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Middagdienst  

 

Broeders en zusters, de Here wil ons deze middag bepalen bij de kracht van het geloof 

en hoe dat zichtbaar wordt in ons gebedsleven. Daarom zullen we straks na votum en 

zegengroet de Here loven en de woorden van de Here in de mond nemen, die ons 

oproept on in alle vrijmoedigheid tot Hem te bidden en op zijn verbond te pleiten. Maar 

we zullen nu eerst gaan staan om de Here te begroeten en te luisteren hoe Hij ons 

tegemoet treedt. Laten we ter begroeting onze afhankelijkheid van de Here belijden 

door in ons hart de volgende woorden te spreken. 

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Lied : Psalm 81 : 1 en 8 

4. Gebed voor de opening van het Woord door het zingen van Gezang 6 

5. Schriftlezing : Marcus 9 : 2 - 13 

6. Lied : Psalm 20 : 4  (over dat de Here uit zijn woning antwoord geeft aan zijn 

knecht) 

7. Tekst : Marcus 9 : 14 - 29 

8. Geloofsbelijdenis Gezang 4 

9. Dankzegging en gebed 

10. Slotzang : Psalm 112 : 1 en 2  (over de zegen die de Here geeft aan wie Hem 

vreest) 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Ik bedien u vanmiddag het Woord van de Here over de genezing van de bezeten jongen 

onder het volgende thema: het is een kwestie van echt in Jezus Christus geloven. 

En we letten daarbij op twee dingen: 

1. op de machteloosheid van het ongeloof 

2. op de kracht van het geloof. 

Er is nog niet zo lang geleden een nieuwe episode aangebroken in het leven van Jezus, 

de Zoon van God. In het begin van zijn optreden was er niet gesproken over zijn 

levenseinde. Het lag voor de mensen buiten het gezichtsveld. Ook logisch gezien het 

feit dat Jezus een goede dertig jaar oud was toen Hij door Israël trok om te preken en 

zijn macht te laten zien. Wie verwacht dat een dertigjarige spoedig zal sterven? En 

Jezus had dat tot voor kort ook zo gelaten. Maar aan het einde van hoofdstuk 8 had Hij 

het voor eerst ter sprake gebracht. 

Nu was de spanning tussen de Joden en de Here Jezus in de afgelopen periode al 

duidelijk opgelopen. Hoewel velen Hem nog wel volgden, was het ook duidelijk dat dat 

meer voortkwam uit nieuwsgierigheid dan uit geloof. Laat nog eens een wonder zien, 

Jezus! Ja, voor de meeste mensen was Jezus niet meer dan een bijzondere verschijning. 

Een mens met bijzondere gaven, al zat er ook iets vreemds aan Hem. Met dat gepraat 

over God als zijn Vader. Met dat gepraat dat we in Hem moeten geloven. Op Hem ons 

leven moeten bouwen. Als Hij dat nou eens zou nalaten, dan zou iedereen Hem op 

handen dragen. Want daar schrikt Hij mensen mee af. Dat was de algemene stemming 

onder de mensen in die dagen. Op zich zijn de werken die Hij doet fantastisch, maar Hij 

vraagt teveel van ons. 

Als Jezus dan in hoofdstuk 8 vers 29 aan zijn discipelen vraagt: Maar gij, wie zegt gij, 

dat Ik ben? En Petrus antwoordt dan: Gij zijt de Christus. Dan zegt Jezus, zoals we uit 

het evangelie naar Mattheüs weten: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed 

heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. Petrus erkent Jezus 

zoals Hij is en Jezus verheugt zich daarover. Petrus gelooft dat Jezus de beloofde 

Messias is over wie Mozes en de profeten hebben geschreven en geprofeteerd. Dat 

Petrus niet de gangbare mening van de mensen over Jezus deelde, was echter niet de 
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verdienste van Petrus, maar het werk van God de Vader, die Petrus deze woorden in de 

mond had gelegd. 

Dat dit inderdaad niet de woorden van Petrus waren, wordt gelijk daarop wel heel 

duidelijk. Want als de Here Jezus gaat spreken over het lijden dat Hij moet ondergaan 

en de dood die daarop zal volgen, dan neemt Petrus in zijn overmoed de Here Jezus 

terzijde en gaat hij Hem nota bene bestraffen. En dan moet Jezus hem ten overstaan van 

de andere discipelen bestraffen met zware woorden: ga weg, achter Mij, satan; gij zijt 

niet bedacht op de dingen Gods, maar op die van de mensen. 

