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Hetgeloofvan de Kanaánitische
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.. t , R IS in deze vnrr-r'uv
niet alleenmaar ccn gcw(x)Ítgelooí,er
is in haar ccn volmaakt cn crrÍrstrijclvaardig
gclooÍ,ccn gcloof dat
standhoudten d;rt zcgcvicrtovcr God zelÍ. Er is nict vcel voor notlis om van (lod tc verwachtcndat hij onzc buik zal vocclcnetcclcra,en het is ook no! gcen stcrkgckrofr)m tc wctcn dat Iti; jrrllicjc
zondcnzal vo"qcvcn.Maar hct is hct hoogstegckroÍ,als wc kraclrt
,qcnoeghebbcnom C,odzeIf tc ovcrwinncn wannccrhij zich tcgcn
ons keert cn wc Ílct hermrnoetcnveclrtcn.
Zo staathct gcschrcvcnovcr dc aartsvadcr)akob.'Toen hil allccn aan clezckant van dc rivicr achtcrblccí'cnbad. kwanr cr ccn
t'ngeldic nrethcm worstelclecn hcrr wilde ',vurgern.'(De
engcl narl
lrierdc plaatsirr van (iod.) Hoeve:cl
krar:hthadJakobnu in veruclijking met dc engcl?Elt toch vocht hij mct hem tot aan de rnorgclr;
t'rrhet was een zo hcvie gcvcchtdat )akob dacht dat God zclf rnet
lrcrnvocht. ïrcn grecpJakotrzich vast aaÍthct woord dat dc Hecr
tt'!en hcm had gespnrkcn:'lk zal jc wcldocrr cn jc.zaad rnakcn
,rlshet zanclaan dc zcc', cn hij lict hem nier los tot hij hcrn had
riczegend;cnzcl vocht hij daar urct God, net als hier dczc vrouw.
l)aaro mg a f d e Hc c r hem de n a a m ' l s ra ë l ' ,h c tg e e nb c tc k e nt:' H i j
tlicvcch tmct G od. ' Hij z c gtd a a rm e ete g c nh c n r:' Wa n n c e rj e Gcl d
l\unt overwinncn, hocvceleerdcr dan niet dc menscr-rl''lcmand
,lic vecht Ínet C()d en hem ovcrwint' dat is cen hoge naam voor
t t 'r rmcn s!
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Precieshetzelfde *Jt".n, zie je hier bij dic vrouw. Ze was een
vrolrw uit Kanaán en hoorde nict tclt hct volk var.rIsraë1.Maar hct
gcval wilde dat Christushad beslotenhet gebiedvan Israëlte verlatcn en dat hij naar het gebiedvan de heidcnenkwam: daar hielcl
hij zich ecn tijd lang verborgen.
Op de dag waarop hij aankomt in het gebied van de Kanaánieten,verzameltdc vrouw moed en gaatllaar hem toe en vraaQt
hem om zijn hulp. Marcus zcgt dat zc over hcnl had horen vcr
tcllen;want dezeman stond cr overalin Jttdcaorn bckend dat hi1
icdcreenhielp. Uit dat gcrucht putte zij haar geloof; z.evcrtroll\\'l
erop dat hij ook haar helpcn kan;anders was zc nict achtcr henr
Uit geloofroept ze hent aan.Zctwijfelt cr niet aan dat
aangcl<rperr.
hij haar zal helpencn rust nict voor hij dat hccÍt cedaan.Het was
toekwam,ctrndatze irnntersccn Syro-Fcnial vecldat ze naal"hcrr-r
cischc,of zoals Marcus schriift een Kanaànitischcwas. (Allcbci
is het datze'/,()vcrntetcl
was waar.)Deste bewondcrenswaardigcr
is om Christusaan te roepcn,hoewcl ze ccn heidin is.
