
 
Zondag 16 augustus 2020 

 negende van de zomer 

 
 

Schriftlezing: Matteüs 15,21-28 

 

Lied of acclamatie: ‘Zij ziet in hem haar Heer’ (t. 

Sytze de Vries, m. gez. 294/L.G. Hayne; Jij mijn 

adem, 73) 

 

Overweging 

 

Sinds ik het een beetje heb leren verstaan, vind ik 

dit een van de mooiste verhalen uit de evangeliën: 

het verhaal van de Kananese vrouw die Jezus op 

andere gedachten brengt. Misschien wel vooral 

omdat Jezus iets doet wat ik zelf ook wil doen – 

maar wat ik vaak genoeg moeilijk vind: erkennen 

dat ik fout zit. Toegeven dat ik het niet goed heb 

gezien. Een mening die ik heb, herzien. Jezus zegt 

geen ‘sorry’. Maar hij erkent dat de vrouw gelijk 

heeft, als hij zegt: ‘U hebt een groot geloof! Wat u 

verlangt, zal ook gebeuren.’ 

 

Ze heeft Jezus aangesproken. Haar dochter is 

ernstig ziek. Kyrie eleison! Heer, heb medelijden! 

Maar voor Jezus is het niet het moment, niet de 

plaats en is ze ook niet de juiste persoon. Hij is 

‘uitgeweken’, horen we. Hij zoekt de anonimiteit in 

het buitenland. Naar Tyrus is hij gegaan, en naar 

Sidon. Twee havensteden in het huidige Libanon. 

Nog veertig kilometer verder naar het noorden en 

je bent in Beiroet. 

Hij lijkt rust te zoeken. Een plek waar hij niet 

bekend is. Waar hij even weg is van de oppositie. 

Hij negeert haar. En als zijn leerlingen hem vragen 

in te grijpen, want ze hebben last van de roepende 

vrouw, zegt hij: ‘Ik ben alleen gezonden naar de 

verloren schapen van het volk van Israël.’ Jezus 

verstaat zijn leven dus als een roeping, een missie. 

Maar enkel voor ‘de verloren schapen van het volk 

Israël.’ 

Maar de vrouw houdt vol. ‘Kyrie eleison!’ En dan 

antwoordt Jezus. Met woorden waar de honden 

geen brood van lusten: ‘Het is niet goed om de 

kinderen hun brood af te nemen en het aan de 

honden te voeren.’ Het klinkt ronduit vernederend. 

Of zou hij in de beeldspraak van de schapen willen 

blijven en denken aan een schapenhond? 

En de vrouw – ze draait zich niet gekwetst om. Ze 

scheldt hem niet de huid vol. Ze geeft hem gelijk: 

‘Zeker, heer.’ En ze vervolgt: laat mij dan die hond 

zijn. Ik heb genoeg aan de kruimels die onder de 

tafel vallen. ‘De honden eten toch de kruimels op 

die van de tafel van hun baas vallen?’ 

Dit zijn woorden die Jezus veranderen. Ze grijpen 

hem aan. Ze doen iets met hem. Hij keert helemaal 

om. ‘U hebt een groot geloof!’, zegt hij. 

Verbijsterd, bijna. 

 

Na dit verhaal volgt onmiddellijk voor de tweede 

keer een verhaal over brood en vis die worden 

gedeeld en die niet opraken. Verhalen vol 

getallensymboliek. De eerste keer waren er vijf 

broden en twee vissen die werden gedeeld: vijf 

broden, de vijf boeken van Mozes. Twee vissen, de 

Profeten en de Geschriften. Twaalf manden brood 

blijven over: twaalf, het getal van de stammen van 

Israël. Vijfduizend mannen hebben gegeten: ook 

weer het getal vijf, het aantal boeken van de 

Torah. 

De tweede keer zijn er andere aantallen. Zeven 

broden en enkele visjes zijn er. En er blijven zeven 

manden vol brood over. Zeven: het aantal dagen 

van de schepping. De complete schepping doet 

mee. Vierduizend mannen hebben gegeten. Vier: 

het getal van de vier windstreken. De hele aarde 

hoort erbij. 

