Bezinning 367: De kracht van het gebed
Marcus 9,14-29 = weekdagen 7° week maandag

Het Woord
Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er
waren ook schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren
verbaasd toen ze Hem zagen, en liepen meteen naar Hem toe om Hem te begroeten. Hij vroeg
hun: ‘Waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren?’ Iemand uit de menigte antwoordde:
‘Meester, ik heb mijn zoon naar U gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan
praten; steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de grond, en dan komt het
schuim hem op de mond te staan, hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen
Uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.’ Hij zei tegen hen: ‘Wat
zijn jullie toch een ongelovig volk, hoe lang moet Ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet Ik jullie
verdragen? Breng hem bij Me.’ Ze brachten de jongen bij Hem. Toen de geest Hem zag, deed hij
de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen
en weer. Jezus vroeg aan zijn vader: ‘Hoe lang heeft hij hier al last van?’ Hij antwoordde: ‘Al vanaf
zijn vroegste jeugd, en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de
bedoeling hem te doden; maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.’
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of Ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ Meteen riep de
vader van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’ Toen Jezus zag dat er een grote
groep mensen toestroomde, sprak Hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: ‘Geest die doof
en stom maakt, Ik gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug.’ Onder geschreeuw
en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg; de jongen bleef voor dood achter, zodat de
mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te
helpen en hij stond op.
Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen Hem: ‘Waarom konden
wij die geest niet uitdrijven?’ Hij antwoordde: ‘Dit soort kan alleen door gebed worden
uitgedreven.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Marcus beschrijft een diep menselijk drama. Een jongen lijdt aan epilepsie met alle spectaculaire
symptomen, breed en weid geschilderd. De vader neemt zijn verantwoordelijkheid en zoekt hulp
bij Jezus, maar hij treft alleen enkele leerlingen, want Jezus is met Petrus, Jakobus en Johannes
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op een berg gegaan (zie verhaal over de transfiguratie). Maar de leerlingen slagen er niet in de
jongen te genezen. Het woord ‘onmacht’ valt, het centrale begrip in dit verhaal. Jezus wijt die
onmacht aan het gebrek aan geloof in Gods kracht.
Het gesprek tussen Jezus en de vader is belangrijk. Jezus verwoordt de kern: ‘Bij God is alles
mogelijk.’ En de vader gaat mee in die boodschap en spreekt zijn geloof uit. Maar hij belijdt ook
zijn ongeloof. Het is een mooi, eenvoudig maar kerngebed voor ons allen: ‘Ik geloof, kom mijn
ongeloof te hulp.’ Want geloof en ongeloof loopt als een mix door ons allen heen. We mogen
hopen dat ons ongeloof vermindert en ons geloof steeds vermeerdert.
Jezus geneest de jongen enkel en alleen met het woord. Het toont de kracht van Gods Woord. En
ook dat wordt ten top gedreven: Jezus ‘wekt op’ en de jongen ‘staat op’. Het is eens te meer
verrijzenistaal. Met dezelfde werkwoorden zal over Jezus verrijzenis uit de dood gesproken
worden. God is inderdaad bij machte het dodelijke kwaad te overwinnen.
De vader kwam tot een mooi gebed. En Jezus zet zijn leerlingen aan tot gebed. Alleen vanuit God
en vanuit een sterke gebedsrelatie met God kan men sommige nijpende ervaringen aan.

Het Woord in mijn leven
Ben ik getuige geweest van de kracht van het geloof in een diep menselijk drama? Heb ik al
ervaren dat God doorbreekt midden in mijn diepe onmacht? Kan ik het gebed van de vader ‘Ik
geloof, kom mijn ongeloof te hulp’ met mijn volle hart bidden? Zie ik de verrijzenis gebeuren in
concrete situaties waarin mensen opstaan uit diep lijden?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
Uw sterke relatie met God
stelt U tot alles in staat.
Uw Woord is krachtig
en brengt nieuw leven
over dodelijk kwaad heen.
U richt mensen op
uit hun diepe ellende,
uit hun zwart lijden.
Laat ons groeien als gelovigen,
zodat Gods kracht
door ons in de wereld kan werken.
Want velen moeten opgewekt worden
uit het dodelijke kwaad. Amen.
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