Maar Christusgcdraagtzich hcel andcrsdan zc over lrcm heelj
gehoord.Hij laat haarvoor gck staancn antw(x)rdthaar met scetl
woord. Maar zij denkt: 'ledcrcenhecíi hii gcholpen.Moet ik cle
gcbetenhond zijn? Waaront is hij zo hard tegerrmíj?'Hct wátsccrr
zware slag vclor haar gcloof, want we moeten wel begrijpen: Uit
gcrckend dcgenein wie zc vertrouwen stclt, is hard tegenhaar. De
blindc over wic we vcertiendagengcledenhoorden, verging het
beter; hil werd gekocioneerddoor de rlensen, maar hier k<lcitr
neert Christus,die tocl-rmoet troosten.
Wat zoudenwij dclenals God ons zo'11streckleverde?Maar zij
bckommert zich cr niet om, het is of ze het helemaalnict merkt
of zc een aambeeldis waarop God zijn slagcnlaat vallen;zc blijlt
z.ichondanks allesvastklampenaan wat zij, zoals Marcus zclt
ovcr hem hceft horcn vertellen.En ze blilft crbij: 'Die man is vrierr
is haar
delijk,hij heeftniemandzijn hulp nog geweigcrd.'Daarvalr
hart zo vol dat de twijfel zelfs niet bij haar opkomt dat hij nris
schienandcrszou kunnen zijn dan ze ovcr hem hceft gehoord.
Zoluidt de lcerregeldieik al eerdermet jullie heb besprokcrr
namelijk: dat het geloof zich vasthoudtaan het woord alleen.Ht t

qcloclfsluit zijn ogcn en oren en al het andcrc ook, en wil nergens
virnweten behalvcdat Christusde Heiland is. En hct wikkelt zich
irr die woorden en het laat zich die woorden niet mecr afncmen:
r'crdcrnog werden hernelen aardcóén.En r.vanneer
de Satanons
,l:raruitzou loswikkelen,zodat wc nog ietsanderszoudenmoetcn
,leukcn bchalvedie woorden, dan is er gcen hulp meer voor ons,
n,antdic ligt in het woord alleen.
jullic liggen
In Jesajazcgt dc Hccr: 'Luister,verschoppelingcn,
Hccr
zijn
rrrocdcrschootl'*
Hier
noemt
de
wttord een
ir-r
dc
lt'bed
rrrocderschoot;
in dat woord liggen wij en worden wij gcvormd
('r)qeschapel.r
zoals de kilrdcrtjcsin dc rnoederschoot.Hctzclfdc
I'ccld gcirrr"riktPaulus,wannccr hij zcgt:'lk hcb jullie tot lc'ver-t
lt'wekt door l-rctcvarrgclic.''Het evangelieis rnijn rroedersclroot,
l'rrarin ik tot lcvcn ber-rgewekt.'Maar ook dc christenheidrnoct
rvccrkindcrcn grootbrcnecnvoor hct ccuwigclcvcn;daaror-rr
lxag
rrrcnhet woord nict vcrachtcn,orrdat in het rvoord inrmcrs allcs
lrt'slotenligt.Zo doet ook de vrouw hicr: zc laat zich niet losruk'Lc'r,itthoc hij tcgen haarzwijgt en haarclcrug
It'rr van het woor-cJ.
rockss11,
louter dilrgen die iemarrdwantrouwig rroetcn makcn;
rllilarze houdt.vast aar.rhct woord waarin zc is gcwikkcld.
I t'rr tweedekecr r.vordtzc n()g zwaarderop de proef gcstcld.De
.rlrostelen
werpen zich op als haar advocatcnen zegllcntegcn )czus:' W i l j c j c schui l houdcn?D an moet j e dat ancler saanpakken! '
I t'cshet maar na bij Marcus,clievertelt: '.fczus wilde niemand lar( n weten dat hil er was; crntoch kon hij niet verborgcnblijvcn,
u.rnt de vrouw had hcnr optcmcrkt.' Maar hier helpt ook dc voor',1,r'aak
van de apostelenniets.Hct is ccn grote troost wannecrwc
rvt'lcndat anderen,en rrletnarneheiligen,v(x)r ons bidden.Ik zou
,rllt'bezittirrgcn
cn rijkdornnlen van dezeaardcwillcr.rgevenvoor
lrlt scbed van één enkeleheiligernan. Want JezusheeÍt zijn lcerlrrrrcnbeloofd: 'Wat jullie zullen vragenin mijn naam, dat zal ik
lrllic geven.'Maar hier wcigert hij opnieuw om te doen wat hem
gevraagd,in strijd met zijn cigenwoord en belofte.
