Bezinning 443: Kyrie eleison
Matteus 17,14-21 = weekdagen 18° week zaterdag

Het Woord
Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op
zijn knieën viel en zei: ‘Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg
onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij Uw leerlingen gebracht, maar zij
konden hem niet genezen.’ Jezus antwoordde: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk,
hoe lang moet Ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet Ik jullie nog verdragen? Breng hem bij Me.’
Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging uit de jongen weg, en vanaf dat
moment was hij genezen. Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met Hem alleen
vroegen ze: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie
gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen
jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets
zal voor jullie onmogelijk zijn. [Dit soort kan alleen door gebed en vasten worden uitgedreven.’]1

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Een man bidt geknield tot Jezus: ‘Kyrie eleison: Heer, ontferm U.’ Niet voor zichzelf, maar voor zijn
zieke zoon. Epilepsie werd toen maanziekte genoemd omdat men dacht dat de momenten van de
aanvallen te maken hadden met de stand van de maan. Bovendien is er sprake van pogingen tot
zelfdoding (in vuur en water). Ouders lijden zeer diep onder dergelijke ziekten van hun kind. Ze
kunnen vaak ten einde raad zijn en de wanhoop nabij. Maar deze man brengt dus zijn zoon in de
aandacht van Jezus, want zijn leerlingen konden geen hulp bieden.
Jezus neemt woorden van de Heer in zijn mond (Exodus 33,3 en Deuteronomium 32,5). In de
Schrift is het de Heer die deze woorden spreekt tot zijn volk. Het is geen uitdrukking van woede,
maar eerder van het onbegrip van God dat de mens zo moeilijk tot geloof in Hem komt, ondanks
de overvloedige en overtuigende tekenen.
De genezing van de jongen lijkt vooral in dienst te staan van het gesprek tussen Jezus en zijn
leerlingen. Daarin staat het thema ongeloof – geloof centraal. Jezus gebruikt daarvoor een sterke
tegenstelling: het onooglijk klein mosterdzaadje tegenover een berg. Of beter: ‘die’ berg. Het is de
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berg waarop Jezus getransfigureerd is. Dat toont waartoe God in staat is. Daarom kan deze
genezing alleen gebeuren door gebed en vasten. Want gebed en vasten richten ons op God en op
alles wat God tot stand kan brengen. Dan is alles mogelijk.

Het Woord in mijn leven
Ben ik me bewust van mijn gebrek aan geloof? Breng ik het diepe lijden van anderen bij Jezus?
Kniel ik voor Jezus neer om te bidden om zijn ontferming voor anderen? Ken ik de kracht van
gebed en vasten? Hoe vast ik?

Bidden met het Woord
Kyrie eleison:
Heer, ontferm U
over mensen die diep lijden.
Ontferm U over mensen
die in conflict leven
met zichzelf en anderen.
Ontferm U over mensen
die ernstig ziek zijn,
fysisch en psychisch.
Ontferm U over mensen
die diep getekend zijn
door agressie en woede.
Ontferm U over mensen
die zelfdoding als enige oplossing zien.
Ontferm U, Heer, over allen.
Kyrie eleison. Amen.
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