
Overweging: 27e zondag door het jaar 

Thema: Geloof moet groeien 

Lezingen: Habakuk 1, 2-3; 2,2-4 en Lucas 17,5-10 

Zondag 6 oktober   Joost Koopmans osa 

 

Zo nu en dan doen zich in ons leven situaties voor waarbij je denkt: Hoe 

kom ik hier doorheen? Je ziet er als een berg tegenop: “Dat lukt me 

nooit!” 

 

Een moeilijk gesprek dat jou of die ander pijn zal doen … een moeilijke, 

maar noodzakelijke keuze die je moet maken … leren leven met een 

ernstige handicap of traumatische ervaring. 

Maar wie gelooft, zegt Jezus, kan bergen verzetten. Geloven dat je nooit 

alleen bent, dat God naast je staat: dat kan je kracht geven, rust, 

zelfvertrouwen. 

“Ik snap niet hoe ik het gekund heb, maar volgens mij hebben al die 

lichtjes, gebeden en goede wensen me toch echt wel geholpen”: dat hoor 

je iemand die veel heeft moeten doorstaan weleens zeggen.  

En iemand die voor een riskante operatie staat: “Ik zie er geweldig tegen 

op, maar ik laat het maar over aan de specialist, en als het hem niet lukt, 

laat ik het over aan Onze Lieve Heer.” 

 

Het is een genade als je zo kunt denken. Sommige mensen kunnen dat, 

en ze kunnen meer dan ze van tevoren dachten. Maar laten we eerlijk 

zijn: meestal wanneer we in een diep dal zitten, of als een berg tegen iets 

opzien, dan denken we waarom overkomt mij dit? Ik, die altijd mijn plicht 

heb gedaan, op tijd gebeden en gewerkt, en goed geweest voor mensen? 

Waarom zit het leven/God me nu tegen? Dat heb ik toch niet verdiend? 

 

Wat het Evangelie ons vandaag leert is, dat we God en zijn gunsten ook 

niet kunnen verdienen! God hoeft mij niet dankbaar te zijn omdat ik de 

dingen doe die gewoon bij mijn taak horen. Hij houdt van je, gewoon 

omdat je zijn kind bent, onvoorwaardelijk. 

Dus als je pech hebt, ziek bent, iemand verliest …  dan is dat geen 

afrekening van God! Die houdt van je, gewoon omdat je het maaksel van 

zijn handen bent. Zijn liefde hoef je niet te verdienen!  

Vertrouw daarop, ook als het tegen zit. Tot dat vertrouwen wordt ook de 

profeet opgeroepen in de lezing. “Ik, De Eeuwige sta naast je in je nood, 

zoals een Vader en een Moeder”.  

 

 



Die kunnen je nood niet wegnemen, maar wel verzachten. Dat geeft 

kracht, rust, zelfvertrouwen. En dan kun je meer dan jezelf van tevoren 

zou denken. In je eigen leven en in het leven van anderen. 

Wat Jezus van ons vraagt is dat wij de dagelijkse dingen die zich 

voordoen, ter hand nemen.  

Dus niet om bij Hem op een goed blaadje te komen, zoals die mensen die 

bij het laatste oordeel zeggen: “O, had maar gezegd dat ú het was die 

honger had, dan hadden we u wel te eten gegeven!” Maar gewoon omdat 

het je plicht is om je brood, je geld te delen met degene die weinig tot 

niks heeft. 

 

“We zijn maar gewone knechten”, zegt het Evangelie. We doen niks 

bijzonders. We voeden onze kinderen op, we houden het uit bij een zieke, 

we helpen iemand door het leven, we werken aan ons eigen leven, we 

staan open voor de nood in de wereld. 

Maar toch: in die gewone plichtsbetrachting zit de kiemkracht van het 

mosterdzaadje. En al die zaadjes samen vormen een geloofsbeweging 

waarmee we bergen kunnen verzetten en het Rijk van God toegankelijk 

wordt.  

Dus ook door jouw inzet, hoe kwetsbaar en zwak ook …. Accepteer jezelf 

dus: klein mosterdzaadje als je bent! En doe mee …. 