'r','r'dt
/,ijn reder-ris: 'lk ben allccn gczonden naar de verlorcn schal'{ lr van het huis Israël.''Dezehicr,' zegthij, 'is een Kanaànitische.'
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Met ccn enkelrvoord hccft hij daarmeeverklaardwaarom hij haar
ni e t h e lpenwil. Hoc ha rd n ro e r d i c k l a p a a n k o m e n ;' l k heb w el
beloofd dat ik gebcdenzal verhoren,maar ik heb hct niet bclooÍii
a a n j o trl '
Als iemand op die ntanicr van zijn hoop wordt berooÍd, dan
is cr hulp nocl.rraad mecr; want allc heiligcn latenr-nijin dc steek
wannccr hij zcgt dat lrij wel mct zijn gcschenkcnnaar Israëlis gc
komen, nraar dat ik gccrr Israëlictben. Zo wordt iernandrriet al
leen afee',vezendoor een gebaar,maar ook door het rvoord I Warrt
hij vcrklaartdat dit woord nict voor haar is bcstcmd.Dat betckcrrr
lrct wa n nc c rhij z c gt : ' lk m o e t d c o p d ra c h tv e rv u l l c nrvaarvoori k
ben gezorrden,cn wel voor IsraëI.'
Als er in dezevrourv hicr ccn zwak geloofwasgcweest,clarrlracl
zc ltu oPgegevctt;
hondcrcJarrdcrcrrzoudcrrdc rtrocdhcbbenvcr'
lorcn. Maar zij laat zich het woord nict aÍhcnrcrrdoor ccn anclcr.
woord;wanI ze hor:dt vast aan wat 7.c]
()vcrC'hristr.rs
hccÍt lrrtren
vertcllcn, zcll.sals hij haar van dat vcrtr()uwclrwil bcroven door.
gcbarencn dclorw<lordcn.
Cods wourd is twcclcdig:hct ccrstcwortrd dat hij sprcckt,dar
necnt hij ernstig; nar-nclijkwalutecr Itii dc v!-r{cvil.r!vr.lnt,trz.t
zondcn door ( lrristr-rs
predikt. Dat is dc hoekstccnu'aarophct qc
Ioof rnoet bli.fven rusten. Wanneer Clod rru cot twccdc, tegcn.qc
stcldrvoord zou sprckendat ook Goclswoord zou z.iincn dat nteI
dat eerstcwortrd in tegcnspraakwas,dan zou ik in zo'n gcvalzcq
gen:'Tweelediezijn zijn rvoorden.Hu ccrstewortrd, dat Ciodhcr
cersthccfi gesproken,daaraanhrtr"rd
ik rrij vast,daaraanhccht ik:
want dat mccndehij crnstig.Daarom blijf ik daarbij;alshij daarnrr
het tegendcclzegt, dan dccrt ntij dar niet. ZelÍi als iederccn,jl
zclfs als hijzelf ecn tweedc,tegenovergcstcld
rvoord zou spreken
dan zou ik toch nict aflatenvan dat cerstewoord.'
Dat tweedewoord wordt gesprokendoor Mozes;hiy doct chr
om.je op de proef te stcllen,om te zien of je zult vasthoudenaarr
het ccrstewoord. In dit gevalzou dat betekcncndat de vrour.l'h.'r
eerste woord n.risschicnanders zou zijn gaan uitleggcn elt dilt
ze zich z<'tuzijn gaan richterrnaar hct tweedc woord, dat zci cl.rr
Christusalleenwas gezondcrrnaar IsraëI.Maar ze zcgt tegenziclr
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zclf: 'lk'r.et bij her cersrcr,voordblijven dat ik hcb gcho.rd. Als
t'r'laternog cen tweedc w.ord is, dan moet hij dat wo.rd nraar
rri tl eggcn
zoal shi j zcl f w i l . Ik bcko' *cr n1c L. rniet . r n; wanr m er
tl.t twecde wo.rd meent hij het niet z. crnstig.'lk moet denken:
\llebei die woorden zij' Gods wo.rd, maar het cersteis zijn crnst,
lrct twcedc nict. In ere houden wil ik het, want het is zijn woord,
rrraarhet i s ni et zi j n crnst.' Tensl ott czlll je dan zicn hoe alle bit tt'rheidverandertin krutcr zrcte spijs.Zo hield ,.k ak.b zich vast
f
,r.rnhet ccrstcwoord, hocrvcler daarnauog cclt twecclevolgdc.
