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        Er is een tijd geweest, dat catechisanten werd geleerd om verschillende vormen van geloof te onderscheiden. Zo had je
bijvoorbeeld 'tijdgeloof', 'historisch geloof' en 'kleingeloof'. En het beste van al was dan natuurlijk het 'ware' geloof.
        Terecht zijn we van deze manier van onderscheiden afgestapt. Want geloof heb je niet in soorten. Je gelooft de Here of je
gelooft Hem niet.
        Zoals Jezus eens zei, toen de apostelen Hem vroegen om 'meer geloof': 'Indien gij een geloof hadt als een mosterdzaad,
gij zoudt tot deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen' (Lucas 17:6). Met
andere woorden: het punt is niet of u zo'n geweldig geloof hebt; het punt is of u gelooft.

        Toch was die oude vorm van onderscheiden niet volledig uit de lucht gegrepen. Men had het afgelezen uit de Bijbel.
Bijvoorbeeld in de gelijkenis van de zaaier, waar Jezus van bepaalde mensen zegt dat ze slechts 'geloven voor een tijd' (Lucas
8:13). Tijdgeloof dus.
        Of die keer dat de discipelen niet in staat waren een boze geest uit te drijven, en Jezus als oorzaak aanwijst hun
'kleingeloof' (Matteüs 17:20).
        Alleen: in al die gevallen krijg ik niet de indruk dat Jezus ons wil leren dat er allerlei soorten van geloof zijn. Eerder dat er
allerlei aanslagen mogelijk zijn van ongeloof.

Kleingeloof
        Lees maar eens verder in die laatstgenoemde tekst, Matteüs 17:20. 'Hij zeide tot hen: Vanwege uw kleingeloof. Want
voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad ...'.
        Daar heb je het weer! Het geloof mag zo klein zijn als een mosterdzaadje, als het er maar is! En blijkbaar was dat even
niet het geval.
        De Here verwijt zijn discipelen 'kleingeloof'. Niet een geloof dat aan de krappe kant is (want dat is niet zo erg, ook al was
het zo klein als mosterdzaad), maar een geloof dat even helemaal ontbrak. Kleingeloof is geen vorm van geloof, maar een
inbraak van ongeloof.
        We leren dat ook uit de geschiedenis van 'de storm op het meer'. De discipelen waren toen doodsbang. Maar Jezus zei
tegen hen: 'Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen?' (Matteüs 8:26). Om er even later aan toe te voegen: 'Waar was uw
geloof?' (Lucas 8:25).
        Want dat is 'kleingeloof': geloof dat er even niet is. Geen bepaalde 'vorm' van geloven. Eerder een vorm van ongeloof.

Voor een tijd
        Hetzelfde geldt voor de gelijkenis van de zaaier. Jezus vertelt daar dat het Woord van God heel verschillend kan landen
bij de mensen.
        Het ene uiterste zijn die mensen, bij wie het zaad van het Woord meteen wordt weggepikt door de duivel. Puur ongeloof
dus.
        Het andere uiterste wordt gevormd door die mensen, die het Woord vasthouden in geloof, en dus vrucht dragen voor de
HERE. Gelovige mensen, zouden wij zeggen.
        En daar tussenin zitten dan de mensen die 'voor een tijd' geloven. Een speciale vorm van geloven? Dat zegt Jezus niet. Hij
zegt wel, dat er bij deze mensen bepaalde weerstanden tegen het geloof bestaan: het zaad valt bij hen 'op de rotsbodem' of
'tussen de dorens'. Zodat het geloof, dat wel degelijk begon te ontkiemen, toch na een tijd weer afsterft.
        Dat is de indringende les van Jezus in deze gelijkenis: niet dat er allerlei soorten van geloof mogelijk zijn (waarbij je vooral
moet zorgen dat je de goeie treft), maar dat er zoveel wegen zijn waarlangs het ongeloof kan binnendringen, om ons geloof te
vernietigen.

Jezus' wijsheid
        Dat is geen opwekkend verhaal. Maar wel een verhaal dat helpt. Juist als we vol onzekerheid zijn over ons eigen geloof.
Als het je allemaal zo weinig meer 'zegt'. Als je overal aan begint te twijfelen.



        Stel je voor dat je jezelf dan zou moeten afvragen: heb ik wel een goed geloof? Of heb ik misschien een 'tijdgeloof'? Of
nog een andere vorm, die wel aardig lijkt, maar het niet is? Weet ik wel zeker dat ik het 'ware' geloof heb? Je zou er in
omkomen, in zulke vragen!
        Nee, dan is de wijsheid van Jezus een betere gids. Hij leert ons dat ons geloof op allerlei manieren in de knel kan komen.
Nou, dat hebben we gemerkt! Hij leert ons ook dat er maar één manier is om daarboven uit te komen: gewoon gaan geloven.
Grijpen naar dat betrouwbare Woord van God. Je daarmee volzuigen. Dat in je laten doordringen. En bidden tot God, dat Hij
'de rotsbodem' uit je hart wegneemt en het onkruid van 'de dorens' wil wieden.
        Dan kom je nooit bedrogen uit. Dan hoef je niet bang te zijn dat je per ongeluk een verkeerde vorm van geloven hebt.
Dan mag je je in alle rust toevertrouwen aan het ene evangelie van die ene God.
        Dan hoef je niet te proeven aan de kwaliteit van je geloof (smaakt het? nee, niet echt), maar dan mag je proeven aan de
kwaliteit van wat God ons in Christus geeft. Dat smaakt naar meer!

