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Gemeente van onze Heer Jesus Christus, 
Een bijzonder verhaal vanmorgen. Een verhaal over een genezing en een verhaal 
over gebrek aan geloof. Of moet ik het anders zeggen en is het een verhaal over het 
optimisme van Jesus over de mogelijkheden van het geloof. Of is het nog weer 10 
anders en is het een verhaal over de irritatie van Jesus over het gebrek aan geloof bij 
zijn leerlingen. Het is in ieder geval een verhaal met verschillende elementen, meer 
dan één thema. En laat ik maar met de deur in huis vallen….ik heb moeite met dit 
verhaal, ik heb moeite met de laatste zin die gelezen is. Daarin zegt Jesus:  “Niets 
zal voor jullie onmogelijk zijn”.  15 
 
Niets zal voor jullie onmogelijk zijn….nou dat is mooi gezegd. Maar klopt het wel? Ik 
betrek het op onze tijd en op onze en mijn situatie, ik probeer het actueel te maken 
om het maar zo te zeggen. “Niets zal voor jullie onmogelijk zijn, niets zal voor ons 
onmogelijk zijn, niets zal voor mij onmogelijk zijn als ik maar geloof heb als een 20 
mosterdzaadje”…….dit herken ik niet en het maakt me zelfs kwaad als ik het lees. 
Het zou heel mooi zijn, zeker in deze tijd. Als niets onmogelijk was, dan was die 
corona allang weg. Als niets onmogelijk was, dan was de wereldvrede allang een feit 
en dan was er ook een rechtvaardige verdeling van voedsel wereldwijd en nog een 
paar wensen en verlangens die ik in ieder geval heb. En volgens mij ben ik niet de 25 
enige met die wensen. Dus dan de hemel op aarde allang een feit geweest. Hebben 
wij, heb ik dan geen geloof? Voor mij zelf gezegd…ik heb geloof. Misschien niet heel 
veel en waarschijnlijk niet genoeg om een berg te verplaatsen met alleen wat 
woorden. Maar ik heb wel geloof. En ik ken veel mensen met geloof. En die mensen 
doen ook heel wat, zetten zich ook daadwerkelijk in voor een betere wereld, streven 30 
naar vrede en wat al niet meer. Mensen met geloof, niet altijd christenen, ook 
anderen. En sommigen zullen niet eens van zichzelf denken dat ze geloof hebben, 
maar volgens mij is het zo dat iedereen die zich in zet voor een betere wereld een 
“gelovige” is. Ook de zelf-verklaarde atheïst, die zich inzet voor een betere wereld is 
in mijn ogen een “gelovige”, iemand met geloof. Namelijk het geloof dat het kan. 35 
Maar dan kun je nog niet zeggen dat niets onmogelijk is. Er zijn, helaas, 
onmogelijkheden. En de hemel op aarde is naar mijn mening geen werkelijkheid, in 
ieder geval niet vandaag.  
 
Goed, ik ben het dus niet eens met Jesus, ik ben het dus niet eens met deze tekst 40 
die door de eeuwen heen naar ons en naar mij toe komt. Het helpt me wel als ik de 
teksten lees die hier voor dit verhaal staan en de teksten die er na komen. De 
teksten hiervoor en hierna gaan over het lijden van Jesus, het lijden dat hij 
aankondigt. Jesus voorvoelt en weet dat hij zal lijden en dat hij zal worden 
uitgeleverd. Hij weet dus dat hij zelf ook niet alles kan, in ieder geval het lijden niet 45 
kan vermijden, niet uit de weg kan gaan. Hij wordt dus geconfronteerd met het feit 
dat de hemel niet op aarde is, niet in zijn dagen tenminste. Jesus geloofde wel dat 
het heil, het goede, het koninkrijk van God dichtbij was. Zie ik dat ook, geloof ik dat 



ook? Ik wil het wel graag geloven en ik zou willen bidden om ogen die het zien. Ik 
zou willen bidden om het heil voor alle mensen en om te zien dat dat heil dicht bij is. 50 
Ik zou willen bidden om een geloof zoals Jesus had, een geloof om een beetje 
jaloers op te worden.  
 
