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Hoevelaken 16 september 2018       Erik Idema 

Jesaja 45:20-25, Marcus 9:14-29 

 

Jesaja neemt geen blad voor de mond, in de lezing van vanochtend. 

Wie een houten goudenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand. 

Wie bidt er nou tot een god die niet redt? 

 

Een hoofdstuk eerder heeft de profeet het zelfs nog stelliger gezegd, toen hij op een bijna 

lachwekkende manier het geloof in godenbeelden op de korrel nam. 

‘Iemand loopt door een bos,’ zegt Jesaja daar, ‘en dan hakt hij een boom om. De helft van 

het hout gooit hij in het vuur. Hij zegt: “ha, een vuur! Lekker warm.” En de andere helft van 

het hout… Daarvan maakt hij een beeld. Hij knielt ervoor neer en zegt: ‘Gij zijt mijn god, red 

mij!’ 

Het is belachelijk, zegt Jesaja. Je aanbidt iets dat net zo goed brandhout had kunnen worden. 

 

Dat is natuurlijk niet een erg vruchtbare bijdrage aan zoiets als een interreligieuze dialoog. 

Jesaja polariseert, hij stelt dat zijn geloof het enige ware geloof is.  

In onze tijd hoor je veel mensen een heel andere toon aanslaan. ‘Eigenlijk geloven we 

allemaal wel hetzelfde,’ wordt er dan gezegd. ‘We noemen het alleen anders, maar in 

essentie kun je nooit zeggen dat jij als enige de waarheid in pacht hebt.’ Met zo’n houding 

kom je veel verder in een multiculturele samenleving. Je krijgt er geen ruzie door en je 

neemt een gepaste bescheidenheid in acht. Terecht – want waar zou je anders uitkomen? 

Zouden wij echt moeten denken dat de Eeuwige zijn alomvattende waarheid alleen 

geopenbaard heeft aan een select groepje afgescheiden protestanten in het regenachtige 

landje Nederland? Zou er een God zijn die alles gemaakt heeft, maar vervolgens besloot om 

al die miljoenen hindoes, moslims en anderen iets te laten geloven dat nergens op slaat? Ik 

kan daar werkelijk met mijn verstand niet bij. 

 

Maar ja, Jesaja zegt het wel heel stellig.  

Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand. 

Wat moet je nou met zo’n tekst? 

Daar wil ik vanochtend met u bij stilstaan. 

 

In de eerste plaats is het belangrijk om te kijken tegen wie Jesaja het heeft. Jesaja heeft het 

niet in het algemeen over mensen met een ander geloof. Hij filosofeert niet vrijblijvend over 

de waarheid van verschillende godsdiensten. Hij heeft het tegen mensen uit zijn eigen volk. 

Tegen zijn geloofsbroeders en -zusters, die de Eeuwige de rug hebben toegekeerd.  

Dat is al een eerste belangrijke kanttekening. 
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Een tweede, misschien nog wel veel belangrijker punt, is de vraag: Wat voor verschil zou er 

nou eigenlijk zijn tussen die God van Jesaja en de goden van zijn tijdgenoten? Jesaja zegt dat 

alleen zijn God echt ‘God’ mag heten. En hij is daarin niet de enige: Door de hele Schrift heen 

klinkt telkens weer, als een soort refrein, de herinnering aan de Éne God die de ware is. Er 

wordt niet ontkend dat er andere goden zijn, en ook niet dat die aanbeden worden, maar 

wel klinkt steeds weer: Geloof alleen in de God van Israël. Waarom dan? Wat maakt hem zo 

anders? 

 

De Nederlandse theoloog Heiko Miskotte stelde ooit: eigenlijk kun je maar op twee 

verschillende manieren geloven. Er zijn natuurlijk ontzettend veel verschillende tradities en 

ideeën, maar in essentie zijn er eigenlijk maar twee smaken: Je bent heiden of je bent jood. 

Dat bedoelde hij als volgt.  

Een heiden, zei Miskotte, zo noem ik iemand die van iets herkenbaars iets heiligs maakt. Dat 

wat je verheerlijkt heeft dan een directe relatie met iets heel concreets, misschien zelfs iets 

heel alledaags. Bijvoorbeeld een god van het water. Water gebruik je elke dag: je drinkt het, 

je wast je erin, je kunt erin verzuipen; je kent het en komt het elke dag tegen. Als je gelooft 

in een ‘god van het water’ wordt dat alledaagse verbonden met het heilige. Veel mensen 

geloven zo, zei Miskotte. Ze noemen iets heilig dat ze heel goed kennen. Ze geloven in een 

god van het vuur. Of een god die lijkt op een man met een baard. Of een god die het héél 

belangrijk vindt dat mensen in Hoevelaken op zondagmiddag niet hun gras maaien. Dat is 

allemaal hetzelfde denkpatroon, zei Miskotte: Je kunt het heilige niet los zien van wat je al 

kent. Dat is niet per se negatief, maar wel heel beperkt: Eigenlijk kun je dan nooit verder 

denken, verder geloven dan in een god die in je broekzak past. Daarmee houd je je God zo 

klein als jij kunt begrijpen. 

 

En een jood? Dat is in dit onderscheid iemand die over het heilige niet veel meer kan zeggen 

dan dat het er is. Een God waar je geen beeld van kunt maken, je kunt eigenlijk zelfs zijn 

naam niet in de mond nemen. Een vreemde, onvoorstelbare God. ‘Ik ben er’ – dat is het 

enige dat je van hem weet. 

