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Zondag 30 augustus 2020 

elfde van de zomer 

 
Schriftlezing: Matteüs 17,14-20 

 

Lied: ‘Hoor. Maar ik kan niet horen’: lied 323  

(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 

 

Overweging 

 

Overal zijt Gij, zongen en neurieden we. 

Onzichtbaar gegeven. We zien u niet, God, maar u 

bent er. Sprekend nabij. 

Geloven we dat? De mensen in het evangelie van 

vanmorgen zijn daar niet zo zeker van. God lijkt 

soms helemaal niet zo nabij. 

Vlak vóór dit verhaal horen we van Jezus op de 

berg, hoe hij daar staat tussen Mozes en Elia in, 

een visioen van de hemel op aarde. Een droom, 

een vergezicht van vrede en saamhorigheid. Een 

moment van verstilling, van rust en gebed. Zoals 

het samenzijn in een kerkgebouw zijn kan: voor 

even een schuilplaats in de wildernis. 

Vandaag keren we terug naar de alledaagse 

werkelijkheid, samen met Petrus en Jakobus en 

Johannes die met Jezus afdalen van de berg. De 

werkelijkheid van onrust rond maatregelen die de 

verspreiding van een akelig virus tegen moeten 

gaan. De grauwe werkelijkheid van vandalisme en 

drang tot destructie. De werkelijkheid van 

discriminatie en Black Lives Matter. De 

werkelijkheid waarin het zo eenvoudig niet is om 

God overal te zien of te horen. 

 

Zoals in die jongen met de vreemde 

ziekteverschijnselen. ‘Hij is maanziek en lijdt daar 

erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het 

water,’ zegt zijn vader. Hij beschrijft een onrustige 

jongeman. Een jongen die nog niet stevig op zijn 

eigen benen kan staan. Die misschien wel 

makkelijk te beïnvloeden is. Onder verkeerde 

invloeden stáát, verkeerde vrienden misschien, 

mensen met kwaad in de zin.  

Wat kun je dan? De leerlingen staan met lege 

handen. Ze kunnen niets doen voor de wanhopige 

vader.  

En is dit niet herkenbaar? Wat kunnen wij doen, 

ieder van ons, tegen het kwaad? Tegen de 

opwarming van de aarde, de vernietiging van het 

Amazoneregenwoud, het wereldwijd toenemende 

gebrek aan schoon water? Tegenover de duistere 

machten die de werkelijkheid beheersen? 

 

Intussen komt Jezus ons steeds wat dichter op de 

huid. 

Eerst waren het nog slechts enkelen over wie Jezus 

zijn klacht uitsprak. Theologen, de gevestigde orde. 

Hij zegt dat hij veel zal moeten lijden ‘door 

toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de 

schriftgeleerden’ (16,21). Maar vandaag verschuift 

hij de focus. Hij heeft het nu over ‘de mensen’. ‘De 

Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan de 

mensen. Die zullen hem doden’, zegt hij nu (17,22-

23).  

Ook de reactie van de leerlingen verschuift. Eerst 

voelen ze zich nog sterk en machtig. Als Jezus 

spreekt over zijn naderende dood, zegt Petrus 

namens allen: ‘Dit zal zeker niet gebeuren!’ (16,22) 

Nu is dat voorbij. Alsof hen iets duidelijk is 

geworden. Als Jezus het over zijn einde heeft, 

maakt dat hen ‘zeer bedroefd’ (17,23). 

 

Het is een verschuiving. Een verschuiving van ‘zij’ 

naar ‘wij’. Van ‘zij zijn de boosdoeners’ naar ‘wij 

staan met lege handen’, naar ‘wij kunnen hier niets 

beginnen’. 

En dat voelt niet fijn. Het maakt onzeker, bang, 

zelfs boos, om dingen niet in de hand te hebben. 

Ze kunnen de jongen niet bevrijden van zijn 

demon. En wij, ook wij kunnen het kwaad niet 

uitbannen, niet uit de wereld en ook niet uit 

onszelf. 

