezen, 

die bijzondere kracht hebt u, maar dat kan ik zomaar niet. En 

die verzuchtingen van Jezus over een ongelovig en dwars volk 

en de vraag hoe lang hij dat nog moet verdragen, zou me echt 

in het verkeerde keelgat zijn geschoten. 

Maar de leerlingen vragen dus en het is een oprechte vraag: 

Waarom konden wij dat nu niet?  

Vanwege jullie gebrek aan geloof, is het antwoord.En dan 

begint Jezus over geloof als een mosterdzaadje, dat bergen kan 

verzetten en zegt tenslotte: Niets zal voor jullie onmogelijk zijn. 

Het waren vooral die woorden die jullie als doopouders 

aanspraken, het geloof in ongekende mogelijkheden, het diepe 

vertrouwen dat hier spreekt. 

Vertrouwen is een ander en eigenlijk beter woord voor geloof. 

Geloven, zo zou je kennen zeggen, is met vertrouwen in de 

wereld staan.  

Vertrouwen waarin, is dan natuurlijk de vraag. 

De laatste aflevering van de serie Zomergasten vorige week 

zondag eindigde met precies die vraag. Schrijver en dichter Ilja 

Pfeijffer liet een fragment zien van de film Messiah, die 

verrassend al voor de tweede keer gekozen werd in deze reeks. 

Zeer indringende film. We zien een man met een bijzondere 

uitstraling, die de teruggekeerde Messias zou kunnen zijn. Hij 

spreekt mensen heel direct aan, en houdt hen een spiegel voor.  

En we zien de uitwerking die hij heeft in de blik van de mensen 

die naar hem luisteren. Mensen kijken nadenkend, geraakt, 

verlangend. Maar ook zien we wantrouwen, cynisme, spot.  



Ilja Pfeijffer gaat in op de spot en het cynisme en benoemt dat 

als het manco van onze tijd. Gebrek aan geloof, dat is ons 

grote probleem zegt hij. Het zijn bijna dezelfde woorden als die 

van Jezus in onze lezing. We zijn er zo goed in alles naar 

beneden te halen, weg te lachen. Maar wij kunnen gewoon niet 

zonder geloof, zegt Pfeijffer dan en je ziet zijn emotie. Waarop 

hem de vraag gesteld wordt: ‘Waar geloof jij dan in?’   

Hij denkt even na en zegt dan: ‘Dat het mogelijk is een goed 

mens te zijn, al kun je maar kort of voor weinig mensen iets 

betekenen. Als je dat geloof verliest, is het minder de moeite 

waard om te leven’.  

Wat mij vooral trof in dat antwoord was het besef dat je geloof 

kunt verliezen of behouden. Dat er iets op het spel staat. 

In ons doopgesprek op die warme zomeravond in de heerlijke 

tuin van Marcel en Marianne zeiden we op een gegeven 

moment dat een kind op deze wereld zetten eigenlijk al een 

daad is van geloof. Want zonder vertrouwen is dat onmogelijk. 

Vertrouwen in iets dat heel klein begint, zoals dat 

mosterdzaadje en de kracht heeft om uit te groeien, zich te 

ontwikkelen. Vertrouwen in de kiemkracht van het goede. 

Ondanks alle gevaren, ondanks al die krachten in onze wereld 

dat het goede belemmeren en tegenwerken. Ondanks alles wat 

je vreest. Ziekte. Moeilijkheden, zorgen. Dat het met je kind 

niet zo zal gaan als jij als ouders zo voor hem hoopt. 

Zoals de vader uit het verhaal ondervindt. Zijn zoon is 

maanziek, zegt hij. De jongen heeft geen controle over zichzelf. 

Dan weer valt hij in het vuur, dan weer in het water, en, zegt 

de vader, hij lijdt verschrikkelijk. Kyrie eleison, Heer heb 

medelijden, het is het eerste wat die vader zegt als hij bij Jezus 

komt: zie het lijden van mijn kind. Waar de jongen aan lijdt 

wordt tegenwoordig in verband gebracht met epilepsie. Daar 

zijn nu medicijnen voor. Maar dat was toen nog niet zo. Men 

zag in die tijd een verband tussen deze toevallen en de stand 

van de maan, vandaar het woord maanziek. Dat was iets 

griezeligs en iedereen was bang voor mensen die aan deze 

ziekte leden en bleef zo ver mogelijk uit hun buurt.  



Het is ook beangstigend dat mensen geen macht over zichzelf 

hebben.  Dat raakt aan een hele diepe angst die in ieder mens 

leeft en maakt dat anderen afstand van hen houden 

Dat de leerlingen niets met die jongen konden beginnen moet 

te maken hebben gehad met deze angst, die zich ook in hen 

roerde, en ze moeten zich daar ook van bewust zijn geweest. 

Waar Jezus zich hier zo over opwindt is de ongelooflijke sterke 

macht van de angst, die tot gevolg heeft dat een mens als deze 

door anderen aan zijn lot wordt overgelaten. In de ziekte van 

deze jongen zien we de gebrokenheid van de wereld die 

schreeuwt om ontferming. Die gebrokenheid kan ons bang en 

machteloos en moedeloos maken. Zoals we ook vandaag zien 

gebeuren met het Coronavirus en alle gevolgen die dat heeft, 

de sterke greep van de angst, die ofwel leidt tot krampachtige 

controledwang ofwel juist totale onverschilligheid. 

Geloof is niet met angst, maar met vertrouwen in de wereld 

staan, zo begonnen we. Die wereld is een gebroken wereld, vol 

ziekte, onrecht, pijn en verdriet. Waar moet je dan vertrouwen 

in zoeken? Dat is de vraag van Psalm 121 waarmee we 

begonnen, de psalm in de zetting van Toon Hagen, die 

Marianne zo diep raakte vlak na de geboorte van Louis. Dat 

bezingt ook Psalm 139 die op het geboortekaartje van Quinten 

geciteerd wordt en die we zo zullen horen in de verwoording 

van Huub Oosterhuis. In deze geloofsliederen wordt een weg 

bezongen, een weg die dwars door alle gebrokenheid heen 

loopt. De weg van liefde, ontferming en diepe nabijheid. De 

weg die Jezus is gegaan en waarop hij ons mee wil nemen. 

Jullie kunnen die weg gaan zegt hij hier tegen zijn leerlingen, 

tegen ons, hij spreekt een diep vertrouwen in ons uit: Niets zal 

voor jullie onmogelijk zijn.  

Vertrouwen, dat is wat jullie je kinderen mee willen geven, 

vertrouwen in de kracht van het goede. Vertrouwen in een 

Aanwezigheid die hen, die ons wil vergezellen op hun 

ontdekkingstocht door onze wereld, die dwars door alle 

gebrokenheid heen toch zo wondermooie wereld. Vertrouwen in 

wat de liefde mogelijk maakt. 



    

 