Deze buitenlandse vrouw heeft Jezus tot een 

nieuw inzicht gebracht. Zoals het lied dat we 

zongen het zegt:  

Zij opent hem het oog, 

zij opent hem de grens: 

de herder die een schaap 

mag zien in ieder mens. 

 

Maar er is meer. 

‘U hebt een groot geloof!’ heeft Jezus tegen haar 



gezegd. 

Wat is dat geloof van deze vrouw? Waarom is het 

zo bijzonder? Is ze niet gewoon iemand die 

vasthoudend is als een terriër? 

Ja, dat is ze. Maar het is niet ‘gewoon’. Ze is een 

buitenlandse. Ze komt uit een andere cultuur en 

een andere religieuze traditie. Wat ze van Jezus 

weet, kan niet veel zijn. 

Dat geloof van haar, dat kan dus niet zijn dat ze 

sommige dingen voor waar aanneemt. Dat God 

zich aan Abraham heeft geopenbaard, 

bijvoorbeeld. Of dat er Tien Woorden zijn die ons 

door God gegeven zijn. Of, zoals sommige kerken 

van nu het zouden willen zeggen: het geloof dat 

Jezus Christus onze zaligmaker en de enige weg 

naar God is. Dit alles voor waar aannemen, de 

zekerheid van de leerstellingen, dat is niet waar 

het hier om gaat. 

Waarom dan wel? 

 

Wanneer je verder leest, zie je in elk geval wat 

geloof níet is. Na het tweede verhaal over de 

broodvermenigvuldiging raakt Jezus weer met 

Farizeeën en Sadduceeën in gesprek. De 

theologen. De mannen van de godsdienstige 

kennis. Ze vragen Jezus om een teken uit de hemel. 

Jezus lijkt zijn geduld te verliezen. Hij noemt hen 

een verdorven en trouweloze generatie die een 

bewijs verlangt. Een stel ongelovigen dat het 

geloof verkwanselt voor zekerheid. Verdorven zijn 

ze, mensen die God willen inruilen voor een nep-

god. 

 

Dit alles geldt niet voor de vrouw. Zij weet niets, ze 

weet al helemaal niets zeker. Alles wat zij kan 

doen, en wat zij ook feitelijk doet, is open staan. 

Ontvankelijk zijn. Je hoort dat ze dat doet door de 

naam die ze Jezus geeft: zoon van David. Een 

messiaanse titel. Een titel van hoop. Met open 

ogen en oren en een open gemoed gaat ze op 

Jezus af. Oplettend. Toegewijd. 

 

Een Maria-leven, noemt schrijver en dichter 

Willem Barnard het – gisteren gedachten we zijn 

honderdste geboortedag. Dit is wat in de Schriften 

geloof heet. 

Het doet me denken aan wat iemand me de 

afgelopen week vertelde. Ze was voor het eerst 

weer in een kerkdienst in de Eshof. Het hele gezin 

was mee. In de weken ervoor waren kerk en geloof 

steeds verder van haar af komen te staan. De 

verbinding was weg. 

Maar toen ze hier binnenliep, voelde het als 

thuiskomen. In de overweging had Lieske het over 

nabijheid en Gods aanwezigheid. De zangers 

zongen over Gods liefde: ‘Liefde die ons hebt 

geschapen, vonk waarmee Gij zelf ons raakt, alles 

overwinnend wapen, laatste woord dat vrede 

maakt.’ Het maakte haar blij, het raakte haar. Zoals 

de vrouw geraakt werd door het zien van Jezus. 

Wat was dit? De aanwezigheid van God? ‘Ik wil 

vaak alles uitleggen en beredeneren’, zei ze. ‘Maar 

dat ga ik nu niet doen.’ Ze was aanwezig, open, 

ontvankelijk, en in haar open gemoed kwam er iets 

binnen. 

 

Het valt niet te vangen. We kunnen het niet 

aansturen of oproepen. We kunnen het niet in 

leerstellingen opsluiten. We kunnen het al 

helemaal niet zeker weten. 

We kunnen er wel om bidden, net als de vrouw: 

kyrie, eleison. Heer, ontferm u. En ervoor 

openstaan. 

Dat ons die openheid gegeven mag worden. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Gij wacht op ons’: lied 328  

(t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 


