
Eljakim 12 december 2020 – Ongelofelijk geloof  

Wat leuk dat je er bent! Het thema van deze studie is ‘ongelofelijk geloof’. Afgelopen maand 
hebben we samen nagedacht over het thema twijfel. We hebben gezien dat twijfel vaak zat 
voorkomt in de Bijbel en hebben samen gedeeld van hoe we dat zelf ervaren. Twijfel is onderdeel 
van het geloven in een God die je niet kunt zien en vanavond willen we meer stilstaan bij wat 
(on)geloof inhoudt aan de hand van een ontmoeting die Jezus heeft met een wanhopige vader. 
Voordat we dit gaan lezen, is het handig om met elkaar vast te stellen wat het woord ‘geloof’ 
betekent. Wat is de definitie van geloof? En wat betekent het dat je gelooft in een God die je niet 
kunt zien?  

 Kortom, wat betekent ‘geloof’ en wat betekent dit voor jou? Deel dit met elkaar.  

De Dikke van Dale definieert geloof onder andere als ‘het hebben van vertrouwen in de waarheid 
van iets’ en als het ‘hebben van een overtuiging’. In het verhaal dat we zo gaan lezen, komen deze 
facetten van geloof ook terug. Lees met elkaar Markus 9:17-24.  

 Deel met elkaar wat je opvalt aan dit verhaal, welke dingen vind je mooi/niet zo mooi en 
wat begrijp je niet? 

 Jezus constateert bij een aantal mensen (zijn volgelingen en de vader van de jonge man) 
ongeloof, wat vind je van de reacties van Jezus? 

Het is best opmerkelijk dat het de discipelen niet lukt om de jongen te bevrijden, een aantal 
hoofdstukken terug (Markus 6) zijn ze namelijk op pad geweest en hebben ze demonen 
uitgedreven in Gods naam en op dit moment lukt het ze niet.  

 Het lijkt erop dat de discipelen ook ups en downs kennen in hun geloof, het ene moment 
gaat het bijna ‘vanzelf’, het andere moment lukken de zaken die vanzelfsprekend leken 
niet. In hoeverre herken je dit in je eigen leven?  

 Bespreek met elkaar de volgende stelling: het is onmogelijk om constant te zijn in je 
geloofsleven.  

Als je de uitspraken van de vader wat nader bestudeert, dan lijkt het wel of hij op twee manieren 
een gebrek aan geloof heeft. In vers 22 lezen we dat hij 1) vraagt of Jezus iets kan en of 2) Hij 
met innerlijk ontferming bewogen is. Het eerste punt is twijfel/ongeloof in wat Jezus kan doen en 
het tweede punt is twijfel/ongeloof in of Jezus het wel wil. Dit komt overeen met de definities van 
geloof die eerder al terugkwamen in de studie. Twijfel in de overtuiging wat Jezus kan en twijfel in 
het vertrouwen dat Hij ook echt iets wil doen.  

 In hoeverre herken je deze twee vormen van ongeloof in je eigen leven? 
 Als je deze twee facetten van geloof op een rijtje zet, waar zou je dan meer geloof in willen 

hebben? In je overtuiging van wie God is en wat Hij kan? Of juist vertrouwen dat Hij ook 
betrokken wil zijn op jouw leven?  

De eerste reactie van Jezus is vrij confronterend, Hij lijkt gefrustreerd vanwege het ongeloof. 
Vervolgens zien we dat de vader eerlijk is over zijn ongeloof (vers 24) en tegelijk uitroept dat hij 
Jezus nodig heeft. Het coole is dat Jezus reageert met bevrijding en genezing van de jongen. 
Bespreek met elkaar waar je meer geloof voor zou willen en leg het samen in gebed voor aan 
Jezus. Spreek net zoals deze jongen uit dat je Jezus nodig hebt om je ongeloof te boven te komen 
en verwacht grote dingen  . 

  


