Mattheüs 8:10 en 15:28

ZO’N GROOT GELOOF

EEN DRINGEND APPÈL
“Toen Jezus Kapernaüm binnengegaan was,
kwam er een hoofdman over honderd naar
Hem toe, die Hem smeekte: ‘Heere, mijn
knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn’”
(Matth.8:5-6, HSV)
De Heiland woonde in Kapernaüm (Matth.4:13).
De spreker was een Romeinse militair met 100 soldaten onder
zich. Misschien de aanvoerder van het garnizoen in Kapernaüm.
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OPMERKELIJK
Het is opmerkelijk, dat de hoofdman
eigenlijk niets vraagt.
Hij zegt niet: “Genees mijn knecht
alstublieft”!

→ De centurio vertelt zijn nood, maar laat de Heer beslissen wat
er moet gebeuren.
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EEN VOORBEELD
De houding van de hoofdman
is een voorbeeld voor ons.
Ons gebed klinkt vaak alsof we God
willen voorschrijven wat Hij moet doen
(of Hem aan Zijn plicht willen herinneren).
Gepast ontzag voor de Schepper ontbreekt.
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ANTWOORD VAN DE HERE

“En Jezus zei tegen hem: ‘Ik zal komen en hem genezen’”
(Matth. 8:7)
Opmerkelijk, want in een ander geval reageerde de Heiland
aanvankelijk afwijzend (Matth.15:24)
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ANTWOORD VAN DE HOOFDMAN
De reactie van de Here was vriendelijk.
Toch maakte de hoofdman bezwaar.

“De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard
dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en
mijn knecht zal genezen zijn” (Matth. 8:8)
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VERKLARING VAN DE HOOFDMAN
Op zijn uitspraak dat hij niet belangrijk genoeg was voor een
bezoek van de Heiland liet de man volgen:
“’Want ook ik ben een mens onder [het] gezag [van anderen] en
heb soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en
tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat!
en hij doet het” (Matth. 8:9)

[“Van anderen” staat niet in de Bijbeltekst. En is onjuist]
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“VAN ANDEREN” KLOPT NIET
“Een mens onder het gezag van anderen” betekent: een mens
onder het gezag van andere mensen.
De centurio was ondergeschikt aan hogere officieren en aan de
keizer. Maar de Here was onderworpen aan Zijn hemelse Vader
(vgl. Joh.5:19).

“Van anderen” mag niet in de tekst worden ingevoegd.
Want de Here was niet onderworpen aan mensen.
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WAT DE HOOFDMAN ZEI
De hoofdman zei: “’Want OOK IK ben een mens onder gezag”
(Matth. 8:9a)
→ Volgens hem was de Here net als hijzelf “een mens onder
gezag” (d.w.z. een gezant die optrad namens zijn zender)
→ Als de centurio een bevel gaf, sprak hij namens de keizer
(wiens gezag hij vertegenwoordigde)
→ De Here sprak en leerde namens de Schepper.
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GEZAG
Als de hoofdman tegen iemand zei: “Ga”!, dan ging die. Als hij zei:
“Kom”!, dan kwam men, en als hij zei: “Doe dit!” dan werd het
gedaan (Matth. 8:9b).
De man meende: “Als een gezant van de keizer zóveel gezag heeft
dan heeft een gezant van de Schepper nog veel gróter gezag”

→ Op een bevel van de Heer zou de ziekte van zijn knecht beslist
verdwijnen. Een bevel van Hem was immers een bevel van God!
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HET INZICHT VAN DE CENTURIO
De Here bezit werkelijk het gezag dat de hoofdman Hem
toeschreef (want Hij is het vleesgeworden Woord van God):
1. Ziekte (Matth. 4:23), koorts (Matth. 8:15), en demonen (Matth.
8:32) weken op Zijn bevel. Als Hij de wind en de zee bestrafte
werden ze stil (Matth. 8:26). Zijn stem wekte gestorvenen tot
leven (Luk.7:14, Joh. 11:43-44).
2. De wetteloze“mens van de zonde” zal eens door Zijn “adem”
worden uitgeschakeld (2 Thess. 2:8, Jes. 11:4, 30:33).
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HET INZICHT VAN DE CENTURIO
De stem van de Here zal de
doden tot leven wekken,
want Hij is Gods Zoon en
de Eersteling van hen die
zijn ontslapen.