En stel nu dat ik, dat wij zo’n geloof zouden hebben. Een geloof dat bergen kan 
verzetten. Een geloof in genezing dus ook. Ja, maar dat moet je misschien niet al te 55 
letterlijk nemen. Genezing kan niet altijd, tenminste niet als je het medisch bekijkt. In 
dit verhaal gaat het ook over een demon. Jesus spreekt die demon op strenge toon 
toe en daarmee verdwijnt de demon. Ja, en een ziekte verbinden met het 
demonische, dat is toch niet meer van deze tijd. Het is ook de vraag waar de zoon 
aan lijdt. Hij is maanziek….zo staat het in onze vertaling……dat kan van alles zijn. 60 
Het is in ieder geval iets demonisch en ziekte belemmert je om vol uit te leven als 
een bevrijd mens, het demonische doet dat ook. Angst kan iets demonisch zijn. 
Perfectionisme kan iets demonisch zijn in die zin dat het je gaat beheersen. Dan is 
het niet direct een ziekte, maar wel iets dat je belemmert om voluit te leven.  
Angst kan iets demonisch zijn en ik kom in deze tijd tegen dat mensen angstig zijn. 65 
En voor een deel herken ik die angst ook, angst voor toekomst, angst voor wat ons of 
mij boven het hoofd hangt. Angst voor besmetting, angst voor de dood, angst voor 
een oorlog, het kan een mens gaan beheersen en daarmee demonisch worden. Kijk, 
dat je als mens bang bent voor iets, dat is niet raar en ook terecht. Je kunt in deze 
tijd ook zien dat er mensen zijn die niet bang genoeg zijn voor besmetting om maar 70 
iets te noemen. Maar als het je gaat beheersen, als het je leven gaat beheersen, dan 
belemmert je dat om vrij te leven. En zou geloof als een mosterdzaadje je kunnen 
bevrijden van die knellende banden? Geloof, het woord dat je ook kunt vertalen als 
‘vertrouwen”? Vertrouwen als een weg om te gaan, met om mijn part de angst in je 
hart, maar wel gaan…..in een verlangen naar bevrijding en verlangen naar bevrijding 75 
is geloof en is tegelijkertijd ook bevrijding. Verlangen naar bevrijding is vertrouwen en 
geloof in één.  
 
Zou geloof als een mosterdzaadje dan inderdaad de berg kunnen verplaatsen die 
angstberg heet? Niet dat angst dan verdwijnt als sneeuw voor de zon, maar het 80 
beheerst niet meer. Dat zou prachtig zijn en dan is niet alles mogelijk, sorry Jesus, 
niet alles is mogelijk, maar wel veel. En geloof als een mosterdzaadje, ik las ergens 
dat mosterdzaad onder andere bijzonder is vanwege groeisnelheid. De wortels van 
de plant groeien in 2 maanden tijd wel 80 centimeter en als je die plant in je tuin hebt, 
raak je die voorlopig dus niet kwijt. Dat is dan ook wel weer een heel mooi beeld. 85 
Geloof, wat voor geloof dan ook, je raakt dat dan ook niet zo maar kwijt, zo mag je 
lezen. En dat geloof, dat is er dus, geloof in bevrijding, bevrijding van angst. En 
geloof kan groeien, met een grote snelheid zelfs. Geloof in wereldvrede dus ook, zo 
wil ik hopen, geloof in rechtvaardigheid dus ook. Geloof in rechtvaardigheid tegen 
beter weten in, omdat het onrecht in deze wereld je van tijd tot tijd tegemoet komt en 90 
de spanningen in deze wereld als een constante aanwezig zijn.  
 
En als geloof groeit en ook het geloof in wereldvrede, rechtvaardigheid, duurzaam 
omgaan met deze aarde en wat ook allemaal meer…..als geloof in God groeit als 
bron van wat is, als gever van het leven……als geloof in de weg van Jesus groeit als 95 
een weg van bevrijding…..als geloof in de heilige Geest groeit als weg verbonden 
met ons leven, als adem in onze neus zoals bij de schepping van de mens……als 



geloof groeit dat het kan, is er dan een moment dat je als mens kunt zeggen: “’Niets 
is voor ons onmogelijk”? In de tijd misschien, in welk leven dan ook?  
Als dat zo is, als dat moment er is dat je in waarheid en in werkelijkheid kunt zeggen 100 
dat niets onmogelijk is, dan zal ik me moeten bekeren. En dan doe ik dat van harte, 
ik zal het met nadruk beamen. Amen.  
 
 


