
 
 
 
                                                  Lucas 18:8  

 

het woord van de week 
 

 

… als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan  
het geloof vinden op aarde?  

 
Wat denkt u?  
Maak nu vervolgens de vraag eens heel persoonlijk. Dus, hoe zit het bij mij!? 
Wat treft Hij aan? Is het u opgevallen dat er niet staat of Jezus ‘geloof zal 
vinden’, maar dat de tekst nadrukkelijk spreekt over: ‘het geloof’! Is daar dan 
verschil tussen? Nou en of! Een wereld van verschil! ‘Geloof’ is er namelijk zat. 
De meeste mensen geloven namelijk ergens wel dat er meer is tussen hemel en 
aarde. Er is volgens hen vast wel iets. Een hogere macht, of het goddelijke. 
Anders wordt het, als je het concreet maakt en spreekt over ‘de’ God. ‘Een’ en 
‘het’ is vrijblijvend en op veilige afstand. 
 
In het christelijk geloof gaat het niet om ‘een’ en ‘het’, maar om ‘de’. Wat heet, 
de Bijbel laat nadrukkelijk weten dat er maar één waarachtige God is en Deze 
heeft zich heel persoonlijk doen kennen in Jezus Christus - in Hem is Hij nota 
bene vlees geworden. Concreter kan het niet!  
Toch wel!  
In Zijn menswording maakt de God duidelijk dat het Hem om de - elk - mens te 
doen is: want alzo lief heeft God de wereld gehad… (Joh.3:16). Het gaat de God 
om een persoonlijke relatie. Een dergelijke relatie is onmogelijk met ‘een’ (god) 
of ‘het’ (goddelijke)! Al vooraf maakte God zijn bedoelen bekend in de naam 
van de Zoon: Immanuel - God met ons (Jes. 7:14), en dat is inherent aan ‘het’ 
geloof. In Jezus liet Hij klip en klaar weten dat het Hem gaat om een 
persoonlijke relatie op basis van liefde, een liefde die allereerst van Hem 
uitgaat – agapè, een zich volkomen gevende liefde. Een liefde, die Hij 
bloedrood op Golgotha heeft gespeld. Een liefde die liefde wekt: wij hebben lief 
omdat Hij ons eerst heeft liefgehad (1 Joh.4:19). Waarin die ‘gewekte’ liefde 
blijkt en zich uit? In het gehoorzamen van Gods geboden en het gelovig 
vasthouden van zijn Woord: Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden 
bewaren… indien iemand Mij liefheeft, zal Hij mijn woord bewaren (Joh. 14:15, 
23). Het bewaren van Gods geboden en Woord is een even concreet gegeven 
als ‘de’ bij God. Het maakt samen het verschil tussen ‘geloof’ en ‘het geloof’, 
terwijl Jezus het maakt tot de toetsteen van liefhebben. 
 
’t Ja, en dan raken we ‘het’ grote probleem van vandaag, van het maat-
schappelijke (ook politieke) leven tot en met het kerkelijke leven: Het meer en 
meer ‘verdwijnen’ van God en zijn Woord naar de marge. Een zaak, die zich 
zelfs al duidelijker aftekent in orthodoxe en evangelische kring. Immers, overal 
daar, waar pagina na pagina uit de Bijbel wordt weggeredeneerd, of ethische 
zaken onder het absolute gezag van het Woord worden weggehaald, wordt God 
minder concreet - heeft Hij niet meer het eerste en laatste Woord. Hoe meer 
Hem zo ‘het zwijgen wordt opgelegd’ - want daar komt het dan toch op neer! -, 
hoe minder je van Hem hoort. En dan spreken we toch (nog) van geloven…?!?  
Juist daarom vraagt Jezus zich af of Hij, de Zoon des mensen ( = Hij die om de 
mens, de mens gelijk werd!) nog HET geloof op aarde zal vinden als Hij 
terugkomt. Zijn Komst is dichterbij dan we denken! Daarom houd vast wat je 
hebt en laat niemand je kroon nemen! Het gaat om leven of dood…    
 
 


