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Gelezen: 2 Koningen 4:38-44 en Johannes 5:36b-47 
Titel: Ik geloof het wel. 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
De afgelopen tijd is er regelmatig aandacht voor de cold cases. Misdrijven die al wat 
langer geleden gepleegd zijn en die nog steeds niet zijn opgehelderd. En nu, in onze 
tijd, zijn er meer mogelijkheden om zaken op te helderen dan zoveel jaar geleden. 
Eén van de cold cases is die rond Tanja Groen. Zij is als jongedame op een moment 10 
niet meer thuis gekomen en al tientallen jaren is er niets meer van haar vernomen. 
En natuurlijk zijn er dan de vragen bij ouders en anderen. En nu is er het plan om 
met veel geld te proberen de waarheid boven tafel te krijgen en Tanja op deze 
manier thuis te laten komen. Ik zag op TV iemand daarover spreken met veel 
charisma, duidelijk zeer betrokken bij deze zaak en bij de ouders van Tanja en ik 15 
dacht, nee, ik voelde: “deze man heeft geloof”. Of hij in God gelooft, of hij religieus is, 
moslim of boeddhist, ik heb geen idee, maar dit weet ik wel: “hij gelooft”. Want geloof 
is om te beginnen een beweging, een hartstocht, een hartstocht die je in beweging 
zet. Dat is geloof als eerste, daarna komt de inhoud, de inhoud van wat je gelooft en 
deze man gelooft dat het kan, dat de mogelijkheid er is om deze cold case op te 20 
lossen. En ik wil hem graag steunen in dit geloof.  
In het gedeelte uit het evangelie uit Johannes, het gedeelte dat vanmorgen gelezen 
is, lijkt het geloof te ontbreken. Jesus spreekt woorden tegen de Joden, zoals het in 
dit evangelie staat, de Joden die hem proberen te vermoorden. Een vrij lange rede 
die er mee eindigt dat men hem niet gelooft, niet gelooft aan zijn bijzondere band met 25 
God. Zij hebben geen liefde voor God in zich, zo zegt Jesus en het lijkt dat Jesus er 
ook geen hoop meer op heeft dat ze hem zullen zien zoals hij is. Hoe zullen ze ooit 
geloven wat hij zegt? Het is wat zwart-wit, er waren ook Joden die hem wel 
herkenden als de messias. Zoals er in het hedendaagse Israël messias-belijdende 
Joden zijn, zo waren er in de tijd van Jesus ook Joden die hem herkende als degene 30 
die hij was. Het is dus wat zwart-wit, maar ja, als mensen proberen je te vermoorden, 
wie komt dan niet tot zwart-witte uitspraken? En Jesus voelt zich dus ook miskend, 
niet gekend, hij is ook miskend. Hier is sprake van een conflict, een geloofsconflict, 
Jesus geeft de Sabbat een andere kleur, de kleur van vrijheid, de kleur ook om 
iemand op Sabbat te genezen, Jesus noemt God zijn Vader en dat laat zich horen 35 
als dat Jesus zichzelf Zoon van God noemt, nieuwe zaken, nieuwe ontwikkelingen, 
nieuwe elementen in het geloof, ja, dan ligt een conflict op de loer. Jesus voelt zich 
miskend, hij is ook miskend, zijn gevoel is terecht. Er zijn er in de geschiedenis meer 
geweest die zich miskend hebben gevoeld en miskend zijn. De eerste die zei dat de 
aarde om de zon draait en niet andersom, die moest zijn mond houden, ook vanuit 40 
de kerk. Soms voelen mensen zich miskend terwijl ze dat niet zijn, een misverstand 
ligt om de hoek. Maar het gevoel miskend te zijn kan redelijk universeel zijn. In een 
gezin bijvoorbeeld. Jij bent de oudste en moet dus de wijste zijn. Jij bent de jongste 
en dat blijf je je leven lang. Of je zit er tussenin en dan soms ook echt er tussen in. 
Een mens kan zich miskend voelen in een kerk, in een kerkgemeenschap. Je doet zo 45 
je best op allerlei niveaus en het lijkt wel alsof men je niet begrijpt. En houd je dan je 
geloof, je veerkracht? Houd je dan je hartstocht voor je levensovertuiging, blijf je dan 



in beweging? Ik kan me voorstellen dat Jesus op dit punt in de tijd ook niet de meest 
gelovige was. Geloof is niet altijd even sterk. 
