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Het geloof van de Kanaánitische vrouw
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.. t , R IS in deze vnrr-r'uv niet alleen maar ccn gcw(x)Ít gelooí, er
is in haar ccn volmaakt cn crrÍr stri jclvaardig gclooÍ, ccn gcloof dat
standhoudt en d;rt zcgcvicrt ovcr God zelÍ. Er is nict vcel voor no-
tl is om van (lod tc verwachtcn dat hij onzc buik zal vocclcn etcc-
lcra, en het is ook no! gce n stcrk gckrof r)m tc wctcn dat It i; jrrl l ic jc
zondcn zal vo"qcvcn. Maar hct is hct hoogste gckroÍ, als wc kraclrt

,qcnoeg hebbcn om C,od ze If tc ovcrwinncn wannccr hij zich tcgcn
ons keert cn wc Ílct herm rnoetcn veclrtcn.

Zo staat hct gcschrcvcn ovcr dc aartsvadcr )akob.'Toen hil al-
lccn aan clezc kant van dc rivicr achtcrblccí'cn bad. kwanr cr ccn
t'ngel dic nret hcm worstelcle cn hcrr wilde ',vurgern.'(De e ngcl narl
lr ier dc plaats irr van (iod.) Hoeve:cl krar:ht had Jakob nu in verucli j-
king met dc engcl? Elt toch vocht hij mct hem tot aan de rnorgclr;
t 'rr het was een zo hcvie gcvccht dat )akob dacht dat God zclf rnet
lrcrn vocht. ïrcn grecp Jakotr zich vast aaÍt hct woord dat dc Hecr
tt ' !en hcm had gespnrkcn:' lk zal jc wcldocrr cn jc. zaad rnakcn
,rls het zancl aan dc zcc', cn hij l ict hem nier los tot hij hcrn had
riczegend;cn zcl vocht hij daar urct God, net als hier dczc vrouw.
l)aarom gaf de Hccr hem de naam ' lsraël ' ,  hctgeen bctckent: 'Hi j
t l ic  vccht mct God. 'Hi j  zcgt daarmee tegcn hcnr:  'Wanncer je Gcld
l\unt overwinncn, hocvcel eerdcr dan niet dc menscr-rl '  ' lcmand
,lic vecht Ínet C()d en hem ovcrwint' dat is cen hoge naam voor
t  t ' r r  mcns!
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Precies hetzelfde *Jt".n, zie je hier bij dic vrouw. Ze was een

vrolrw uit Kanaán en hoorde nict tclt hct volk var.r Israë1. Maar hct

gcval wilde dat Christus had besloten het gebied van Israël te ver-

latcn en dat hij naar het gebied van de heidcnen kwam: daar hielcl

hij zich ecn ti jd lang verborgen.

Op de dag waarop hij aankomt in het gebied van de Kanaá-

nieten, verzamelt dc vrouw moed en gaat l laar hem toe en vraaQt

hem om zijn hulp. Marcus zcgt dat zc over hcnl had horen vcr

tcllen; want deze man stond cr overal in Jttdca orn bckend dat hi1

icdcreen hielp. Uit dat gcrucht putte zij haar geloof; z.e vcrtroll\\ ' l

erop dat hij ook haar helpcn kan;anders was zc nict achtcr henr

aangcl<rperr. Uit geloof roept ze hent aan.Zc twijfelt cr niet aan dat

hij haar zal helpen cn rust nict voor hij dat hccÍt cedaan. Het was

al vecl dat ze naal"hcrr-r toekwam, ctrndat ze irnnters ccn Syro-Fcni-

cischc, of zoals Marcus schriift een Kanaànitischc was. (Allcbci

was waar.) Des te bewondcrenswaardigcr is het datze'/,() vcrntetcl

is om Christus aan te roepcn, hoewcl ze ccn heidin is.

