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Lieve kleinkinderen, 

 

Weer een klein verhaaltje, dat mijn moeder mij vroeger verteld heeft. 

Weten jullie wat een dijkhuisje is? Bij ons vroeger op Kollumerpomp hadden wij 

ook een paar van die kleine dijkhuisjes, die heel dicht, ja bijna stijf tegen de 

zeedijk aan gebouwd waren. 

In één van die dijkhuisjes woonde een lief, oud vrouwtje, dat elke zondag trouw 

twee keer naar de kerk ging. Ja, zij was net zoals mijn moeder, een heel gelovige 

vrouw. 

Op zekere dag las dit oud vrouwtje in de bijbel Mattheüs 17 : 20. 

Daar staat dat Jezus het volgende tegen zijn leerlingen zegt: ‘Want voorwaar, Ik 

zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaadje, zult gij tot deze berg 

zeggen: ‘Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen.’ 

 

Nu moeten jullie weten, dat wanneer je in de voorkamer van dat dijkhuisje door 

de ramen naar buiten keek, dan zag je alleen maar de zeedijk. Zo dicht stond dat 

dijkhuisje tegen de zeedijk aan. En daar ergerde dit oude vrouwtje zich al jaren 

aan.  

 

Toen ze deze tekst Mattheüs 17 : 20 in de bijbel las, dacht ze: Ik ga vanavond  

voor het slapen gaan, bidden dat die grote zeedijk morgenvroeg een kilometer 

verder de zee in ligt. Dan heb ik eindelijk een mooi uitzicht. En dat deed ze. 

Maar, de volgende morgen lag die grote zeedijk nog precies op dezelfde plek 

voor haar ramen. 

Ze keek naar buiten en zei in zichzelf: ‘Dat had ik wel gedacht!’ 

 

Mijn moeder en ik moesten dan altijd een beetje lachen, als zij mij dit vertelde. 

 

 

Hoofdstuk 34   -  Hoe lang nog….?      Marcus      9  :   14  -  29 

Mattheüs  17 :   14  -  22   

 
Gedurende de tijd dat het Here Jezus met de drie discipelen op de berg was, 

hadden de negen andere leerlingen op hen gewacht. Gebeurde daar op die berg 

iets bijzonders waar Petrus, Johannes en Jacobus getuige van waren? Ze konden 

zich niet voorstellen wat dat dan zou moeten zijn. En hoe lang zouden ze daar 

nog bovenop die berg blijven? Toen de nacht viel gingen zij ook maar slapen. 

Ze hadden wel eens vaker een nacht onder de blote hemel doorgebracht. 

 

De volgende morgen toen de zon al hoog aan de hemel stond waren Jezus en 

zijn drie discipelen nog niet terug vanaf de berg, maar uit de omliggende dorpen 

kwamen al veel mensen naar hen toe op zoek naar Jezus. Ook Schriftgeleerden 



 

2 
 

kwamen.  Ze wilden weer met Jezus  redetwisten over ‘godsdienstzaken’. O, één 

verkeerd woord van Jezus en dan hadden ze hem! 

 

Daar kwam ook een man aanlopen met een zieke jongen aan zijn hand. Je kon 

zien dat die jongen erg ongelukkig was. Vlug liep deze man naar de negen 

discipelen en vroeg: ‘Waar is jullie meester?’ 

De discipelen wezen omhoog en zeiden: ‘Daar boven op die berg en wij weten 

niet wanneer hij terugkomt.’ 

Geschrokken, ja radeloos keek de man hen aan. Hij had een lange reis gemaakt, 

zijn zoon was er erg aan toe en nu was rabbi Jezus er niet… 

Zijn zoon was bezeten door een kwade geest die hem volledig in zijn macht had. 

Zo nu en dan kreeg deze jongen aanvallen, zo erg dat het leek alsof hij erin 

bleef. Elke aanval zou de laatste kunnen zijn…. 

Maar nu Jezus er niet was zouden dan misschien zijn leerlingen hem kunnen 

helpen?  Zij hadden al eerder in Jezus’ Naam grote wonderen gedaan. 

 

Geschrokken en bang keken de negen leerlingen van Jezus elkaar aan. Deze 

dwingende vraag van deze man hadden ze niet verwacht. Ja, ze hadden diep 

medelijden met deze vader en zijn zoon. En het was waar, tijdens hun reis door 

Galilea hadden ze in Jezus’ Naam grote wonderen gedaan. Maar toen was het 

anders. Toen had Jezus hun die opdracht gegeven. Maar nu hadden ze die 

opdracht niet. Het was beter dat ze op Jezus wachten. 