 

We wíllen het wel. We verbeelden ons ook wel 

eens dat we het doen. 

Ik moet denken aan de Black Lives Matter 
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beweging, aan de protesten tegen racisme. 

Protesten die niet een wetsverandering tot doel 

hebben, want de wet verbiedt discriminatie al. Aan 

de wet ligt het niet. Maar wel aan ons. Aan ‘de 

mensen’. 

Er zijn actievoerders die scherpe oordelen vellen. 

Ze doen wat godsdienst lange tijd heeft gedaan: 

mensen aanspreken op hun fouten. Hen terecht 

wijzen. Daarin schuilt een gevaar: het gevaar dat je 

denkt zelf helemaal vrij van racisme te zijn. Het 

gevaar dat je jezelf moreel superieur acht. Een 

waan van verhevenheid boven de ander, doordat 

je je eigen goedheid bewijst door de ander van 

kwaad te beschuldigen. 

 

Gelukkig is godsdienst vanouds een stuk wijzer. Het 

christendom verkondigt dat we allemáál zondaars 

zijn. Neem racisme: de meesten van ons hebben 

talloze licht racistische vooroordelen meegekregen 

in onze cultuur. Ook racisme is een soort virus. 

We zijn allemaal zondaars. Ook als we fanatiek het 

ene of het andere aspect van moraliteit 

hooghouden. Zoals Jezus vandaag uitroept: ‘Wat 

zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe 

lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik 

jullie nog verdragen?’ Kunnen jullie nu werkelijk 

niets zonder mij? 

Blijkbaar niet. 

De wortel van het kwaad zal altijd blijven bestaan. 

Want als we eerlijk zijn, weten we dat er een 

duiveltje in ons schuilt. Een stem van egoïsme. Van 

hebzucht. Trots. Eenkennigheid. 

Superioriteitsgevoel. 

 

Jullie kunnen het kwaad niet uitdrijven vanwege 

jullie gebrek aan geloof, zegt Jezus. Maar hij heeft 

ook woorden van troost. Geloof hoeft helemaal 

niet groot te zijn. Zo groot als een mosterdzaad, 

dat is groot genoeg. 

Ik weet niets van mosterdzaad. Maar ik heb 

gelezen dat het een beetje schijnt te zijn als 

zevenblad. Het groeit enorm snel, vooral 

ondergronds. In een paar maanden tijd worden de 

wortels bijna een meter lang. Als je het eenmaal in 

je bodem hebt, krijg je het er bijna niet meer uit. 

Goed nieuws, dat het met geloof net zo is! 

 

Jammer genoeg is er op dit punt een vers in de 

NBV naar een voetnoot verdwenen, omdat het niet 

in alle handschriften staat. Jammer, maar daarom 

is het niet zinloos het te lezen: ‘Dit soort’ – staat er 

in de kantlijn van het evangelie – ‘kan alleen door 

gebed en vasten worden uitgedreven.’ 

Dit soort? De demon van de maanzieke jongen? 

Nee, het gaat intussen allang over iets anders: de 

demon van het ongeloof. Die kunnen we uitdrijven 

door te vasten: door niet enkel en voortdurend de 

bevrediging van onze onmiddellijke behoeften na 

te jagen. Door van ophouden te weten. En door 

bidden. Hoe moeilijk misschien ook – want hoe bid 

je, wat is bidden, en is er wel een God die hoort? 

 

Overal zijt Gij, onzichtbaar gegeven… Als het niet 

lukt, als we God niet overal zien noch beleven, als 

er enkel stilte is of als het misschien zelfs donker is 

– laten we dan het gebed bidden van Gerard Reve. 

Een omstreden ongelovige gelovige die bad: 

 

Eigenlijk geloof ik niets 

en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. 

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig 

leeft, 

dan denk ik dat Gij liefde zijt 

en eenzaam 

en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt 

zoals ik U. 

 

 

Muziek 