Als we Clrristusop grond van onze doop als dc Hcilanclerken_
r('r, en als je v.clt dat hij dc wo'rdcn die hij bij dic gclcrenheicl
,)\,crj c ui t l i ct sP rckcncrnsti gntccÍlt ,dan nt oct allc nr cnsclijkc
ic
s, hepsclsrrct hun beclenki'gcrlrvcrclcrvcrgctcn,want arclcr.sis
,lit' doop voor jou van geclt waardc.Als hij ecrstzoLrzcegcn:,Zt
l ,t' l dt' ,en al s l ri j daar.a i cts andcrszor Í zcggclt , , ar t r clijk: , Zcis
loor jou v.rngecnrvaardc',dan rnoct jc vasthoudcnaan zijn ccrste
rt'orlrd.
I'ct bltjft clic v*ruw crbij dat hij cer vrolrc Mcssiasis, z.als
\l rr' cus vertcl t.Zc dcl tkt: ' A l z.cgthij: , , 1kt r cr rnict naar j. r - rt . c_
lt'stuurd", wat gaat nrij dat aani Ik lig irr hct ccrstcwortrclals ccn
l.ird in dc rrr.cdcrsch.'t.' Z. slaatzc G.ds w..rd weg
c.ds
'ct
rvoord;ze vcrwcrpt lricr Ciodmct God ! Dat is nog ccnse
cn kunst_
''trrk:Gods w..rd vcrwcfpcn .rrwille van G.ds w..rd,
G'cl ver.rtl rtenoml vi l l c van C od!
Nrr gccft Christus haar nog ccn dcrdc klap. t{aar gcloof aan hct
r't |stc woofd brengt haar ert<lehcm aan tc rocpen om htrlp; r'naar
,l,ureedraagrhij zich wcl hccl vrcemd tcgcn haar,want hii zcgt:
llt't eaat nict aan <lm hct brood aÍ'te ncmcn van dc kindercr-rerr
lrr't
de honden tc gooien.'Dat wil zcggen:wat nict var.rIsraël
'oor
r' ..tl af zi j n honden.
/.ic dat eensaan,hoe kan hij icrrand zo bchandclen?Maar zc
,l,rt'tcen r-necsterlijke
zet, ze houdt hcm aan zijn woord! Ze zegt:
| )ot' rraar wat je gezegdhebt, geef het brood maar aan de kincic_
r, rr. Maar je zult me toch niet het recht willen onrzeggenvan een
lr,r1111';11
mag hij niet mee aanzittenaan tafel,hij mag toch de krui_
rrrr'lsctcfl die van dc tafcl van zjtnbaasvallen.,
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Hierop, op dezewoorden van de vrouw, kan hij niets zeggor,
omdat zc niets tegcn het woord van Christusheeft eezegd. Zc cr
kcrrt intmers dat ze bij de honden h.ort, en zegt: ,De Israëliete'
zullen dc helc schathebbendie je hun hcbt gcbracht;nraar er zal
toch ook nog wel ictsvoor ons heidenenoverschieten.'Grotcr dan
ooit is het gcloof in Cczevrouw: ze klampt zicl.rvast aan hct ecr.ste woord, cn houdt tegelijkvol dat alleswat uit Christus'rnond
komt, Gods woorden zij n. Als lrij zo ntet jclu zou sprcken,zou jc
al duizend kecr eerderwarrhopigzijn gcworclen.Maar zij houtlt
vastaan de stclreccl:'Het cerstcwoorclis het laatstcr,voord!Al hct
an d e reg aatnr ijn har t n i e tsa a n ;w a l t h c t h o u d t z i c h vastaan her
cc'rstcwoord.'
