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Gelezen: Matteüs 15:21-28 
Titel: de andere macht 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus, 
Wit-Rusland stond afgelopen week in het nieuws, naast natuurlijk veel ander nieuws. 
Maar het nieuws uit Wit-Rusland was niet positief. Verkiezingen zijn er geweest en 
de zittende president Loekasjenko heeft met 80 % gewonnen. Tenminste dat is één 
uitslag, er zijn grote twijfels over die uitslag. En de grote uitdaagster, Tichanovskaya, 10 
zij moest zo ongeveer vluchten naar een ander land. Vooral omdat haar gezin werd 
belaagd, zo liet ze weten. En zo gaat het vaker in onze wereld. Het recht van de 
sterkste, het recht van degene met de sterkste wapens, dat recht is de baas en wie 
de baas is, die heeft de macht, de macht over mensen, de macht over van alles.  
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Ik moest denken aan Tichanovskaya bij het lezen en overdenken van het verhaal uit 
Matteüs. Ergens doet Tichanovskaya, ik moet nog wel wennen aan haar naam, me 
denken aan de vrouw uit dat verhaal uit Matteüs. De vrouw, van wie we de naam niet 
horen, komt in sterke mate op voor haar dochter, haar dochter die wordt gekweld 
door een demon. Tichanovskaya, zo is mijn vermoeden, komt niet op voor een 20 
dochter zozeer, zij komt op voor haar land. Ik ga daar namelijk van uit.  
De vrouw in het verhaal uit Matteüs mag meemaken dat haar dochter geneest, zoals 
het er nu uitziet is dat niet weggelegd voor Tichanovskaya maar je weet maar nooit, 
wie weet heeft haar actie een gevolg en wordt het opgevolgd door anderen. In ieder 
geval is de actie van Tichanovskaya niet een actie geweest met wapens, gesteund 25 
door het recht van de sterkste, maar is het een actie geweest met een andere macht.  
 
Een actie met een andere macht, zoals de actie was van de vrouw, de Kanaänitische 
vrouw, zoals ze aangeduid wordt. En vast en zeker is dat met een reden. Deze 
vrouw heeft zonder twijfel niet de wapens van de sterkste aan haar zijde, nee, 30 
integendeel. Jesus is in het buitenland, in wat nu Libanon heet. Libanon is ook in het 
nieuws en daar gebeurt ook heel wat met macht, met macht en met andere machten. 
Maar goed, Jesus is in het buitenland en daar ontmoet hij deze vrouw. En Jesus 
geeft haar in eerste instantie geen antwoord, geen antwoord op haar hulpgeroep. 
Omdat Jesus, zoals hij zelf zegt, alleen gezonden is voor de verloren schapen van 35 
Israël. Waarom Jesus dat zo zegt, ik weet het niet. Ik vind het niet erg sympathiek en 
misschien is het een test. Of het is voor Jesus ook een leerproces, deze weg en 
deze ontmoeting. Leert Jesus hier ook bij? Leert hij ook dat het heil niet alleen voor 
joden is, maar voor allen? Leert de evangelist Matteüs zijn volksgenoten dat het heil 
niet alleen voor de joden is maar voor allen en dat deze buitenlandse scherper ziet 40 
dan de volksgenoten van Matteüs? Allemaal mogelijkheden in dit verhaal en 
misschien zijn ze allemaal wel waar. Maar terug naar de vrouw, zij heeft niet de 
wapens van het recht van de sterkste. Ten eerste omdat ze een buitenlandse is en 
zo goed waren de contacten niet. Er zijn teksten in Tenach waarin de vreemdeling 
bijna op dezelfde hoogte is als de geboren jood, er zijn ook teksten waarin 45 
gewaarschuwd wordt voor contacten en voor gemengde huwelijken. Deze 
buitenlandse heeft dus al een achterstand en ze is vrouw. En hoe je het ook wendt of 
keert, in het midden-Oosten en in de tijd van Jesus hadden vrouwen minder macht 



dan mannen. En werden zonen hoger ingeschat dan dochters. Ik vind het jammer om 
dit te moeten zeggen, maar het is niet anders. En de vraag is ook in hoeverre dit in 50 
onze cultuur voorbij is. Er is zoiets als het glazen plafond, we hebben in Nederland 
nog nooit een vrouwelijke premier gehad en een vrouwelijke paus is nog veel verder 
weg.  
 
