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Beste jongeren en ouderen, naar aanleiding van het Bijbelleesrooster hebben we Matthéüs 17:14-21 gelezen. 

Deze bekende geschiedenis van de genezing van de maanzieke jongen vindt plaats op de volgende dag, na 

de verheerlijking van de Heere Jezus Christus op de berg (vers 1-13). De Zaligmaker komt van de berg af met 

Zijn discipelen Petrus, Jakobus en Johannes. Onderaan de berg is een grote menigte mensen waaruit een 

wanhopige vader tevoorschijn komt. In zijn nood komt hij bij de Heere Jezus. Zijn zoon is maanziek – van de 

duivel bezeten – en de discipelen hebben deze jongen niet kunnen genezen. Maar de Heere werpt de duivel 

uit en geneest dit zieke kind. En Jezus bestraft het ongeloof van de discipelen en geeft hun onderwijs.   

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Nadat die vader van die maanzieke jongen zijn grote nood aan de Zaligmaker heeft verteld (vers 14-16), lezen 

we in de volgende verzen wat de Heere Jezus zegt en doet. 

Vers 17. Jezus verwoordt in deze klacht het grote verschil tussen Zijn verheerlijking op de berg (vers 1-13)  en 

de grote menselijke ellende, ziekte, bezetenheid, onkunde en het ongeloof onderaan de berg. Tegelijk lezen 

we dat Jezus het ongeloof bestraft: ‘O ongelovig en verkeerd geslacht, (…)’. Hij vraagt dan: ‘Hoe lang zal Ik 

nog met ulieden zijn?’ terwijl Hij al zó lang bij hen is geweest om onderwijs te geven, tekenen en wonderen te 

verrichten! Hij stelt nóg een vraag in vers 17: ‘Hoe lang zal Ik u nog verdragen?’ Hoeveel geduld heeft Hij al 

gehad? Matthew Henry schrijft: ‘Het ongeloof en de verdorvenheid (…) zijn een grote smart en droefheid voor 

de Heere Jezus.’ Dit was een diep lijden voor de Zaligmaker. Deze geschiedenis heeft Matthéüs beschreven 

tussen de verheerlijking op de berg (vers 1-13) en de tweede aankondiging van het lijden (vers 22-23). 

Tenslotte zegt de Heere: ‘Breng hem Mij hier.’ Let op: het is een bevel van Jezus.  
Hij slaat de smeekbede van die wanhopige vader niet af. En de maanzieke zoon wordt bij Hem gebracht. 

Vers 18. ‘En Jezus bestrafte hem (dat is de duivel in die jongen), en de duivel ging van hem uit, en het kind 

werd genezen van die ure af.’ Hier gebeurt een onuitsprekelijk wonder. Een bewijs van de Godheid van Jezus! 

Hij werpt de boze geest uit en deze arme jongen is direct genezen: ogenblikkelijk. De duivel is machtig, maar 

Christus is almachtig. Hij bestraft de duivel. Dwingend: dan kan het niet anders of de boze geest moet het 

kind meteen verlaten.  

Vers 20 en 21. De Heere bestraft in deze twee verzen opnieuw het ongeloof. Maar Hij geeft ook onderwijs 

over het ware geloof, al is het zo klein als een mosterdzaad. Hij laat zien wat het geloof kan uitwerken.  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

In de eerste verzen zien we meteen de grote gevolgen van de zonde, vers 14-16: ‘En als zij bij de schare (de 

menigte van mensen) gekomen waren, kwam tot Hem een mens, vallende voor Hem op de knieën en 

zeggende: Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek en is in zwaar lijden; want menigmaal valt hij 

in het vuur en menigmaal in het water. En ik heb hem tot Uw discipelen gebracht, en zij hebben hem niet 

kunnen genezen.’ Als eerste leert ons dit gedeelte dat alle ziekte een gevolg is van de zondeval. Deze jongen 

was ‘maanziek’, bezeten van de duivel. En bij een bepaalde stand van de maan werd deze ziekte erger en 

heviger. Het wordt uitgelegd in kanttekening 14 bij vers 15. Dit arme kind had de macht over zichzelf verloren, 

was zijn bewustzijn kwijt en viel vaak in het vuur en in het water. De duivel, deze boze geest, laat dit kind niet 

alleen zwaar lijden, maar wil de jongen doden. Zó is de duivel! Zó erg zijn de gevolgen van de zonde en zó 

groot is de macht van de duivel over de mens. Dat is de macht van de duivel. En die is ook nu nog groot. Dat 

zien we om ons heen. Hoeveel invloed heeft de duivel op ons denken! En op de dingen die wij doen, waar we 

druk mee zijn en onszelf mee bezig houden. De duivel heeft macht over ons en heeft vandaag nieuwere en 

modernere middelen tot zijn beschikking, zoals bijvoorbeeld moderne media. Daarmee heeft de duivel invloed 

op ons: zeker op jongeren, maar ook op ouderen. Hoe vast kunnen wij zitten aan het hier en nu? Aan rijkdom, 

werk en bezit? Waardoor we zó vastzitten, gebonden zijn in de macht van satan. Er is voor ons alle reden om 

ook tot de Heere te smeken om ontferming, net als die vader. Om van de macht van de duivel en de zonde 

verlost te worden. 