Maar Christus gcdraagt zich hcel andcrs dan zc over lrcm heelj

gehoord. Hij laat haar voor gck staan cn antw(x)rdt haar met scetl

woord. Maar zij denkt: ' ledcrcen hecíi hii gcholpen. Moet ik cle

gcbeten hond zijn? Waaront is hij zo hard tegerr míj?'Hct wáts ccrr

zware slag vclor haar gcloof, want we moeten wel begrijpen: Uit

gcrckend dcgene in wie zc vertrouwen stclt, is hard tegen haar. De

blindc over wic we vcertien dagen gcleden hoorden, verging het

beter; hil werd gekocioneerd door de rlensen, maar hier k<lcitr

neert Christus, die tocl-r moet troosten.

Wat zouden wij dclen als God ons zo'11 streck leverde? Maar zij

bckommert zich cr niet om, het is of ze het helemaal nict merkt

of zc een aambeeld is waarop God zijn slagcn laat vallen; zc bli j l t

z.ich ondanks alles vastklampen aan wat zij, zoals Marcus zclt

ovcr hem hceft horcn vertellen. En ze bli l ft crbij : 'Die man is vrierr

deli jk, hij heeft niemand zijn hulp nog geweigcrd.'Daarvalr is haar

hart zo vol dat de twijfel zelfs niet bij haar opkomt dat hij nris

schien andcrs zou kunnen zijn dan ze ovcr hem hceft gehoord.

Zoluidt de lcerregeldie ik al eerder met jull ie heb besprokcrr

namelijk: dat het geloof zich vasthoudt aan het woord alleen. Ht t
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qcloclf sluit zijn ogcn en oren en al het andcrc ook, en wil nergens

virn weten behalvc dat Christus de Heiland is. En hct wikkelt zich

irr die woorden en het laat zich die woorden niet mecr afncmen:
r'crdcr nog werden hernel en aardc óén. En r.vanneer de Satan ons
,l:raruit zou loswikkelen, zodat wc nog iets anders zouden moetcn

,le ukcn bchalve die woorden, dan is er gcen hulp meer voor ons,

n,ant dic l igt in het woord alleen.

In Jesaja zcgt dc Hccr: 'Luister, verschoppelingcn, jull ic l iggen

lt 'bed ir-r dc rrrocdcrschootl '* Hier noemt de Hccr zijn wttord een

rrrocderschoot; in dat woord l iggen wij en worden wij gcvormd
('r) qeschapel.r zoals de kilrdcrtjcs in dc rnoederschoot. Hctzclfdc
I'ccld gcirrr"rikt Paulus, wannccr hij zcgt: ' lk hcb jull ie tot lc'ver-t

lt 'wekt door l-rct cvarrgclic. ' 'Het evangelie is rnijn rroedersclroot,

l 'rrarin ik tot lcvcn ber-r gewekt.' Maar ook dc christenheid rnoct
rvccr kindcrcn grootbrcnecn voor hct ccuwigc lcvcn; daaror-rr lxag
rrrcn het woord nict vcrachtcn, orrdat in het rvoord inrmcrs allcs

lrt 'sloten l igt.Zo doet ook de vrouw hicr: zc laat zich niet losruk-

It 'rr van het woor-cJ. 'Lc'r, itt hoc hij tcge n haar zwijgt e n haar clc rug

rockss11, louter dilrgen die iemarrd wantrouwig rroetcn makcn;
rl l i lar ze houdt. vast aar.r hct woord waarin zc is gcwikkcld.

I t 'rr tweede kecr r.vordt zc n()g zwaarder op de proef gcstcld. De
.rlrostelen werpen zich op als haar advocatcn en zegllcn tegcn )c-
zus: 'Wi l  jc  jc  schui lhoudcn? Dan moet je dat anclers aanpakken! '
I t 'cs het maar na bij Marcus, clie vertelt: ' .f czus wilde niemand la-
r( n weten dat hil er was; crn toch kon hij niet verborgcn bli jvcn,
u.rnt de vrouw had hcnr optcmcrkt. ' Maar hier helpt ook dc voor-
',1,r 'aak van de apostelen niets. Hct is ccn grote troost wannecr wc

rvt' lcn dat anderen, en rrlet narne heil igen, v(x)r ons bidden. Ik zou

,rl lt 'bezitt irrgcn cn ri jkdornnlen van deze aardc wil lcr.r geven voor
lrlt scbed van één enkele heil ige rnan. Want Jezus heeÍt zijn lcer-

lrrrrcn beloofd: 'Wat jull ie zullen vragen in mijn naam, dat zal ik

lrl l ic geven.' Maar hier wcigert hij opnieuw om te doen wat hem

'r', 'r 'dt gevraagd, in stri jd met zijn cigen woord en belofte.
/, i jn reder-r is: ' lk ben allccn gczonden naar de verlorcn scha-

l '{ lr van het huis Israël. ' 'Deze hicr, ' zegthij, ' is een Kanaànitische.'