Geloof was niet altijd even sterk in dat gedeelte uit 2 Koningen. Er is honger in het 50 
land en in geloof zegt de profeet Elisa dat er een grote kookpot op het vuur gezet 
moet worden. Men zoekt eten, vindt ook wel iets onbekends. Kolokwinten heten deze 
kruipplanten, of is het een wilde wijnplant? Kolokwinten, de plukker kent de plant niet 
en toen ik even googelde kwam ik verschillende aanduidingen tegen. Het zouden 
augurken kunnen zijn geweest, maar ook vergif, en eventueel medicijnen. Hoe dan 55 
ook, de eters vertrouwen het voor geen meter, geloven niet in de eetbaarheid. Elisa 
weet raad, alleen waar hij dat meel vandaan heeft gehaald als er honger is, dat weet 
ik niet. En later is er niet het geloof dat relatief weinig brood voldoende is voor een 
grote groep eters. Geloof dat wel bij Elisa aanwezig is, geloof dat er meer kan dan je 
denkt, geloof dat er meer mogelijk is dat je logischerwijs hebt bedacht. En ik weet 60 
wel, Elisa doet hier sterke uitspraken, en je moet ze maar geloven. Wij horen ook 
stevige uitspraken op allerlei momenten en het is nog lastig om ze allemaal te 
geloven. De beloofde summer of love moet nog wel gestalte krijgen, om maar iets te 
noemen. Maar Elisa heeft en houdt geloof. Jesus krijgt geloof verderop in het 
verhaal, geloof van mensen, en geloof in de weg die voor hem ligt.  65 
En wij, geloven wij? Geloof ik, geloof jij? Is er die hartstocht die je in beweging zet, in 
beweging voor dat wat er echt toe doet? En dat raakt natuurlijk aan andere vragen: 
wat geloof je? Wat zet jou in beweging? Ik sprak kortgeleden met mensen die zich 
agnost noemen. En ik merkte aan hen een grote beweging om juist op dat moment, 
een moment van afscheid, goede wegen te gaan. Ik sprak kortgeleden met een 70 
andere agnost, iemand die dus niet weet of God er is, en hij sprak over de normen 
en waarden met charisma. Geloof is dus nadrukkelijk niet beperkt tot christendom en 
al helemaal niet tot één kerk, één enkele ware kerk des heren. Ik heb geloof 
geproefd bij die ene moslim in Turkije, ik heb geloof gevoeld bij die Joden in 
Jeruzalem die niet messias-belijdend zijn. Geloof is op zoveel plaatsen. En nog 75 
anders….in het gedeelte in 2 Koningen is er honger in het land. Honger, het zal vast 
en zeker letterlijke honger zijn geweest, want men zoekt en vindt voedsel. Honger 
kan ook anders. De honger naar vrede en naar recht bijvoorbeeld, de honger naar 
het mysterie, het mysterie dat ik God noem. De honger is het verlangen naar dat wat 
echt is. Zoals een hert reikhalst naar water, doe mij zo verlangen naar…….Die 80 
honger is ook geloof. De honger naar vrede en recht is ook geloof, geloof dat het 
kan, geloof dat er meer kan dan er kan. Geloof dat een cold case kan worden 
opgelost.  
En over die cold cases, waar ik mee begon, nog even dit….. 
Wij, wij mensen, wij kerkmensen, wij mensen in de kerk, wij hebben ook nog wel wat 85 
cold cases. Nou ja, cold, old en soms dat nog niet eens. Er is al lange tijd de 
scheiding tussen Jodendom en Christendom, zo ongeveer het eerste schisma na het 
sterven en opstaan van Jesus. En wie er schuld aan heeft, dat weet ik niet, 
misschien wel van twee kanten. Wel weet ik dat de kerk van tijd tot tijd een uiterst 
dubieuze rol heeft vervuld richting het joodse volk. En in deze tijd van cold cases is 90 
er ook de tijd van excuses. Het lijkt mij goed dat ook de kerk excuses maakt richting 
de joden. Het lijkt me goed dat de kerk excuses maakt richting de mensen met een 
donkere huidskleur. Het lijkt me goed dat de kerk excuses maakt richting vrouwen. 
Het lijkt me goed dat de kerk excuses maakt richting de lhbti-ers. Het lijkt me goed 
dat wij als kerken excuses maken richting elkaar, omdat we elkaar nog wel eens 95 
verketterd hebben. Het lijkt me goed als we in de kerkgemeenschap van tijd tot tijd 



excuses maken richting elkaar. Dat zijn namelijk daden van geloof. Geloof dat cold 
cases kunnen worden opgelost en daarmee tot een einde zullen komen.  
De honger naar recht, de honger naar het leven, de honger naar God, zoals ik haar 
of hem noem, dit geloof raakt aan, brengt in beweging. De honger naar recht is als 100 
een gebed, een gebed om recht, een gebed om vrede, onuitgesproken of 
uitgesproken, de weg van het bestaan.  
Ik geloof het wel, ik geloof het wel dat het mogelijk is. Kijkend naar wat er gebeurt, 
kijkend naar wat vooral het nieuws niet haalt, kijkend naar wat mensen in wijsheid 
zeggen met woorden die sterker zijn op den duur dan de onwijsheid. Ik geloof het 105 
wel, omdat in alle dagen waarop de zon niet schijnt er toch ook iets anders is, buiten 
mij zelf of in mij zelf, iets anders dat in beweging brengt. Ik geloof het wel, ondanks 
alle cold cases, of dankzij alle cold cases die opgelost worden, is er toekomst, geloof 
in het leven. Amen.  