Zes dagen later vindt dan die heel bijzondere gebeurtenis plaats op die hoge berg. Jezus 

beklimt hem met Petrus, Johannes en Jakobus. En op die berg verandert de Here Jezus 

voor hun ogen van gedaante. De heerlijkheid van Gods Zoon breekt door zijn 

menselijke gedaante heen. En Jezus staat daar stralend met een hemelse glans voor hun 

ogen. En terwijl ze daar zo op die berg zijn, verschijnen Mozes en Elia en zij spreken 

met de Here Jezus. Waarover wordt niet gezegd, maar het onderwerp laat zich raden. Zij 

spreken over wat komen gaat: het lijden en de dood van Jezus. Het oordeel en de toorn 

van God, die God over het hoofd van zijn Zoon zal uitgieten. Mozes en Elia, die beiden 

ook veel geleden hebben onder de afwijzing van de mensen voor wie ze zich inspanden, 

ze zijn door de Vader gestuurd om zijn Zoon te bemoedigen. Heel duidelijk wordt hierin 

het meeleven van de hemel met het werk van Gods Zoon zichtbaar en voelbaar. Een 

heerlijk moment van troost moet dat voor de Here Jezus geweest zijn. 

Maar de vreugde is maar van korte duur. Want als Jezus met de drie discipelen van de 

berg is afgedaald en terugkeert bij de rest, dan komt Hij weer midden onder het 

gekrakeel van de mensen. Hij ziet een menigte mensen om de achtergelaten discipelen 

staan. En verder hoort Hij hoe er geruzied wordt. De schriftgeleerden zijn weer bezig. 

Als Jezus terugkomt blijkt de menigte even uit zijn doen te zijn. Het griekse werkwoord 

dat vertaald is met ‘zeer verbaasd’ heeft een negatieve klank. Het is meer de verbazing 

van iemand die zich betrapt voelt. En enigszins huichelachtig lopen de dan naar de Here 

Jezus toe en begroeten Hem. 

Als Jezus bij zijn discipelen is vraagt hij waar de ruzie over ging. Het lijkt erop dat het 

even stil blijft. Dan neemt een man het woord. Hij vertelt dat hij zijn zoon heeft 

meegenomen, een zoon die een stomme geest heeft. En als die geest bezit van een 

neemt, werpt hij hem op de grond, heeft hij het schuim op zijn mond staan, knarst hij 
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met zijn tanden en verstijft hij. Verder vertelt de Vader dat Hij bij afwezigheid van 

Jezus aan zijn discipelen gevraagd heeft om die boze geesten uit te drijven. Ze hebben 

het niet gekund. 

Eigenlijk is dit nog niet het antwoord op de vraag van de Here Jezus. De vader had 

alleen nog maar de aanleiding geschetst. Maar blijkbaar is dit voor de Here Jezus 

voldoende om te begrijpen wat er aan de hand was. Om te begrijpen waar over de ruzie 

was. En dan proef je toch wel enige moedeloosheid bij de Here Jezus. Oh, ongelovig 

geslacht, hoe lang zal Ik nog bij U zijn? Hoe lang zal Ik U nog verdragen? Deze 

uitspraak toont ons iets van het innerlijke leven van de Here Jezus. Van wat het met 

Hem deed dat de mensen maar niet in Hem geloofden. Hij werd er soms heel moe van. 

Deze uitspraak van de Jezus heeft een dubbele reden. Want Hij ziet een dubbel 

ongeloof. Allereerst het ongeloof van zijn discipelen. Het ongeloof waardoor zij die 

jongen maar niet konden genezen. In de tweede plaats het ongeloof van de 

schriftgeleerden. Want die gebruikten het onvermogen van de discipelen als een reden 

om de schare er van te overtuigen dat zij niet in Jezus moeten geloven. Het is goed 

voorstelbaar dat de twist van de schriftgeleerden en de discipelen over de vraag ging 

hoe het kon dat Jezus wel geesten kan verdrijven en zij niet. Waarbij de schriftgeleerden 

weer aan kwamen zetten met hun oude verhaal dat Jezus dat doet door de kracht van 

Beëlzebul. 

Als je dit ongeloof plaatst tegen wat de Here Jezus kort daarvoor had meegemaakt, dan 

is het heel goed te begrijpen dat de Here Jezus hier zo zucht. Op de berg was Hij 

verheerlijkt. Mozes en Elia waren aan hem verschenen om Hem te bemoedigen. Mozes 

en Elia hadden hem  erkent in zijn hoogheid. Maar hier, aan de voet van de berg, nu Hij 

weer onder de mensen is, is daar niets meer van over. Hier vindt Hij weer dat ongeloof 

en die afwijzing. Wat zijn de mensen toch hoogmoedig! Ja, en wat zijn het een 

huichelaars. Terwijl Mozes en Elia Hem eren, wijzen de schriftgeleerden Hem af. 

