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Zondag 31 augustus 2014 

 elfde van de zomer  

 

Lezing uit de brieven: Romeinen 12,1-8  

 

Lied: “Vlammen zijn er vele”: lied 970, 1 + 2 (t. 

Anders Frostenson, vert. Coen Wessel, m. Olle 

Widestrand) 

 

Evangelielezing: Matteüs 17,14-20 

 

Acclamatie: “Alles wat adem heeft”: refrein van 

lied 150b (t. Ida Gerhardt en Marie van der 

Zeyde, m. Antoine Oomen) 

In z’n geheel tweemaal door allen gezongen 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Een donderpreek! Zo klinkt het evangelie van 

vanmorgen. Jezus roept uit: “Wat zijn jullie toch 

een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik nog 

bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog 

verdragen?” Het is of hij zijn hart moet luchten. 

Om daarna zijn hart te volgen, het hart waarin God 

spreekt: hij ontfermt zich over de zieke jongen. Hij 

geeft hem het gezonde leven terug. 

 

Na alle hectiek wordt het stil. De mensen zijn weg. 

De leerlingen zijn alleen met Jezus. En dan vragen 

ze hem: “Waarom konden wij niet helpen?” 

Een vraag uit verdrietige frustratie. Uit liefde ook. 

Een vraag die ieder van ons zich wel eens stelt. 

Waarom kan ik nou niet helpen? Je zou het zo 

graag doen. Je zou zachtjes met je hand over het 

voorhoofd van je kind willen strijken om haar 

zorgen weg te nemen. Je zou de angst en de 

onrust in de ogen van je moeder willen verdrijven. 

Je zou de ziekte van je goede vriend willen 

genezen. 

 

Jezus zegt: jullie kunnen niet helpen “vanwege 

jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie 

geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen 

jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier 

naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets 

zal voor jullie onmogelijk zijn.” 

 

Is het een terechtwijzing? Nee, ik denk het niet. 

Daar is het de sfeer niet naar. De leerlingen stellen 

zich kwetsbaar op met hun vraag. Ze erkennen 

hun machteloosheid. Jezus’ antwoord klinkt meer 

als een antwoord van mededogen. Hij wil zijn 

vrienden moed inspreken. Jullie geloof is nog klein. 

Maar het zal groeien. En dan “zal er niets zijn wat 

je niet kunt” – of zoals de nieuwe Bijbelvertaling 

het vertaalt: “niets zal voor jullie onmogelijk zijn.” 

 

Geloof dat bergen kan verzetten. Het is een vaste 

uitdrukking geworden in onze taal. Je kunt 

management consultants de woorden horen 

gebruiken. Of je komt ze tegen in de 

nieuwjaarstoespraak van een bedrijf dat een 

reorganisatie heeft overleefd: “geloof in je 

werknemers. Geloof kan bergen verzetten.” 

 

Geloof dat bergen kan verzetten. Is dat niet wat 

we zouden willen? 

In het evangelie van Matteüs klinken de woorden 

als iets positiefs. Maar is dat wel altijd zo positief? 

Als ik er langer over nadenk bekruipt me een 

onrustig gevoel. 

 

Geloof dat bergen verzet. Gelovigen zijn tot alles 

in staat. Als je het zo zegt, hoor je direct de twee 

kanten van zo’n uitspraak. Voor gelovigen is niets 

onmogelijk. Of: gelovigen deinzen nergens voor 

terug. 

De kruistochten tegen de islamitische bewoners 

van het Heilige Land, om maar iets te noemen. De 

kettervervolgingen in de Middeleeuwen. De strijd 

in Noord-Ierland tussen rooms-katholieken en 

protestanten. 

En ook meer recent: fanatici die zichzelf opblazen 

– en met zichzelf een hele groep onschuldige 

mensen. Zij verzetten bergen. De Twin Towers 

gingen omver. En denk aan de terroristische 

strijders van de Islamitische Staat, IS, en hun 

gruweldaden. De fysieke wandaden komen in deze 

tijd vooral van fanatici binnen de Islam. Maar 

vergeet niet de psychologische oorlogvoering van 

verschillende fundamentalistische christelijke 

stromingen – ijzersterk in het veroordelen van 

andersdenkenden. 

 

Gelovigen deinzen nergens voor terug. 

