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EEN KLEINE GENADE 

De een ontvangt van de Geest een groot geloof (1 Korintiërs 12,9) 

‘Er is een zin’ 

Jan Razelius is een personage uit een roman van Bernlef. Hij heeft jong zijn vrouw 

verloren. Op een dag komt hij de dominee van het dorp tegen. Razelius is zelf 

niet gelovig, maar de twee kennen elkaar. ‘Is het moeilijk?’ vraagt de dominee. 

‘Het kost tijd,’ antwoordt Razelius. ‘Zo zonder steun,’ voegt de dominee eraan 

toe. ‘Ik heb mijn dochter.’ – ‘Dat bedoelde ik niet,’ zegt de dominee, ‘Er is een 

zin, Razelius, zelfs in die dingen.’ In die dingen – het zijn misschien wel die 

woorden die Razelius het meest irriteren. De dominee probeert rondom de dood 

van zijn vrouw een theologische discussie op te bouwen. Razelius haakt meteen 

af. 

Is dat niet wat veel niet-gelovigen zo irriteert in gelovigen: dat ze het zo goed 

denken te weten? Geen wonder dat het geloof zo’n slecht imago heeft gekregen 

in onze samenleving. Wij wekken bij andersdenkenden vaak de indruk dat wij 

iets hebben wat zij missen: een zuiverder moraal, kennis van de zin van het leven, 

God. En als dat vervolgens dan ook nog eens opgedrongen wordt, is de 

kortsluiting compleet.  

Hulp van Paulus 

Zou Paulus ons daarin verder kunnen helpen? U zult misschien zeggen: ‘Paulus? 

Die is er nu juist de schuld van! Als er iemand was die het zeker meende te weten, 

dan was hij het toch?’ Ja, Paulus staat in ieder geval te boek als de kampioen van 

de steile gelovigen. Maar of dat ook terecht is? Wie leert tussen de regels te 

lezen, kan ineens een andere Paulus tegenkomen. 

In zijn brief aan de Korintiërs schreef hij over de talenten en gaven die mensen 

van God hebben gekregen. En dat die allemaal gelijk zijn. Hij somt er een aantal 

op. Er zijn er nog veel meer. Maar het gaat om het idee. Maar daartussen staat 

ineens een opmerkelijke gave. Je zou er bijna overheen lezen. Maar vanmorgen 
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vergroten wij die woorden even uit. Dan gaat opvallen hoe bijzonder ze zijn. 

Paulus schreef: ‘De één ontvangt van de Geest een groot geloof.’ 

Vier lagen 

‘Kijk, daar heb je het al,’ zegt iemand, ‘het draait bij Paulus dus toch om een 

onwankelbaar geloof. De mensen van ‘wij zijn het en wij hebben het’ hebben dus 

Paulus aan hun zijde.’ Laten we niet te snel conclusies trekken. Want wie als een 

archeoloog die woorden gaat afgraven, kan vier betekenislagen ontdekken. We 

zullen ze laag voor laag blootleggen.  

Het eerste is kennelijk dit: geloof is een gave. Het is geschonken goed. Niet een 

eigen prestatie of verdienste. Je kunt je er dus niet op laten voorstaan, zo van: 

kijk mij eens stevig in mijn schoenen staan. Het is je gegeven. Daar kun je alleen 

maar dankbaar om zijn. Maar dan niet om vervolgens de andere ook zo snel 

mogelijk te bekeren. Want wie weet dat het geloof geschonken is, weet dat je 

het de ander niet alleen niet aan moet praten, maar ook niet aan kunt praten. 

Geloof is niet zomaar overdraagbaar. Welke gelovigen maken indruk? Niet de 

gelovigen zoals de dominee van Jan Razelius, maar de mensen aan wie je kunt 

merken dat ze leven met diep vertrouwen. ‘Daar zou ik ook wel wat van willen 

hebben,’ denk je dan.  

‘Maar jij hebt dan vast wel een andere gave,’ had Paulus dan kunnen zeggen. 

Want dat is de tweede betekenislaag in zijn woorden. De eerste is: een groot 

geloof is een geschonken geloof en dat stemt bescheiden. Maar de tweede laag 

is verrassender: een groot geloof is de één gegeven, maar de ander dus kennelijk 

niet! Maar die heeft weer een heel andere gave! Een groot geloof is niet de 

norm! Dat is opmerkelijk. De man die letterlijk stad en land afliep om het verhaal 

van Jezus te vertellen, relativeert het geloof. Hij brengt er een zeker 

ontspannenheid in aan. Niet iedereen hóeft zo’n groot geloof te hebben.  