Volgens Miskotte was dat het fundamentele, beslissende verschil waar het in de Bijbel om 

gaat: of je kunt geloven in een God waar je geen voorstelling van hebt. Een God die anders 

is. Die je nooit in je zak kunt steken en nooit helemaal kunt doorgronden. 

Dat geloof, zei Miskotte, dat kun je overal tegenkomen. Onder hindoes, onder moslims, 

joden, christenen. Het gaat om de vraag of ze durven te geloven in iets wat ze niet kunnen 

begrijpen.  

 

(Later vroeg Miskotte zich af of aan deze twee denkmodellen nog een derde toe te voegen 

was: dat van het geloof in een onbekende God waarmee je toch verzoend wordt. Maar dat 

laat ik nu buiten beschouwing.) 
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Met dit onderscheid in het achterhoofd klinkt de Jesajatekst van vanmorgen anders. Het 

gaat niet zozeer om de vraag wie er nou gelijk heeft, maar om de dringende vraag van Jesaja: 

Kun jij geloven in een God die je niet kunt begrijpen? Maakt niet uit of je Babyloniër bent of 

hindoe of ‘iets-anders-ist’. Kun je geloven dat er een werkelijkheid is die echt anders is dan jij 

je kunt voorstellen? 

 

In de evangelielezing van vanmorgen hoorden we dat de leerlingen van Jezus een zieke 

jongen niet konden genezen. Als Jezus erbij komt, verzucht hij: ‘Wat zijn jullie toch een 

ongelovig volk!’ Ik heb dat altijd heel onredelijk gevonden. Ik bedoel: De vader van die 

jongen brengt zijn zoon bij Jezus. Dat is een geloofsdaad! En omdat Jezus er niet is, proberen 

zijn leerlingen uit alle macht de jongen te genezen. Die mensen zijn toch niet ongelovig? Die 

geloven toch in Jezus, ze geloven toch dat God iemand beter kan maken? Dat doen ze zeker, 

maar de vraag is wát ze precies geloven. Geloven ze in gebedsgenezing omdat ze dat al 

eerder gezien hebben? Of geloven ze in de wonderlijke, niet te hanteren kracht van de 

Allerhoogste? 

 

‘Of ik iets kan doen?’ vraagt Jezus. ‘Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ 

‘Ik geloof!’ roept de vader. En meteen erachteraan: ‘Kom mijn ongeloof te hulp.’ 

Dat is in een notendop waar de Bijbel mensen toe uitnodigt. Om iets te geloven waarvan je 

de volledige reikwijdte nooit helemaal kunt overzien. Je gelooft dat er zelfs nog meer is dan 

dat wat je gelooft. Dan sta je pas echt open voor een wonder. En dat houdt bovendien de 

mogelijkheid open dat die ander, die bijvoorbeeld hindoe is of Babyloniër, in net zo veel 

waarheid gelooft als ik. Zo lang we allebei maar weten dat wat we geloven niet de hele 

waarheid is. 

 

Er is een beroemd verhaal waarin de waarheid van gelovigen wordt vergeleken met blinden 

die een olifant onderzoeken. De ene blinde voelt aan een poot en stelt vast: een olifant is 

net zoiets als een pilaar. De volgende voelt aan de buik en zegt: nee hoor, een olifant lijkt 

meer op een muur. Een derde voelt aan de slurf en meent dat een olifant erg lijkt op een 

slang. Geen van allen hebben ze ongelijk, maar ze kennen ook geen van allen de hele 

waarheid. Zo is het ook wanneer mensen over God spreken, zo zegt dit verhaal. Ze hebben 

misschien geen ongelijk, maar ze moeten zich wel realiseren dat de werkelijkheid groter is 

dan zij kunnen overzien.  

 

Geloof niet in een god die je kunt ronddragen, zegt Jesaja. In een god die je gered hebt uit 

het brandhout en die je zo weer bij het oud vuil kunt zetten. Geloof in een God die jou gered 

heeft. Die jouw verstand teboven gaat en je blijft verrassen.  

Dat is niet alleen een geloofshouding, het is ook een levensinstelling. De Bijbel predikt het 

geloof van de verwondering, de verrassing. Kun je je werkelijk laten verrassen in je leven? 

Durf je er rekening mee te houden dat de wereld echt anders in elkaar zit dan jij altijd 
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gedacht hebt? Of houd je vast aan denkpatronen die in je broekzak passen? Als je jezelf 

hoort praten op verjaardagsfeestjes, in de pauze op het werk of tijdens een praatje met de 

buren; hoe flexibel is je levensvisie dan eigenlijk? Hebben we niet allemaal een stel in hout 

gebeitelde overtuigingen over wat goed, waar en mooi is, waar vervolgens weinig meer aan 

kan veranderen? Jesaja en Jezus roepen ons op om de luiken open te zetten. Om niet heilig 

te verklaren wat we goed kennen, maar te geloven dat het leven meer te bieden heeft dan 

we ooit hadden gedacht. Laat je verrassen, roept de Bijbel op keer. Laat je verrassen door 

een God die je nog niet half kent, door een bestaan dat je nog niet voor een tiende kunt 

doorgronden. Dan zul je leven - in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 

 