Terwijl Mozes en Elia Hem erkennen als Gods Zoon, zien de schriftgeleerden Hem als 

een zoon van de duivel. En die schriftgeleerden, beweren van zichzelf dat ze in de 

voetsporen van Mozes en Elia gaan. Was het maar waar. Dan zouden ze Jezus 

aanbidden. Maar nu wijzen ze Hem af. Ja, sterker nog. Zij weerhouden ook anderen 

ervan om in Jezus te geloven. 
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Waarom was er niets gebeurd? Waarom kon de jongen niet genezen worden door de 

discipelen? Omdat er geen geloof was in Christus. Dat in de eerste plaats. 

We zullen dan nu gaan letten op de kracht van het geloof. Toch laat onze Heiland Zich 

niet door dit ongeloof uit het veld slaan. Wij zouden waarschijnlijk weggelopen zijn in 

zijn geval. Wat zou je nog bij die mensen blijven die toch niet willen geloven. Want je 

kunt wel nog een wonder doen, maar dat verandert toch niets. Maar de Here Jezus 

reageert zo niet. 

Hij geeft de vader opdracht om de jongen bij Hem te brengen. En zij brachten de jongen 

bij Jezus. En toen de geest Jezus zag, deed deze de jongen gelijk stuiptrekken en wierp 

hem op de grond waarbij het schuim op zijn mond stond. De geest, hoewel hij slecht 

was, wist voor wie hij gebracht was: voor de Zoon van God. Voor de kroonprins van het 

andere kamp. Het kamp van God. 

Daarop vroeg de Here Jezus aan de vader hoelang de jongen al lastig gevallen werd 

door deze geest. En dan vertelt de vader dat het al zo is vanaf dat hij een kind was. Ook 

schetst hoe hij altijd in grote zorg leeft voor het kind. Hij mag hem geen ogenblik uit het 

oog verliezen. Want de geest drijft de jongen zo in het vuur of in het water om hem te 

laten verongelukken. De jongen is dus al heel lang ziek. Dat zal de menigte moeten 

weten voor als Jezus de jongen straks geneest. De genezing van deze jongen kan straks 

niet op een toevalligheid geschoven worden. Alsof hij een kortstondige aandoening had 

die zo ook wel voorbij zou zijn gegaan. 

De vader vervolgt dan met de woorden: maar als U iets kunt doen, help ons en heb 

medelijden met ons! Als U iets kunt doen. Deze woorden zijn voor de Here Jezus ook 

weer teleurstellend geweest. Deze vader is niet gekomen in geloof maar in wanhoop. 

Jezus is zijn laatste strohalm. Maar toch wijst Jezus deze man niet terug. Hij zegt niet: 

als u zo naar mij toekomt, dan heb Ik geen zin om uw zoon te genezen. Nee, Hij zegt: 

alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dat is de boodschap voor deze vader. Maar 

niet alleen voor hem. Maar ook voor de menigte. Alle dingen zijn mogelijk voor wie 

gelooft. 

En op de een of andere manier brak toen iets bij die vader. Wat blijkt uit het feit dat de 

vader roept en huilt. Hij spreekt onder tranen. U vraagt zich misschien af waar ik dat 

vandaan heb, want u vindt daar geen woord over in uw bijbeltje. Nu is het zo dat in 

verschillende griekse handschriften die woorden niet voorkomen. Deze handschriften 
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zijn door de vertalers van onze Bijbel gebruikt. Maar vandaag zijn velen van mening dat 

die woorden toch wel bij de orginele tekst horen. De onzekerheid die hij eerst had over 

de vraag of Jezus iets voor zijn zoon zou kunnen doen, maakt plaats voor geloof. Er is 

iets in hem doorgebroken van wat hij Jezus heeft aangedaan om Hem zo tegemoet te 

treden. En er is tegelijk vertrouwen in het feit dat Jezus hem straks zijn zoon genezen 

zal teruggeven. Ja, de vader zet zijn vertrouwen op de Here. Hij gelooft dat Jezus zijn 

zoon zal genezen. 

Al beseft hij tegelijk hoe broos dat vertrouwen is. En daarom zegt hij, nadat hij gezegd 

heeft: ik geloof.  Kom mijn ongeloof te hulp! Ja, de vader is tot geloof gekomen en hij 

wil dat geloof ook vasthouden en vraagt Christus hem te hulp te komen. 