In het eerste Bijbelboek, in Genesis 11, is precies 

dát de reden waarom God ingrijpt als de mensheid 

zich op één punt verzamelt om een toren tot in de 

hemel te bouwen. Het verhaal vertelt: 

“Toen daalde de Eeuwige af om te kijken naar de 

stad en de toren die de mensen aan het bouwen 

waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal een 

en dezelfde taal, dacht de Eeuwige, en wat ze nu 

doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder 

nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik.” 
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Zo kan het gaan. Als niets voor mensen onmogelijk 

is en ze volgen hun eigen drijfveren, komt er veel 

moois tot stand. Maar er gebeuren ook vreselijke 

dingen. 

Genesis 11 vertelt dat God de gemeenschap uiteen 

laat vallen. Vele talen en volken zijn het gevolg. Dit 

alles om te voorkomen dat de eenheidsbeweging 

één grote verschrikking zou worden. 

De Britse orthodoxe rabbijn Jonathan Sacks ziet 

hier een diepere zin in. De religieuze en culturele 

diversiteit in de wereld is er niet voor niets. 

Niemand op aarde kan claimen de hele waarheid te 

bezitten, zegt hij. Ieder die de waarheid zoekt, zal 

in zichzelf ruimte moeten maken voor de stem van 

de ander. Ook van de ander die grondig ánders is. 

Als we dat niet doen, dan zal onze waarheid zich 

vroeg of laat tegen anderen keren. Hoe goed we 

het ook met de wereld menen. 

Het grote gevaar van ‘geloof dat bergen verzet’ is, 

dat we geneigd zijn om de wereld te veranderen – 

en onszelf onveranderd te laten. 

 

Bergen verzetten of jezelf veranderen – het is een 

belangrijk punt in de islamitische traditie. Het 

wordt wel benoemd als de ‘kleine jihad’ en de 

‘grote jihad’. De kleine jihad is de heilige oorlog 

van gelovigen tegen ongelovigen. De strijd waarin 

gelovigen hun orde opleggen aan de wereld. Dat 

zou je ‘bergen verzetten’ kunnen noemen. 

De grote jihad is de heilige strijd die elke gelovige 

in zichzelf voert. De strijd tegen egocentrisme. 

Tegen machtswellust. Tegen hebzucht. Tegen alles, 

wat vrede en barmhartigheid, krachten van de 

Eeuwige in jezelf, in de weg staat. 

Moslims vragen hier juist in deze tijd aandacht 

voor. Juist nu door extreme islamieten de islam in 

kwaad daglicht staat. Ze wijzen geloofsgenoten en 

ons op datgene waar het werkelijk om gaat in de 

islam. Om zuiverheid en integriteit; om mededogen 

en respect – wat alleen in je eigen innerlijk bereikt 

kan worden. Niet door om je heen bergen te 

verzetten. 

 

Ondanks de vele verhalen over het uitroeien van 

‘heidense volken’ geloof ik dat dit ook de 

kernboodschap van de bijbel is. Ik hoor het in de 

woorden van de profeten. En in de woorden van 

Jezus – zoals de Bergrede. Ik zie het in zijn 

gedrag: hij houdt zich niet bezig met het 

ontvangen van applaus. Maar met mensen die klein 

en onmachtig zijn. Zijn werkterrein is Galilea – hij 

opereert in achterstandswijken, zogezegd. Hij 

bezint zich regelmatig op waar hij mee bezig is. Hij 

zoekt niet de zelfverzekerdheid, maar de aarzeling. 

Niet het uiterlijke succes, maar het licht 

vanbinnen. 

 

We horen dit verwoord in de brieven van Paulus. 

Jezelf als offer in dienst stellen van God – daar 

roept Paulus toe op. Wat betekent dat? Dat je je 

niet aanpast aan deze wereld, zegt hij. Daarbij 

denk ik aan de wereld waarin het verzetten van 

bergen een belangrijke plaats inneemt. Waarin we 

denken in termen van vooruitgang en 

winstvermeerdering, expansie en toename van 

welvaart. 

En wat is het dan wél? 

Dat je verandert door je gezindheid te vernieuwen, 

zegt Paulus. Inkeer in jezelf. En openstaan voor 

wat er van de ander komt. Heel concreet noemt 

Paulus nog enkele dingen: jezelf niet hoger 

aanslaan dan klopt met de werkelijkheid. Wees 

bescheiden. En: verstandig over jezelf denken. 

Durf te kijken naar jezelf – sla jezelf niet hoger 

aan dan reëel is, maar ook niet lager. 

 

Alles samenvattend zouden we een regel kunnen 

lezen uit zijn hooglied van de liefde. Een vers uit 

de eerste brief aan de christenen in Korinte. 

Daarmee is eigenlijk alles gezegd. 

“Al had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – 

had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.” 

 

Lied: “Gaven schonk Hij vele”: lied 970, 3+4+5 