Maar de man keek hen smekend aan. Hij was doodsbenauwd dat zijn zoon nu 

weer een aanval zou krijgen en dan zo erg dat hij zou sterven. 

De negen discipelen durfden niet langer te weigeren. Ze konden het in ieder 

geval proberen en lukte het niet, dan konden ze altijd nog op Jezus wachten. 

Ze liepen naar de zieke jongen toe, legden hem de handen op en eerbiedig 

noemden ze de Naam van Jezus. 

De jongen trilde en keek hen met zijn grote, bange ogen aan, maar het wonder 

waar zij allemaal op gehoopt hadden, gebeurde niet. 

 

Daar stond de vader, verslagen en wanhopig. Hij verweet de negen discipelen 

niets, maar het was hem wel aan te zien dat hij verschrikkelijk teleurgesteld was. 

Wat viel hem dit van deze mannen tegen! Was er dan niet één van hen die zijn 

zieke zoon kon helpen? Gaven die kwade geesten dan helemaal niets om de 

heilige Naam van Jezus? Maar dan was er ook geen hoop meer. Dan kon hij 

even goed naar huis gaan. Dat zijn zoon thuis stierf was beter dan hier. 

Misschien moest hij zelfs dankbaar zijn wanneer de dood zijn zoon verloste van 

dat ondraaglijk lijden. Maar o, hij kon zijn zoon niet missen hoe erg hij ook 

leed! Hij zou toch maar op Jezus wachten, ook al zou het dagen duren…. 

 

En toen zag hij dat de Schriftgeleerden naar de negen discipelen toegingen en 

hen verweten dat zij de boze geest niet konden uitdrijven. Ze hadden het altijd al 
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gedacht, zeiden ze snerend, dat die Nazarener niet alles kon en nu hadden ze het 

met eigen ogen gezien. Als zijn Naam genoemd werd en de kwade geesten 

verdwenen niet, nu dan was het duidelijk: Jezus was geen groot profeet! 

Maar de discipelen namen het voor Jezus op en begonnen ook heftig te praten. 

Het werd een heel heftig geschreeuw tegen elkaar, daar onder aan die berg. Ze 

vergaten in hun woordenstrijd helemaal de vader en zijn ongelukkige zieke 

zoon. Ze merkten niet eens dat Jezus en zijn drie leerlingen eraan kwamen en al 

heel dichtbij waren. 

 

‘Wat is hier aan de hand?’ vroeg Jezus aan de Schriftgeleerden. ‘Waarom 

schreeuwen jullie zo tegen elkaar?’ 

Maar voordat de Schriftgeleerden konden antwoorden kwam de vader met zijn 

zieke zoon naar Jezus toe. Hij viel op zijn knieën, terwijl hij smeekte: ‘Heer, heb 

medelijden met mijn zoon. Help hem alstublieft want hij heeft een kwade geest 

in zich. En elke keer wanneer die kwade geest hem te pakken neemt, gooit hij 

hem op de grond. Dan krijgt mijn zoon schuim op zijn mond, knarst met zijn 

tanden en wordt helemaal stijf. Ik wilde hem naar u toebrengen maar u was er 

niet. Toen heb ik hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet beter 

maken.’ 

De Here Jezus keek zijn discipelen verwijtend aan. Nu waren ze al zo lang bij 

hem en nog was hun geloof niet groot genoeg om in Zijn  Naam een démon uit 

te drijven. Als ze werkelijk geloofd hadden dat ze het in Zijn Naam hadden 

kunnen doen en ze hadden er gelovig voor gebeden, dan hadden ze de macht 

gekregen om deze zieke jongen te genezen. Maar in plaats daarvan hadden ze 

duidelijk hun ongeloof en onmacht laten zien en de Schriftgeleerden een reden 

gegeven om hem in een kwaad daglicht te stellen.  

 

Daar stonden zijn leerlingen in het midden van een grote groep mensen die niet 

in hem geloofden, maar alleen bij hem kwamen om een wonder te zien. 

Het was nog geen dag geleden dat Jezus daar bovenop die berg samen met 

Mozes en Elia in die lichtgevende wolk van God was geweest! Voor Jezus was 

het zo zwaar om dit allemaal te dragen: de onmacht van zijn leerlingen, het 

ongeloof van het gewone volk en de felle vijandschap van de Schriftgeleerden. 