3. Door Zijn stem zullen alle gestorvenen eens uit hun graven
worden geroepen, ieder in hun eigen rangorde en tot hun eigen
bestemming (Joh. 5:28-29)
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DE REDENERING VAN DE HOOFDMAN
“Omdat U optreedt namens de Schepper, hoeft U niet naar mijn
huis te komen om mijn knecht te genezen. Een enkel woord van U
is daarvoor genoeg. Ik ben niet waard dat U mij bezoekt.” (Matth.
8:8)
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DE CONCLUSIE VAN DE HERE
“Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die
[Hem] volgden: Voorwaar, Ik zeg u, Ik heb zelfs in Israël zo’n groot
geloof niet gevonden” (Matth. 8:10)
→ Dit is de eerste tekst in het NT waar over “geloof” wordt
gesproken.
→ Daarom maakt de tekst duidelijk wat geloof is.
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WAT IS GELOOF?
Wij denken vaak: geloof = Godsvertrouwen.
In zekere zin is dat juist. Maar Godsvertrouwen dat niet berust op
Gods openbaring grenst aan zelfbedrog (of is een vaag gevoel).
Uit het verhaal van de hoofdman blijkt, dat Bijbels geloof
vertrouwen is in een bode van God en in het woord dat die bode
spreekt.
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ZO’N GROOT GELOOF
1. De hoofdman besefte dat de Heer sprak en handelde met
Goddelijk gezag.
→ Maar Israëls leiders zeiden dat Hij Zijn wonderen deed door
Beëlzebul. En ook de discipelen beseften nog niet Wie hun
Meester was (Matth.8:27,10:25,12:24).
2. Voor de hoofdman was een enkel woord van de Heer genoeg.

→ Maar in Israël wilde men tekenen zien
De hoofdman had dus een groter geloof dan Israël op dat moment
bezat.
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GELOVEN = BESEFFEN WIE DE HERE IS
De mensen vroegen eens aan de Here Jezus:
“Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen
verrichten?” (Joh. 6:28).
Waarop de Here antwoordde:

“Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem die Hij gezonden
heeft” (Joh. 6:29)
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GELOVEN = BESEFFEN WIE DE HERE IS
Bij het graf van Lazarus zei de
Heer tegen Zijn Vader:
“Ik wist dat U Mij altijd
verhoort, maar ter wille van de
menigte die om Mij heen staat,
heb Ik [dit] gezegd, opdat zij
geloven dat U Mij gezonden
hebt” (Joh.11:42)
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GELOVEN = BESEFFEN WIE DE HERE IS
In het NT staat:
“Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel
andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek,
maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus
is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, [het] leven zult
hebben in Zijn Naam” (Joh. 20:30-31)
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VERTROUWEN OP HET WOORD ALLÉÉN
Geloof staat tegenover zien: “Wij wandelen door geloof, niet door
aanschouwing” (2 Kor.5:7)
“[Het] geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt,
en een bewijs van de zaken die men niet ziet” (Hebr. 11:1)
“Jezus zei tot Hem…. Zalig [Gr. gelukkig] zij die niet gezien zullen
hebben en [toch] zullen geloven” (Joh. 20:29)
Wie gelooft, vertrouwt op het woord van Christus. Dat deed de
hoofdman ook.
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DE VOORZEGGING VAN DE HERE
“Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij
zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het
Koninkrijk der hemelen, en de kinderen van het Koninkrijk zullen
buitengeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal
gejammer zijn en tandengeknars” (Matth. 8:11-12)
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DE VOORZEGGING VAN DE HERE
De Here beschouwde de reactie van de hoofdman als een
voorteken van wat er eens zal gaan gebeuren (Matth. 8:11-12).
Er zullen velen komen “van oost en west”, die net als Abraham,
Izak en Jakob op Hem hebben vertrouwd, en zij zullen het
koninkrijk der hemelen binnengaan (Matth. 8:11).
Godsdienstige mensen die de Heer geringschatten of afwijzen,
zullen het rijk echter worden uitgegooid. En erg boos zijn, omdat
ze meenden er burgerrecht te hebben! (Matth. 8:12)
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EEN ANDER MET GROOT GELOOF
Ook van een Kananese (d.w.z. Kanaänitische) vrouw wordt gezegd
dat zij “groot geloof” bezat (Matth. 15:28). En met reden:
1. Ze sprak de Heer aan als “Zoon van David”. Geloofde dus, dat
Hij de Messias was (Matth. 15:22). Maakte haar nood bekend
(haar dochter was bezeten) en vroeg of de Here zich over haar
wilde ontfermen. Maar schreef Hem niet voor, hoe Hij dat moest
doen.
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EEN ANDER MET GROOT GELOOF
2. Toen de Here afwijzend reageerde (“Ik ben alleen gezonden
naar de verloren schapen van het huis van Israël”) en daarop liet
volgen: “Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen
en naar de hondjes te werpen” gaf ze Hem een slim antwoord:
“Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er
vallen van de tafel van hun bezitter” (Matth. 15:24-27).
→ Ze noemde Hem de Bezitter (of “Meester”) van de hondjes: de
wettige Eigenaar van de volken, Die ook de volken zal zegenen.
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EEN ANDER MET GROOT GELOOF
3. Toen de Here zei: “O vrouw, groot is uw geloof, het zal
gebeuren zoals u wilt”, ging ze met vertrouwen naar huis en vond
haar dochter gezond. Zijn belofte was voor haar genoeg (Matth.
15:28, Mar. 7:30).
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HET INZICHT VAN DE VROUW
Ze noemde Jezus: de “Zoon van David” en de “Bezitter van de
hondjes”: de messiaanse Koning.
→ Ze zag uit naar het komende rijk, waarin de Heer zal heersen
van zee tot zee en de satan zal zijn gebonden.
→ Als de Heer het zei zou de demon haar dochter dus beslist
verlaten.
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KLEINGELOVIGEN
In de Bijbel is er ook sprake van “kleingelovigen”(Matth. 6:30,
8:26, 16:8; Luk. 12:28)
Die menen dat het gezag van de Messias beperkt is, of twijfelen
aan de zorg van de hemelse Vader. Op bepaalde ogenblikken zijn
we allemaal “kleingelovig”.

Groot geloof beseft dat aan de Heer “alle macht is gegeven in
hemel en op aarde” (Matth. 28:18). Ook al zien we dat nog niet.
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SAMENVATTING
De centurio beschouwde Jezus als een gezant van de Schepper
die sprak met het gezag van God.
In vergelijking met de Here schatte hij zich gering, want hij was
maar een gezant van de keizer. Ook Johannes de doper schatte
zich gering in vergelijking met de Messias (Matth. 3:11).
Een enkel woord van Christus was voor de hoofdman genoeg,
want hij was van de kracht van dat woord volledig overtuigd.
Daarom bezat hij een “groot geloof”, en is voor ons een voorbeeld.
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SAMENVATTING
De Kananese vrouw beschouwde de Here als de Zoon van David
en de Bezitter van de volken (die zich eens over die volken zal
ontfermen en hen zal bevrijden uit de greep van de satan).
Een belofte van Christus was voor haar genoeg, want ze geloofde
dat Hij elke demon kon bevelen.
Daarom bezat zij een “groot geloof”, en is voor ons een voorbeeld.
Ook de demonen die ons gevangen houden zullen op Zijn bevel
eens wijken!
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TAKE HOME MESSAGE
Bij “een groot geloof” denken wij aan de visie van een persoon die
iets tot stand heeft gebracht: een zendingsorganisatie, een
onderwijsinstelling, een ziekenhuis, een kloosterorde, een
reformatie…
Maar de Bijbel verstaat onder een groot geloof: het besef dat
Jezus, de Zoon van God, door Zijn Vader is gezonden en met
volmacht is bekleed. Zodat we op Zijn woord kunnen vertrouwen.
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