Met ccn enkel rvoord hccft hij daarmee verklaard waarom hij haar
niet  helpen wi l .  Hoc hard nroer dic k lap aankomen; ' lk  heb wel
beloofd dat ik gebcden zal verhoren, maar ik heb hct niet bclooÍi i
aan jotr l '

Als iemand op die ntanicr van zijn hoop wordt berooÍd, dan
is cr hulp nocl.r raad mecr; want allc heil igcn laten r-nij in dc steek
wannccr hij zcgt dat lr i j  wel mct zijn gcschenkcn naar Israël is gc
komen, nraar dat ik gccrr Israëlict ben. Zo wordt iernand rriet al
leen afee',vezen door een gebaar, maar ook door het rvoord I Warrt
hij vcrklaart dat dit woord nict voor haar is bcstcmd. Dat betckcrrr
l rct  wannccr hi j  zcgt: ' lk  moet dc opdracht vervul lcn rvaarvoor ik
ben gezorrden, cn wel voor IsraëI. '

Als er in deze vrourv hicr ccn zwak geloof was gcwee st, clarr lracl
zc ltu oPgegevctt; hondcrcJ arrdcrcrr zoudcrr dc rtrocd hcbben vcr'
lorcn. Maar zij laat zich het woord nict aÍhcnrcrr door ccn anclcr.
woord;wanI ze hor:dt vast aan wat 7.c] ()vcr C'hristr.rs hccÍt lrrtren
ve rtcllcn, zcll.s als hij haar van dat vcrtr()uwclr wil bcroven door.
gcbaren cn dclor w<lordcn.

Cods wourd is twcclcdig: hct ccrstc wortrd dat hij sprcckt, dar
necnt hij ernstig; nar-ncli jk walutecr It i i  dc v!-r{cvil.r! vr.ln t,trz.t
zondcn door ( lrristr-rs predikt. Dat is dc hoekstccn u'aarop hct qc
Ioof rnoet bli.f ven rusten. Wanneer Clod rru cot twccdc, tegcn.qc
stcld rvoord zou sprcken dat ook Gocls woord zou z.i in cn dat nte I
dat eerstc wortrd in tegcnspraak was, dan zou ik in zo'n gcval zcq
gen:'Tweeledie zijn zijn rvoorden. Hu ccrste wortrd, dat Ciod hcr
cerst hccfi gesproken, daaraan hrtr"rd ik rri j  vast, daaraan hccht ik:
want dat mccnde hij crnstig. Daarom bli jf ik daarbij; als hij daarnrr
het tegendccl zegt, dan dccrt nti j dar niet. ZelÍi als iederccn, j l
zclfs als hijzelf ecn tweedc, tegenovergcstcld rvoord zou spreken
dan zou ik toch nict aflaten van dat cerste woord.'

Dat tweede woord wordt gesproken door Mozes; hiy doct chr
om.je op de proef te stcllen, om te zien of je zult vasthouden aarr
het ccrste woord. In dit geval zou dat betekcncn dat de vrour.l 'h. 'r
eerste woord n.risschicn anders zou zijn gaan uitleggcn elt dilt
ze zich z<'tu zijn gaan richterr naar hct tweedc woord, dat zci cl.rr
Christus alleen was gezondcrr naar IsraëI. Maar ze zcgt tegen ziclr
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zclf: ' lk'r.et bij her cersrc r,voord bli jven dat ik hcb gcho.rd. Als
t'r ' later nog cen tweedc w.ord is, dan moet hij dat wo.rd nraar
rr i t leggcn zoals hi j  zcl f  wi l .  Ik bcko'*crn1c L.r  n iet . rn;  wanr mer
tl.t twecde wo.rd meent hij het niet z. crnstig.' lk moet denken:
\l lebei die woorden zij '  Gods wo.rd, maar het cerste is zijn crnst,
lrct twcedc nict. In ere houden wil ik het, want het is zijn woord,
rrraar het is niet  z i jn crnst . 'Ten slot tc z l l l  je dan zicn hoe al le bi t -
tt 'rheid verandert in krutcr zrcte spijs. Zo hie ld ,.k f ak.b zich vast
,r.rn het ccrstc woord, hocrvcl e r daarna uog cclt tweccle volgdc.