Z. overrvintzc, ontdat zc l.ct kracht vastlt()udtaa'het ccrstc
woord. Nu is zc geen 'hond' mccr, rlaar zcgt hij tcgcn haar: ,,forr
zal gcschicdenzoals je wilt!' Nr-rzijn clc hardv.chtigc rv..rcl'r
van voorhecnvcrdwencn;hct eerstcwoord is lrct rvoorcldat rren
rnoct lcrcn en m()ct kerrncrr.Hct tweedcwoorcJis hertwoorclva|
dc vcrzocking.
Zo wordt ccn chrisrcr niet allecnin vlcsclijkcvcrz.ckinu gcbracl-rr
door de S:ttancn dc wercld, maar ook door C<td.Dic kunst nt<tc
ter.r
wij lercn,namclijk dc kunst van dezc vrouw dic instenrr
'ok
mct het witord van God. Als we tcgcn icdr:rwoord van God ja kon
dcn zcggen,dan zoudcn wc zalig zijr-t.Zijzeija tegenher oorclccl:
'Jcberrt een z.nclaar,ccr kilrd var clcd,.d clr van clchel.' Dit
..r
dcel is uitgcvaardigd<tveralle Írcnscn; want wij zijn zonclaarscl
'het loon van dc zonde is de dood'. We zouden dat oordcelgraas
clngedaanwillcn rnaker.rcn dc oclrkondcgraag willcn vcrschcure
'
Wc worden door dat oordeclopgcschrikttot in ons diepstewezcn
en l'pen hulpel..s rond en willcn g.ede wcrkeu d'en en wiile,
aan Gods toorn ontkomen. Maar de ware kunst is cr ja tcgen tr,
zcggen,zoalsdic vrouw.
Maar hct is gcengerinrc kunst om uit het diepstvan jc hart rt,
kunncn zeggen:'Het is waar dat ik van dc Satanberr.'Maar als jt
dat kunt, dan kan je vervolgensook zeggen:,Geefme nu ook ht,r
recht van de zclndaars,narnclijk het recht ont re rrlogen vertf(),
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\vcn op uw erbarmen. U bekroÍt de zondaars tclch vergeving van
Ir.n zondcn; u lcidt lren naar dc hel en u leidt rr.r daar *,ecr uit.
| )ut zijn uw eigcnwoorden.Orrdat ik nu een vcrdocmdczondaar
I'or zoals uw woordcn luidcn, doe dan clok aan mij zoalsu hebt
I'ckrofddat u zr*rltdoen aan de zondarenI'
Zo, mo zulke woorden, dwing ik God. In dezelfdegeestzcgr
| ).vid: 'lk heb gczondigdvoor uw aangezicht;dat bekcn ik, opdnt
rr rcchtvaardigzult ziin in uw woord.' En par_rlus
zegt hicrove.r:
't'.ds rccl'rtvaardighcid
is ccn uit'rcrrcrd crirg, rrij tlrrst claar,rrarl ' D at w i l zcg.qc' :' l k crke' graag dat u cen. . r dcel hccf t
sc_
' P r.ken dat rvaari s,narrel i j kdat i k v er d. cnr dher , cr ik cr kcr Jat
rl. niet d.e r'vatik rr.u cbcn, cn dat u gelijk hccÍt.'Als wiy ci.cl
,l i c cergcvcn, dan verho< l gthi j omgckccr dons weer ,zoals in r
\,rr' uël z gcschrcvcnstaat:' L)cH ccr nt aakta'. en nr aaktr iik; hij
r'r'r'laagt
cn vcrh<l.gt.'I)at m<>ctcnrvij lcrcn, .pdat wij ckrcls,or,l t' clni et zul l cn vrczcn rraar.ns zullc' bekcr ncn t ( ) t zii. w. . r cl.
rLrtzegt dat rvij vcrdocntdczondaarsz.ijn;dalr trckt hii jc cr zckcr
\\' (' crui t...
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