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Wat dacht je bij jezelf toen je die laatste zinnen uit het Evangelie hoorde? 

“Denk maar niet dat je iets bijzonders hebt gedaan hoor, als je je 

opdracht hebt vervuld. Je hebt gewoon je plicht gedaan, zoals een goede 

knecht betaamt”.  

Nou nou, vriendelijk is anders zou ik zeggen. Je wilt toch allemaal op zijn 

tijd weleens een schouderklopje: “Wat fijn dat je dit gedaan hebt”…”Wat 

kun jij dat goed zeg!” 

Maar het antwoord tot de knecht die zijn werk gedaan heeft klinkt nors, zo 

in de sfeer van: “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”. Je voedt 

je kinderen op …nou en? Dat is toch gewoon een staaltje van je plicht? Je 

doet je werk nauwgezet …aardig, maar niks bijzonders. Je geeft aan 

goede doelen .. je zet je in voor een vitale geloofsgemeenschap .. ok… dat 

hoort er toch bij? Echt vriendelijk klinkt dat niet! 

 

Misschien moeten we eerst eens naar het overigens vreemde begin van 

het Evangelie kijken. Daar staat dat geloof bomen kan ontwortelen. Een 

heel klein geloof al, zo piepklein als een mosterd zaadje, is zo 

levenskrachtig dat het wonderen kan verrichten tot het ongelofelijke toe. 

Onderschat je geloof niet, ook niet in de donkerste uren. Kunnen we daar 

iets mee? 

Ik moet denken aan het verhaal van iemand die ik ooit in het ziekenhuis 

opzocht. Hij had een levensbedreigende ziekte. Een operatie zou hem 

30% kans geven op overleven.  

“Als het goed afloopt”, zei de patiënt tegen mij, “dan ga ik een nieuw 

leven leiden. Ik weet nu wat werkelijk belangrijk is”.  

En het liep goed af en de man deed wat hij zich had voorgenomen: een 

nieuw, een ander leven leiden, meer aandachtig en minder jachtig, meer 

bewust en minder oppervlakkig, met meer oog voor de wonderen van het 

gewone. Zijn onmacht werd een breekpunt, een breuklijn met het 

verleden.  

Zo’n wake-up call hebben we met z’n allen gehad tijdens de 

coronapandemie. Wat ik daarmee  bedoel kan ik niet beter verwoorden 

dan met het verhaal dat de bekende dj Armin van Buuren vertelde: hij 

vloog de hele wereld over om te draaien op grote festivals in Europa en 



Azië. “Dat lijkt prachtig, maar je betaalt er ook een hoge prijs voor. Ik 

verloor mezelf uit het oog. Thuis was ik niet de leukste man .. ik zat niet 

meer lekker in mijn vel …ademhalingsproblemen .. pijn op mijn borst, 

burn-out. Toen kwam corona en stond ik opeens stil. Dat heb ik als heel 

positief ervaren, ik kon bijvoorbeeld weer voor mijn gezin zorgen. Toen 

kwam er rust.” 

Is het niet zo dat we met z’n allen onder een enorme prestatiedruk staan, 

waardoor we de kracht van het kleine onderschatten? Vooral jongeren, zo 

lezen en zien we om ons heen, lijden onder die druk die alleen maar 

toegenomen is, omdat iedereen een uitvergrote versie van zichzelf deelt 

via de ‘sociale’ media. Velen van hen hebben last gehad van de 

beperkingen die corona hen oplegde, maar uit vragenlijsten blijkt dat 

sommigen ook de rust uit die tijd konden waarderen en dat corona 

verdieping had gegeven aan hun relatie, omdat ze veel tijd hadden voor 

hun partner. En in dagblad Trouw kwamen jongeren aan het woord die 

door de corona-tijd tot geloof zijn gekomen: ze vonden er troost en 

bemoediging in en het meedoen aan vieringen gaf een positief gevoel van 

saamhorigheid. 

Elkaar niet opjagen tot steeds meer, steeds beter, steeds hoger, ook niet 

binnen het geloof. Soms wordt ook daar de nadruk zó gelegd op prestatie 

en radicale verandering, dat een gevoel van onmacht je bekruipt. 

Als je het Evangelie van vandaag zó bekijkt, klinkt het helemaal niet zo 

nors, het steekt ons juist een hart onder de riem: we zijn maar gewone 

knechten, we doen niks bijzonders. We voeden onze kinderen op, we 

houden het uit bij een zieke, we helpen iemand door het leven, we staan 

open voor de nood in de wereld, we helpen een handje mee in de 

geloofsgemeenschap… niks bijzonders toch? 

Noem het “een mosterdzaadgeloof”, maar het is wel écht geloof van 

mensen die zich niks verbeelden. En tel al dat mosterdzaadgeloof eens 

op: het wordt een berg waar je niet overheen kunt kijken. Het wordt “Rijk 

van God”, “Leven van Christus”, die notabene als eretitel draagt ”Knecht 

van God”. 

Knechten zijn wij, maar wel in zijn voetspoor. Wij volgen zijn weg van de 

schijnbaar machteloze liefde. Maar de profeet uit de 1e lezing nodigt ons 

uit om vol te houden. “Want wie in zijn hart deugt, blijft overeind”.   