Als we Clrristus op grond van onze doop als dc Hcilancl erken_
r('r, en als je v.clt dat hij dc wo'rdcn die hij bij dic gclcrenheicl
, ) \ ,cr  jc  u i t  l ic t  sPrckcn crnst ig ntccÍ l t ,  dan ntoct  ic  a l lc nrcnscl i jkc
s, hepscls rrct hun beclenki'gcrlr vcrclcr vcrgctcn, want arclcr.s is
,l i t '  doop voor jou van geclt waardc. Als hij ecrst zoLr zcegcn:,Zt
l , t ' ldt ' ,  en als l r i j  daar.a icts andcrs zorÍ  zcggcl t , ,ar t rc l i jk : ,Zc is
loor jou v.rn gecn rvaardc', dan rnoct jc vasthoudcn aan zijn ccrste
rt 'orlrd.

I 'ct blt jft cl ic v*ruw crbij dat hij ce r vrolrc Mcssias is, z.als
\ l r r 'cus vertc l t .  Zc dcl tkt :  'Al  z.cgt  h i j : , ,1k t rcrr  n ict  naar j . r - r  t .c_
lt 'stuurd", wat gaat nri j dat aani Ik l ig irr hct ccrstc wortrcl als ccn
l. ird in dc rrr.cdcrsch.'t. '  Z. slaat zc G.ds w..rd we g 

'ct 
c.ds

rvoord; ze vcrwcrpt lr icr Ciod mct God ! Dat is nog ccns e cn kunst_
' 'trrk: Gods w..rd vcrwcfpcn .rrwil le van G.ds w..rd, G'cl ver-
. r t  l r ten omlvi l lc  van Cod!

Nrr gccft Christus haar nog ccn dcrdc klap. t{aar gcloof aan hct
r't |stc woofd brengt haar ert<le hcm aan tc rocpen om htrlp; r 'naar
,l,ur eedraagr hij zich wcl hccl vrcemd tcgcn haar, want hii zcgt:
l l t ' t  eaat nict aan <lm hct brood aÍ'te ncmcn van dc kindercr-r err
lrr 't 

'oor 
de honden tc gooien.'Dat wil zcggen: wat nict var.r Israël

r ' . .  t laf  z i jn honden.
/.ic dat eens aan, hoe kan hij icrrand zo bchandclen? Maar zc

,l, rt ' t cen r-necsterli jke zet, ze houdt hcm aan zijn woord! Ze zegt:
| )ot' rraar wat je gezegd hebt, geef het brood maar aan de kincic_
r , r r. Maar je zult me toch niet het recht wil len onrzeggen van een
lr, r1111';11 mag hij niet mee aanzitten aan tafel, hij mag toch de krui_
rrrr ' ls ctcfl die van dc tafcl van zjtnbaas vallen.,
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Hierop, op deze woorden van de vrouw, kan hij niets zeggor,
omdat zc niets tegcn het woord van Christus heeft eezegd . Zc cr
kcrrt intmers dat ze bij de honden h.ort, en zegt: ,De Israëliete'
zullen dc helc schat hebben die je hun hcbt gcbracht; nraar er zal
toch ook nog wel icts voor ons heidenen overschie te n.'Grotcr dan
ooit is het gcloof in Ccze vrouw: ze klampt zicl.r vast aan hct ecr.-
ste woord, cn houdt tegeli jk vol dat alles wat uit Christus' rnond
komt, Gods woorden zij n. Als lr i j  zo ntet jclu zou sprcken, zou jc
al duizend kecr eerder warrhopig zijn gcworclen. Maar zij houtlt
vast aan de stclreccl: 'Het cerstc woorcl is het laatstc r,voord! Al hct
andere gaat nr i jn hart  n iets aan; wal t  hct  houdt z ich vast  aan her
cc'rstc woord.'