Deze vrouw heeft dus niet de wapens van het recht van de sterkste en ze wordt ook 55 
nog eens een Kanaänitische genoemd, dus afkomstig uit Kanaän, uit het land dat is 
veroverd en waar de afgoden van macht en kracht werden vereerd. Deze vrouw 
staat dus zo ongeveer met 4-0 achter. Maar ze wint wel, in die zin dat haar dochter 
genezen wordt. Deze vrouw laat zich vergelijken met honden, toch niet al te positief 
lijkt me, deze vrouw gaat heel ver, heel ver voor haar dochter, zij heeft een andere 60 
macht dan de macht van de sterkste. Zij heeft andere mogelijkheden en zo geneest 
haar dochter, zo gaat de kwelling van de demon weg. En wat voor demon dat is 
geweest, dat weten we niet. We weten niet waar de dochter last van had. Demonen 
zijn er in verschillende soorten, ook een waanidee kan een demon zijn.  
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En je kunt ook behoorlijk last hebben van een waanidee. Bijvoorbeeld de gedachte 
dat zonen meer waard zouden zijn dan dochters of dat mannen het sterke geslacht 
zouden zijn. Of het idee dat mensen met een andere huidskleur minder of meer 
waard zouden zijn. Of het idee dat je als politiek leider je macht kunt blijven 
uitoefenen met de wapens van het recht van de sterkste. Als Loekasjenko denkt dat 70 
hij voor altijd aan de macht zal blijven, dan is dat een waanidee. En het is dan maar 
het beste dat hij zo snel mogelijk bevrijd wordt van dat waanidee. Zoals het maar het 
beste is dat ook de andere waanideeën zo snel mogelijk verdwijnen.  
 
In het verhaal uit het evangelie naar Matteüs wordt de dochter genezen. Ik denk dat 75 
het ook een hele leerschool is geweest voor de leerlingen van Jesus en misschien 
ook voor Jesus zelf. En het draait in deze zaken vooral om geloof, om het geloof van 
die ongenoemde vrouw. Groot is haar geloof, zo noemt Jesus het. Groot is haar 
geloof, haar geloof dat ze niet verwoordt met woorden van een geloofsbelijdenis, hoe 
waardevol dat op momenten ook kan zijn. Groot is haar geloof in haar appèl op 80 
Jesus en haar vraag om hulp zelfs als ze daarmee vergeleken wordt met honden. 
Groot is haar geloof in de zin dat ze ook blijft vragen met daarbij de andere macht. 
De andere macht die niet gelooft in de wapens van de sterkste, de andere macht die 
gelooft dat het anders kan dan dat het meestal gaat. De andere macht, misschien 
wel de zachte krachten die kijken naar de medemens als kind van God. De andere 85 
macht die bevrijd is en bevrijdt van waanideeën als demonen. De andere macht die 
daarmee ook sterk verbonden is met Jesus als bevrijder en daarmee ook iets van 
God laat zien.   
 
En in deze tijd van geweld, niet overal in de wereld, maar wel op veel plaatsen 90 
aanwezig, in deze tijd van geweld en criminaliteit, in deze tijd van onrust, in deze tijd 
van angst ook, mag klinken dat de andere macht er ook is en in dit verhaal heeft de 
andere macht het laatste woord. Geweld, onrusten, onvrede, zij hebben het laatste 
woord niet. De lijn van Jesus, die bevrijdt, de lijn van Jesus die leert ook, de lijn van 
Jesus door de dood heen naar het leven, die lijn van een andere macht dan het recht 95 
van de sterkste en dat gold zeker ook voor hem, die lijn heeft het laatste woord.  



De andere macht zal op den duur sterker zijn, niet fysiek, niet als een sterk geslacht, 
maar door geloof. Door geloof, door hoop en door liefde. En dan zijn de waanideeën 
voorbij. Amen.  