We leren uit deze verzen ook dat de vader van het kind de wanhoop nabij is. Hij valt op de knieën voor de 

Heere Jezus en smeekt in zijn radeloosheid om ontferming. De vader van deze maanzieke jongen stelt zichzelf 



niet de vraag of bidden zin heeft. Hij doet het! Doe jij dat ook? Deze vader, ook een mens zoals jij, u en ik… 

deze vader is ons tot voorbeeld. Hij weet geen andere weg! Er is ook geen andere uitkomst. Hij vraagt om 

ontferming. Dat is een belijdenis van zijn onwaardigheid én een gebed om genade. Deze geschiedenis is ook 

in Markus 9 en Lukas 9 beschreven. En in Markus 9:24 lezen we dat deze vader, die alle hoop heeft verloren, 

tot Jezus roept met tranen en zegt: ‘Ik geloof Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp.’ Hij bad met geloof en hij 

bad met verwachting… maar hij had zoveel last van zijn ongeloof. U en jij ook? Of niet? Die vader wel. Hij had 

in zichzelf geen kracht om te geloven. Dat belijdt hij ook: ‘Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp.’ 

Want dat is het derde wat we leren over de mens: het ongeloof. Want aan het einde van deze geschiedenis, 

wanneer de discipelen daarna – alleen – met de Heere Jezus zijn (vers 19) en Hem vragen: ‘Waarom hebben 

wij hem niet kunnen uitwerpen?’ geeft Jezus antwoord (vers 21): ‘Om uws ongeloofs wil;’ De discipelen wisten 

niet waarom ze deze maanzieke jongen niet konden genezen. Ze waren blind voor hun eigen ongeloof. Blind 

voor hoe het moet. En de vader van deze maanzieke jongen is de discipelen tot een voorbeeld. Hoe klein zijn 

geloof ook was, hoe zwak en aangevochten ook, toch beoefende deze vader een waar geloof, wat hem 

uitdreef tot de Zaligmaker.  

Misschien herkent u het wel, en jij ook, in je eigen leven. Er kunnen zoveel moeiten en zorgen zijn, ziekte of 

verdriet. En in zo’n onmogelijke en onoplosbare situatie in het dagelijks leven…hoe moet het dan? Hebt u en 

heb jij geleerd, net als de discipelen, blind te zijn voor het ongeloof? En overal hulp gezocht, behalve bij Hem, 

waar alleen hulp en uitkomst te verkrijgen is? 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

Het gaat in dit gedeelte over geloof en ongeloof. Die twee staan tegenover elkaar. Daar zit niets tussen. Het is 

of het één of het ander: geloof of ongeloof. Wat is geloof? Dat is gave van God en een rechte kennis van God 

en van Zijn beloften in het Evangelie. Geloven is ook toestemmen van alles wat God in Zijn Woord ons leert, 

zowel oordeel (vloek) als vrijspraak. Het geloof is ook een vast vertrouwen, een zeker weten, dat de Heere 

Jezus niet alleen voor anderen, maar ook mijn Zaligmaker is. De Heilige Geest werkt dit geloof in je hart door 

de boodschap van Gods Woord. Het ongeloof staat hier tegenover. Door het ongeloof wantrouwen we de 

Heere. In de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1, artikel 4), staat over het ongeloof geschreven: ‘Die dit 

Evangelie niet geloven, op die (mensen) blijft de toorn Gods.’ En daarna wordt over het ware geloof beleden: 

‘Maar die het (Evangelie) aannemen en den Zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof 

omhelzen, die worden door Hem van den toorn Gods en van het verderf verlost, en met het eeuwige leven 

begiftigd (Joh.3:36, Mark.16:16).’ Samengevat: ongeloof is de grootste zonde. Geloof is de grootste genade.   