Z. overrvint zc, ontdat zc l.ct kracht vastlt()udt aa'het ccrstc
woord. Nu is zc geen 'hond' mccr, rlaar zcgt hij tcgcn haar: ,,f orr
zal gcschicden zoals je wilt! '  Nr-r zijn clc hardv.chtigc rv..rcl 'r
van voorhecn vcrdwencn; hct eerstc woord is lrct rvoorcl dat rren
rnoct lcrcn en m()ct kerrncrr. Hct tweedc woorcJ is hert woorcl va|
dc vcrzocking.

Zo wordt ccn chrisrcr niet allecn in vlcscli jkc vcrz.ckinu gcbracl-rr
door de S:ttan cn dc wercld, maar ook door C<td. Dic kunst nt<tc
ter.r 

'ok 
wij lercn, namclijk dc kunst van dezc vrouw dic instenrr

mct het witord van God. Als we tcgcn icdr:r woord van God ja kon
dcn zcggen, dan zoudcn wc zalig zijr-t.Zij zei ja tegen her oorclccl:
'Jc be rrt een z.nclaar, ccr kilrd var clc d,.d clr van clc hel. ' Dit ..r
dcel is uitgcvaardigd <tver alle Írcnscn; want wij zi jn zonclaars cl
'het loon van dc zonde is de dood'. We zouden dat oordcel graas
clngedaan willcn rnaker.r cn dc oclrkondc graag willcn vcrschcure 

'Wc worden door dat oordecl opgcschrikt tot in ons die pste wezcn
en l 'pen hulpel..s rond en wil lcn g.ede wcrkeu d'en en wii le ,
aan Gods toorn ontkomen. Maar de ware kunst is cr ja tcgen tr,
zcggen, zoals dic vrouw.

Maar hct is gcen gerinrc kunst om uit het diepst van jc hart rt,
kunncn zeggen: 'Het is waar dat ik van dc Satan berr. ' Maar als jt
dat kunt, dan kan je vervolgens ook zeggen: ,Geef me 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 eigcn woorden. Orrdat ik nu een vcrdocmdc zondaar
I'or zoals uw woordcn luidcn, doe dan clok aan mij zoals u hebt
I 'ckrofd dat u zr*rlt doen aan de zondaren I '

Zo, mo zulke woorden, dwing ik God. In dezelfde geest zcgr
| ).vid: ' lk heb gczondigd voor uw aangezicht; dat bekcn ik, opdnt
rr rcchtvaardig zult zi in in uw woord.' En par_rlus zegt hicrove.r:

't ' .ds rccl 'rtvaardighcid is ccn uit 'rcrrcrd crirg, rri j  t lrrst claar-
, r rar l 'Dat wi l  zcg.qc' : ' lk  crke'graag dat u cen..rdcel  hccf t  sc_

'Pr.ken dat rvaar is,  narrel i jk  dat  ik verd.cnrd her,  cr  ik  crkcr Jat
rl. niet d.e r'vat ik rr.u cbcn, cn dat u geli jk hccÍt. 'Als wiy ci.cl
, l ic  cergcvcn, dan verho<lgt  h i j  omgckccrd ons weer,  zoals in r
\ , r r 'uël  z gcschrcvcn staat: 'L)c Hccr ntaakt a ' .  en nraakt r i ik ;  h i j
r 'r 'r ' laagt cn vcrh<l.gt. '  I)at m<>ctcn rvij lcrcn, .pdat wij ckrcls ,or-
, l t 'c l  n iet  zul lcn vrczcn rraar.ns zul lc '  bekcrncn t() t  z i i .  w. . rc l .
r Lrt zegt dat rvij vcrdocntdc zondaars z.i jn; dalr trckt hii jc cr zckcr
\ \ ' ( 'cr  u i t . . .
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