En terwijl hij zijn ogen liet gaan over al die mensen om hem heen, zei hij: ‘Wat 

zijn jullie toch ongelovig! Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe houd ik 

dat vol?’ 

Het was net alsof Jezus naar het einde van zijn werk hier op deze wereld begon 

uit te zien, ook al wist hij dat het einde zijn dood aan het kruis zou zijn. 

Maar hoe zwaar het ook was, hij zou doen wat zijn Vader in de hemel hem 

opgedragen had. Ook nu, hier onder aan de berg, zou hij dat weer doen. 

 

En Jezus zei: ‘Breng de jongen bij mij!’ 
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Bang bracht de vader zijn zoon naar Jezus. Maar toen de kwade geest Jezus zag, 

deed hij de zieke jongen stuiptrekken en met schuim op de lippen viel hij al heen 

en weer rollend vlak voor Jezus voeten neer. 

Het was niet om aan te zien, zo erg was die jongen eraan toe. De mensen om 

hem heen huiverden. Jezus zag het en kreeg heel erg medelijden met deze 

jongen. Maar voordat Jezus hem genas vroeg hij aan zijn vader: ‘Hoe lang heeft 

jouw zoon hier al last van?’ 

De vader antwoordde: ‘Vanaf dat hij een heel klein jongetje was. En het komt 

steeds terug, vooral wanneer het volle maan is. En elke keer weer probeert de 

démon hem te doden. Soms gooit hij hem in het vuur en een andere keer in het 

water. Rabbi Jezus, als u kunt, heb dan medelijden met ons en help ons.’ 

Jezus keek hem ernstig aan en antwoordde: ‘Of ik iets kan doen? Alles is 

mogelijk voor wie gelooft!’ 

En toen begreep de vader dat alles van hemzelf afhing. Jezus wilde hem helpen, 

op één voorwaarde, dat hij geloofde. Zijn zoon zou beter worden als hij zijn 

vertrouwen op Jezus stelde. Hij had het de leerlingen van Jezus kwalijk 

genomen dat zij zijn zoon niet konden genezen, maar hijzelf was geen haar 

beter. De genezing van zijn zoon hing af van zijn geloof, zijn vertrouwen in 

Jezus. Smekend stak hij zijn handen naar Jezus uit en met overslaande stem riep 

hij: ‘Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp.’ 

En dat was genoeg. 

Niet tegen de zieke jongen, maar streng sprak Jezus tegen de démon: ‘Jij geest 

die doof en stom maakt. Ik gebied je: ga uit deze jongen weg en keer niet meer 

in hem terug.’ 

Nog één keer probeerde deze kwade geest de jongen kapot te maken. Hij gooide 

hem op de grond zodat hij het uitschreeuwde van de pijn. Nog één keer kreeg hij 

het zo benauwd dat hij geen adem meer kon krijgen en als dood bleef liggen. De 

mensen dachten al dat hij was overleden, maar Jezus boog zich over hem heen 

en pakte hem bij de hand terwijl hij vriendelijk zei: ‘Kom, ga staan.’ 

De jongen was genezen en stralend van blijdschap nam zijn vader hem mee naar 

huis. De mensen om Jezus heen stonden versteld van Jezus’ wondermacht. Die 

had hij dan toch van God gekregen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Kom, ga staan.’ 
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Al vrij snel na dit wonder liet Jezus de mensen alleen en ging met zijn leerlingen 

een huis binnen waar ze met elkaar konden praten, zonder dat iedereen hen kon 

horen. 

En daar vroegen zijn leerlingen aan Jezus: ‘Waarom konden wij die kwade geest 

niet uitdrijven?’ 

Jezus antwoordde: ‘Dat komt omdat jullie geloof niet sterk genoeg is en omdat 

jullie niet vurig en gelovig gebeden hebben. Als jullie maar een allereerste begin 

van geloof zouden hebben, zo klein als een mosterdzaadje, dan is alles mogelijk. 

Zelfs al zouden jullie tegen die berg zeggen: ‘Verplaats je van hier naar daar!’ 

dan zou hij zich direct verplaatsen.’ 

Hiermee bedoelde Jezus dat welke onoverkomelijke berg wij in ons leven ook 

tegenkomen, zoals ziekten, tegenslagen, pijn of verdriet, ons niet tegen kunnen 

houden om op Jezus te vertrouwen, anders gezegd in Jezus te geloven.  

 
 


