
Nooit kan het geloof te veel verwachten…. 
 
We lezen samen Psalm 146:5 en 6. 
Boven deze Psalm staat: God is de enige Helper. 
 
Als 20 jarige ben ik werkzaam geweest bij St. Johan Maasbach Wereldzending in Den Haag. 
Daar kreeg ik de verantwoordelijkheid over de leden  administratie van het blad “Nieuw Leven”. 
En ik moest het zondagsschoolwerk opzetten. 
Ik houd van kinderen en geniet er van hen mee te nemen in de Bijbelse verhalen, vooral spannende 
verhalen. Nooit vergeet ik de reactie van David Maasbach, hij was toen een jaar of 8. 
Ik vertelde het verhaal van de storm op het meer……. 
Langzaam bouwde ik de spanning op. De kinderen hadden het idee, zelf in het bootje te zitten. 
Sommige handjes gingen angstig voor de ogen. 
De grote golven maakten hen niet alleen bang, maar ze voelden zichzelf ook zeeziek worden. 
Het water golfde in de boot en ik zag enkele kindervoetjes omhoog gaan. 
De boot dreigde te zinken. Nog even en dan ………… 
 
Waar was Jezus toch? 
 
Hij lag op het achterdek te slapen op een groot kussen………. 
Eén van de discipelen liep boos op hem toe, trok Hem ruw aan Z’n arm en maakte Hem wakker. 
Van angst schreeuwde hij het uit:  “Doe iets Heer…, help ons, ga op z’n minst hozen..” 
Nog slaperig stond Jezus op, de wind rukte aan Zijn kleren, Zijn haren wapperden over Zijn gezicht. 
Nogmaals schreeuwden de discipelen: “Doe in Hemelsnaam iets.., handen uit de mouwen..” 
En Jezus strekte Zijn hand uit, balde Zijn vuist en riep met krachtige stem:  “Zwijg, wees stil…” 
 
De kinderen waren doodstil. Plotseling schrokken ze op. Met veel kabaal sprong David uit z’n stoel, 
die omviel.., rende naar voren…., keek me aan zei: 
“En toen…was de storm voorbij..” 
Voor hem was het zo klaar als een klontje, als Jezus bij je is dan lost Hij het probleem op. 
David liet mij zien wat echt geloven is. 
Het geloof van een kind. 
Geloof wat nog niet besmet is door verstand, ratio, denken, cognitie of iets van dien aard. 
Om die reden riep Jezus een kind uit de schare, Mattheus 18, en zei tegen volwassenen, die bezig 
waren met de vraag wie de grootste was,  “wordt als een kind…” 
Hij bedoelde daarmee dat je eerst moet sterven aan je volwassenheid en dan opnieuw geboren moet 
worden. Ja ook voor 2014 geldt in het bijzonder dat je je roeping moet vastleggen, 2 Petrus1:10 
Je roeping om een kind van de Allerhoogste te worden, Lucas 6: 35. 
Je roeping om een kind van het Licht te zijn……. 
Kort daarop dankte Jezus Zijn Vader dat Hij dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hield….., 
om het aan Zijn kinderen te openbaren, Mattheus 11:25. 
 
De discipelen waren bekeerd, zij volgden Jezus. Zij hadden net als wij “het zaligmakend geloof”. 
Toch was het nodig dat zij een extra geloofsstap moesten maken, n.l. worden als een kind. 
Kinderen hebben een bijzondere gave, de gave van “groot geloof”. 
Of misschien, beter gezegd “simpel geloof” of “onbedorven geloof”. 
Dat geloof is goed vergelijkbaar met het geloof als gave van de Heilige Geest, zoals Paulus dat 
benoemt in 1 Corinthe 12:9. 
Tegenover dit groot geloof staat natuurlijk “klein geloof”. Het geloof van volwassen discipelen.  
Klein geloof was niet in staat om rustig te blijven tijdens de storm, Mattheus 8:26. 
Klein geloof was niet in staat om de maanzieke knaap te bevrijden van een boze geest, Matth. 17: 20. 



 
Grote mensen, met een bediening en een roeping zoals de discipelen, kunnen dus klein geloof 
hebben. Dit heeft niets te maken met volume. Eén kilo dons veren heeft een groter volume dan één 
kilo goud. Het heeft te maken met wat er binnen in de mens zit, zoals dit het geval is bij mosterdzaad 
Het kleinste gewas, dat kan uitgroeien tot een grote boom. 
Het geloof van een kind….., dat in staat is om nooit te veel te verwachten. 
Dát geloof, gelooft dat één woord genoeg is, om je knecht op afstand te genezen. 
Om tegen de berg Hermon (ruim 3000 m. hoog) te zeggen: wordt verplaatst van hier dáárheen….. 
Voor dit geloof is niets onmogelijk zei Jezus. 
 
De discipelen waren zo eerlijk. 
In de veiligheid van de vriendenkring, stelden ze Jezus persoonlijke vragen: 

- Waarom zit er geen schot in mijn bediening 
- Waarom lost mijn probleem zich niet op? 
- Waarom ben ik niet in staat om ………..? 

Het is goed om ook in 2014 zo in het leven te staan. 
Ze gingen naar Jezus. Hij was niet alleen hun Rabbi, maar in het bijzonder ook hun Vriend. 
Want zo had Hij hen genoemd, Johannes 15:15. 
Zelfs Judas werd tot het laatst een vriend genoemd. Mattheus 26:50 “Vriend, waarom ben je hier…?” 
Naar wie ga jij toe met je levensvragen…? 
Met wie deel jij je problemen of zorgen…? 
Mijn vroomheid zegt natuurlijk……….”met Jezus..!!” 
En misschien halen we ook wel de gelezen Psalm aan, waar in vers 3 staat “vertrouw niet op edelen” 
en ook “niet op mensenkinderen bij wie geen heil is”. 
Volmondig zeg ik daar “ja” op, maar voeg er wel aan toe: 
Vertrouw wel op vrienden, echte wederom geboren vrienden… 
Vrienden zijn leden van Zijn Lichaam hier op aarde. Aan elkaar gegeven. 
Zoals Jezus in de Hof, Zijn hulp en steun zocht bij Zijn vrienden. 
Zoals Jezus aan het kruis een beroep deed op Zijn vriend Johannes. 
Want als oudste Zoon, voelde Hij Zich tot Zijn dood verantwoordelijk voor Zijn moedertje, een 
weduwe. 
 
Heerlijk te weten dat God in 2014 je echte Helper is. 
Goed te weten dat Hij beschikt over helpers, groot in aantal. 
Engelen in de Hemel en……mensenkinderen hier op aarde. 
 
God zegene onze Vriendenkring. 
 
 