Wèg
        Ondertussen blijft wel gelden, dat wij zulke zwakke mensen zijn, dat we ons geloof geregeld kwijt zijn. Kleingelovigen.
Wat dus niet betekent dat ons geloof op zulke momenten op een laag pitje staat; nee, het is er gewoon even niet. Het geloof is
weg.
        Dat zijn bijvoorbeeld de momenten waarop we Christus even links laten liggen, om te doen waar we zelf zin in hebben.
De momenten waarop we grote twijfels hebben aan het bestaan van een God zoals de Bijbel Hem tekent. Of de momenten
van zwaarmoedigheid waarin we het idee hebben dat God ons niet meer wil.
        Ik meen dat we in zulke gevallen maar eerlijk moeten zeggen: het geloof is weg. Dat lijkt me beter dan de goedbedoelde
troostwoorden van mensen die zeggen: 'je geloof is er nog wel, alleen voel je het niet zo, je beleeft je geloof niet zo'. Want wat
heb ik aan zo'n opmerking? Ze zeggen dat ik nog geloof. Hoe weten zij dat? Ik merk er zelf niets van!
        Dan heb ik meer troost aan de gereformeerde belijdenis HC zd. 23; DL V), die me leert om niet op mijn eigen geloof te
vertrouwen. Maar die me leert om in geloof te vertrouwen op Gods genade. God, die zondaren terugroept. God, die zijn
uitverkorenen niet verloren laat gaan. God, die ongelovigen tot de orde roept door de onweerstaanbare kracht van zijn Heilige
Geest.

Troost
        Dat lijkt me de beste troost voor mensen die in een depressieve bui God niet meer zien zitten. Vertel hen maar dat God
hen wel ziet zitten. Vertel hen maar dat jij dat wel gelooft. Vertel hen maar dat je niet gelooft in hun geloof, maar dat je gelooft
in een God die sterker is dan ons ongeloof.
        Als je namelijk zou zeggen: 'och, je voelt het wel niet zo, maar je gelooft echt wel', dan ontneem je zulke mensen de steun
van het geloof. Het lijkt dan immers alsof je kunt geloven, zonder er iets van te voelen. Knap waardeloos, zo'n geloof!
        Nee, wees dan maar eerlijk: 'je zegt dat je niet gelooft? dat zal waar wezen, laten we dus roepen tot God, dat Hij jou het
geloof weer teruggeeft'. Want zo is onze God toch? We weten toch van Jezus dat Hij het verlorene zoekt?

Vermaning
        Het lijkt me ook de beste vermaning voor mensen die in een zondige bui God even willen vergeten. Vertel hun alsjeblieft
niet dat ze toch nog ergens wel geloven. Want dat blijkt nergens uit! Vertel hun liever dat God hen niet vergeet. En hen roept.
Om zich te bekeren en zich gelovig aan Hem te onderwerpen.
        Als je namelijk zou zeggen: 'het blijkt wel niet uit je daden, maar ik weet dat je gelooft', dan stijf je zulke mensen in hun
goddeloze levensstijl. Het lijkt dan immers dat zonden ongevaarlijk zijn: je geloof kan er gerust om blijven bestaan. Er is nog
niets verloren.
        Nee, wees maar eerlijk: 'jij zegt dat je gelooft? dat mag je dan wel eens tonen, want zoals je nu leeft, denk ik niet dat God
dat gelooft'.
        Het lijkt me ook het beste wat we onszelf kunnen voorhouden in momenten van twijfel. Niet de goedkope troost van
'och, iedereen twijfelt wel eens; twijfel hoort bij een doorleefd geloof'. Want van dat doorleefde geloof merk ik weinig. Maar
van de twijfel zoveel te meer!
        Wees dus maar eerlijk voor je zelf: die twijfels kunnen je geloof kapot maken. En op eigen kracht kom je daar niet uit.
Vraag dus de Here of Hij je wil helpen om tegen dat ongeloof te vechten. Want dat is het: ongeloof. En zoek je steun ook



verder bij Hem: laat zijn Woorden op je inwerken. Laat je door de Heilige Geest overtuigen van de waarheid van het evangelie.

        Geloof kun je kwijtraken. Geloof dus niet in je eigen geloof. Maar geloof in de Here. Hij alleen kan er voor zorgen dat we
Christus niet kwijtraken. Dat mag je geloven. Vast en zeker.

Om over door te denken:
1.Twijfel verjaag je met het betrouwbare Woord van God. Dus moet je de Bijbel gaan lezen. Maar is het probleem niet vaak,

dat die bijbelwoorden ons op zo'n moment zo weinig zeggen? Hoe pak je dat nu aan?
2.Stel je voor, dat je in een moment van twijfel komt te overlijden. Twijfel is een vorm van ongeloof, dus.... Of toch niet?
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