
  
 

 
 

Marcus 7:13. 
 

En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die 
gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.  

 
Het verwijt dat Jezus in dit tekstvers richting Farizeeën en schriftgeleerden 
maakt, is niet mis! Hij verwijt hen hier niet dat zij Gods Woord niet serieus 
nemen, maar dat zij er, wat de interpretatie en uitleg van Gods Woord aangaat, 
zelf ideeën aan toevoegen. Ideeën die zijn ontstaan vanuit bijvoorbeeld 
ervaring, gewoonte of praktijk. Het probleem daarvan is, dat op die toevoeging 
al meer het accent is komen te liggen en het Woord van God geleidelijk 
daaraan ondergeschikt is geworden. Sterker, men neemt elkaar de maat op 
basis van de eigen overleveringen, en dat eerder dan op grond van Gods 
Woord. Zo is het Woord van God niet alleen buiten spel gezet, maar volkomen 
krachteloos gemaakt door de overlevering.  
 
Heeft een en ander ook in onze tijd niet een actuele lading? 
Vraagt u zich af hoe en waaruit dit dan blijkt in onze tijd?  
Wat dacht u van de interpretaties en uitleggingen die er zijn ontstaan rond 
bijvoorbeeld niet alleen ethische zaken van homoseksualiteit tot echtscheiding 
enzovoort, maar met name ook rond genezing en bevrijding? Als het gaat om 
de ethische zaken is door eigen interpretaties en uitleg Gods Woord dan ook 
niet van kracht beroofd? Wie waagt het nog zich wat deze zaken aangaat 
openlijk op Gods Woord te beroepen?  
 
Voor nu willen we de woorden van Jezus eens leggen naast een onderwerp dat 
pastoraal veel aandacht krijgt tot zelfs binnen regulier kerkelijke kring: 
bevrijding. Bevrijding is immers al lang niet meer een onderwerp dat alleen 
binnen pinkster- of volle evangeliekring in de belangstelling staat. Wie zich in 
deze volgens het Woord van God serieus te nemen materie verdiept en de 
talloze boeken die rond dit onderwerp zijn verschenen - en nog steeds 
verschijnen - leest, kan niet anders dan vaststellen, dat juist hier meer en vaker 
geput wordt uit 'overlevering en ervaring' dan bij menig ander onderwerp.   
 
Beweringen met betrekking tot het thema bevrijding worden wat graag 
gestaafd met een beroep op wat anderen op dit punt hebben meegemaakt of 
nog in, zoals dat dan heet, hun 'bediening' meemaken - van Blumhardt en 
Derek Prince tot…. Wie op dit onderwerp een aantal boektitels op zijn naam 
heeft staan, wordt wat graag als expert aangeduid. Maar toets nu al die vele 
beweringen op basis van ervaring eens aan Gods Woord. Blijkt Gods Woord 
dan niet overwoekert met overleveringen? De Bijbel zelf komt nog amper aan 
het Woord. Wanneer je een handboek van over de achthonderd pagina's 
schrijft, ben je dan niet bezig Gods Woord te overschreeuwen met jouw gelijk? 
Wordt Gods Woord niet juist ook hier krachteloos gemaakt? 
 
Immers, één Naam is voldoende - die van Jezus. Één plek is dé 
overwinningsgrond - het kruis. Wat is meer: de overlevering/ervaring of Jezus, 
het kruis en het bloed van het Lam? Geloof ik hier nog alleen in wat de Bijbel 
laat weten? Of zou Jezus ook tegen ons zeggen: en dergelijke dingen doet gij 
vele. Laten we met Petrus zeggen: …tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt 
woorden van eeuwig leven (Joh. 6:68). Ofwel, Gods Woord is meer dan genoeg! 

 

het woord van de week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