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

Dit gedeelte gaat óók over het klein geloof. Maar in het Matthéüs-evangelie, twee hoofdstukken eerder, wordt 

daarentegen gesproken over een groot geloof. Hier, in Matthéüs 17 vers 14-21 gaat het over de geschiedenis 

van een vader met een zoon, die van de duivel bezeten is. Twee hoofdstukken eerder, in Matthéüs 15 vers 

21-28 gaat het over de Kananese vrouw, een moeder met een dochter die van de duivel bezeten is. In 

Matthéüs 15 vers 28 zegt de Zaligmaker tot de Kananese vrouw: ‘O vrouw, groot is uw geloof; u geschiede 

gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelve ure.’ Wat een spiegel houdt de Heere ons allemaal 

voor: u, jou en mij. Vaders, moeders, jongeren, kinderen, jongens en meisjes. Iedereen wordt aangesproken 

door deze geschiedenissen. Op wie lijken wij? Hebben wij géén geloof? Of worden wij gevangen door de 

macht van het ongeloof? Hebben wij een klein geloof (een zwak geloof) of een groot geloof (een sterk geloof)? 

Het gaat erom dat we een waar geloof hebben, zoals dat op grond van Gods Woord wordt beleden in 

bijvoorbeeld Zondag 7 en Zondag 23 van de Heidelbergse Catechismus. Dat ‘de Heilige Geest in onze harten 

ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al Zijn verdiensten omhelst, Hem eigen maakt, en 

niets anders meer buiten Hem zoekt’ (Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 22).  

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Uiteindelijk gaat het in dit gedeelte om een waar geloof. De Heere wil dat wij onszelf onderzoeken.  
Paulus schrijft daarom in 2 Korinthe 13 vers 5: ‘Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven.’ 

En het is goed om de drie waardevolle en onderwijzende kanttekeningen bij dit vers aandachtig te lezen. 



De Heere Jezus leert ook dat een klein geloof géén ongeloof is, maar een waar geloof. Want hoe klein het 

geloof ook is, we lezen in vers 20: ‘want voorwaar (dat betekent: Amen) zeg Ik u, zo gij een geloof hadt als 

een mosterdzaad (het kleinste van alle denkbare zaadkorrels), gij zoudt tot deze berg zeggen: Ga heen 

vanhier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn.’ De Heere wil het kleine, zwakke geloof 

juist versterken. Dat doet Hij door de prediking van Zijn Woord en door het gebruik van de Sacramenten.  

Hij benadrukt in het laatste vers 22: ‘Maar dit geslacht vaart niet uit (dat betekent: de duivelen kunnen niet 

worden uitgeworpen) dan door bidden en vasten’. De kanttekening schrijft: ‘Dat is, door een vast geloof, 

gesterkt door vurige gebeden, waartoe de mensen door vasten (toe) bereid worden.’ Hier wordt het vasten en 

bidden genoemd als een middel om het ware geloof te versterken. Vasten betekent niet alleen een korte tijd 

minder voedsel nemen, maar het betekent ook afstand nemen van alle dingen die ons leven zo in beslag 

nemen. Hoe druk kunnen we zijn met zoveel tijdelijke dingen, die op zichzelf niet verkeerd zijn, maar ons wel 

afhouden van het gebed tot de Heere? 

Alleen door het geloof zijn wij rechtvaardig voor God. Zonder God en buiten Christus is het verloren.  
De Heere leert ons in Hebreeën 11 vers 6: ‘Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. In de 

kanttekening is zo duidelijk uitgelegd dat dit zo is, ‘omdat niemand buiten Christus God behagen kan.’ Het 

gaat erom dat we in Christus zijn. Hem aanhangen met een waarachtig geloof en door Hem tot God gaan. 

Hebreeën 11 vers 6 vervolgt: Want die tot God komt moet geloven dat Hij is (dat Hij is, zoals Hij zegt  

dat Hij is… Hij is waarachtig, zoals Hij Zich in Zijn Woord heeft geopenbaard), en een Beloner is dergenen die 

Hem zoeken.’ Iemand vraagt zich af: hoe moeten wij Hem zoeken? Het antwoord staat in kanttekening 22 bij 

dit vers: wij moeten Hem zoeken ‘door (middel van) de weg in het Evangelie geopenbaard, Joh.17:3.’  

 

Zoekt u Hem? Heb jij Hem zo leren zoeken? Hij laat Zich vinden in Zijn Woord. Dat is het grootste wonder van 

genade. Hij roept alle goddelozen (dat zijn de mensen zonder God, buiten God en zonder geloof) toe vanuit 

Jesaja 55 vers 6-7 (en lees daarbij de kanttekening): ‘Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan 

terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich 

(ook van ons ongeloof, de grootste zonde) tot den HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en (hij bekere zich) 

tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.’   

We hopen, Deo Volente, tot de volgende keer. 

 