En toen de mensenmenigte dichterbij kwam en velen goed zouden kunnen zien wat er 

zou gebeuren, nam Jezus het woord. Hij bestrafte de onreine geest en zei: U, stomme en 

dove geest, Ik beveel u: ga van hem uit en kom niet meer in hem. En de geest ging uit 

onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen. Met de stem van de jongen schreeuwde de 

geest en in het lichaam van de jongen toonde hij zijn onwil om uit de jongen weg te 

gaan. Hij wilde blijven, maar hij kon niet standhouden en moest de jongen verlaten. 

Als de geest de jongen heeft verlaten blijft de jongen bewegingloos op de grond liggen. 

Hij leek dood en die mening begon al algemeen post te vatten onder menigte. Wat voor 

de zoveelste keer duidelijk maakt dat de mensen geen vertrouwen in Jezus hadden. En 

waarschijnlijk hebben de schriftgeleerden zich al verheugd over deze misser. 

Maar Jezus laat zien dat de vader niet tevergeefs zijn vertrouwen op Jezus heeft gesteld. 

Want als Jezus zijn hand pakt en hem optrekt, komt hij in de benen. Hij is niet dood. 

Maar hij leeft. Hij is niet langer bezeten. Maar hij is gezond. 

Maar de vertelling van de evangelist Marcus is daarmee nog niet afgelopen. Want als de 

Here Jezus een huis is binnengegaan, vragen zijn discipelen waarom zij de onreine geest 

niet hebben kunnen uitdrijven. En dan zegt de Here Jezus tot hen: dit geslacht, deze 

onreine geesten, kan alleen maar uitgedreven door gebed. Nu lijkt dit laatste er een 

beetje bij te hangen. Want nu brengt de Here Jezus het gebed ter sprake. Terwijl het in 

de rest van de geschiedenis ging om het geloof. De kracht van het geloof. De kracht van 

het vertrouwen op de kracht van de Zoon van God. 

Maar broeders en zusters, is het niet zo dat het gebed in het verlengde ligt van het 

geloof. Ja, je mag zelfs zeggen dat het gebed een uitstekende graadmeter is voor osn 
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geloof. Beter dan de hoogte van onze VVB, beter dan de frequentie van ons kerkbezoek, 

beter dan hoeveel we ons inzetten voor onze naaste in nood. Want in ons gebedsleven 

wordt zichtbaar welke plaats de Here echt in ons leven heeft. Want als we echt alles van 

de Here verwachten dan moet dat blijken is onze gebedsleven. Vouwen we onze handen 

wel als we het moeilijk hebben en leggen we ons verdriet dan bij Hem neer? Danken we 

de Here als het ons goed gaat? Als we na een lange periode van ziek zijn weer gezond 

zijn. Als onze financiële zorgen weer voorbij zijn. Als ons huwelijk weer levend is. 

Ja, broeders en zusters, we hebben misschien net wel op ons gemak geluisterd naar hoe 

het verhaal van de genezing van de bezeten knaap zich ontspon. We hebben misschien 

in ons hart ons hoofd geschud over die ongelovige mensen. Over de schriftgeleerden die 

niet in Jezus geloofden. Over de vader die met name door wanhoop gedreven werd. 

Over de menigte die dacht dat de jongen gestorven. Och, och wat een ongeloof! Maar is 

het werkelijk zoveel beter met ons? Laten we onszelf maar niet verheffen. Maar eerlijk 

erkennen dat ons geloof ook nog maar klein is. Dat ons vertrouwen op de Here nog 

maar zwak is. Kijk maar naar onze gebeden. Hoe weinig bidden we vaak. En hoe 

achteloos bidden we vaak. Hoe ondoordacht spreken we vaak onze woorden uit. Wiens 

gedachten dwalen niet af als er in de kerk gebeden wordt? En hoe weinig eindigen we 

het gebed in het vaste vertrouwen dat de Here ons gebed heeft gehoord en verhoord? 

En nu vraagt u zich misschien af, maar wat moet ik dan nu? Want mijn geloof is vaak 

zo klein. Mijn gebedsleven is vaak zo slap. Hoe kom ik dan aan een sterker geloof? Ik 

zou het graag hebben, maar ik ben zo zwak. De vader van de bezeten jongen wijst ons 

de weg. Bid: Here ik geloof, kom mij in mijn ongeloof tegemoet. En dan zal de Here 

komen. We hebben het mogen zien bij de genezing van de bezeten jongen. 

Amen 