Kwetsbaar goedje 

Ik vind dat zo troostrijk! Er zijn perioden in een mensenleven dat het geloof 

tijdelijk weg is. Perioden zoals Jan Razelius meemaakte bijvoorbeeld. In het 

Jodendom hoeven mensen die net een dierbare hebben verloren een tijd niet te 

bidden. Dat doen anderen dan voor hen, want grote kans dat je zelf niet kúnt 

bidden. Daar zit grote wijsheid in! Dat gebruik verraadt kennis van het hart. Soms 

is de werkelijkheid verpletterend – ook voor het geloof.  
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Maar ook als het leven wat geruisloos voortkabbelt, kan het geloof 

verschrompelen. Dat noem ik voor mezelf de dorre perioden. Dan zegt het je niet 

zoveel meer of je leeft er ongemerkt wat meer aan voorbij. Dan heb je een soort 

stand-by-geloof, net zoals je tv stand-by kan staan: hij staat niet helemaal uit, 

maar ook niet aan. Niet goed natuurlijk. Je kunt er dan ook wel wat aan doen. 

Maar anders dan bij je tv heeft een mens geen knop waarmee je je geloof aan 

kunt zetten. Het is dan ook een kwestie van: de dorre periode doorkomen. En: 

doorléven. Niet meteen de stekker uit je geloof trekken.  

Geloof is een kwetsbaar goedje. Het is bovendien geneigd tot verdampen. Een 

dominee is in de ogen van velen een beroepsgelovige. Maar zet mij tegenover 

een atheïst die mijn geloof rationalistisch en sceptisch aanvalt, en ik voel het 

geloof in mij al vervliegen. Op z’n minst de táál voor het geloof. Ik voel me 

onmachtig. ‘Kleingelovige!’ zegt dan misschien iemand. Maar het is niet anders. 

Ik heb het ook leren accepteren – dankzij Paulus die mij leert: een groot geloof 

is niet iedereen gegeven. Dan zal de Geest van God jou wel een ander cadeautje 

gegeven hebben. 

‘In’ of ‘van’? 

Opmerkelijk hoor! Ik zeg het nog maar eens opnieuw: Paulus, de kampioen van 

het geloof, relativeert het tegelijk. Hoe dat mogelijk is? Omdat het fundament 

van alles niet ons geloof is. Dat hebben wij er als protestanten van gemaakt: sola 

fides, zei Luther – ‘alleen geloof’, en hij bedoeld: het geloof in Christus. Maar dat 

is niet het fundament bij Paulus. Zijn fundament is: het geloof van Christus. Als 

alles afhing van mijn geloof, dan moet ik mezelf telkens weer opschroeven. Maar 

dat geeft alleen maar gelovigen die zich geloviger voordoen dan ze zijn. Dat zijn 

gelovigen die hun eigen twijfel overschreeuwen of wegdrukken. Niet doen. 

Nergens voor nodig. Het fundament is het geloof ván Christus – het grootste ooit. 

Hij heeft niet alleen voor ons geleden, maar ook geloofd! 

Paulus haalt dus de kramp uit het geloof. Je hoeft je niet geloviger voor te doen 

dan je bent. Vroeger sprak men in bevindelijke kringen van ‘een kleine genade’. 

Je geloof is misschien maar klein, maar wel een genade. Het stelt misschien niets 

voor, en je kijkt misschien op tegen mensen die steviger in hun schoenen staan. 

Maar het weinige wat je hebt, is veel meer dan het vele wat je niet hebt. Leer 

met dat weinige te werken.  
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Een glas en een emmer 

Maar we gaan nog een spaatje dieper. Want er is nog een derde laag. De eerste 

was: geloof is geen eigen verdienste. Het tweede was: geloof is ook niet aan 

iedereen in gelijke mate gegeven. Maar de derde laag is: wat is nu eigenlijk een 

groot geloof? En wat is klein? U zegt misschien: ‘Och, het mijne stelt niet zoveel 

voor.’ Je zou graag wat meer vertrouwen willen hebben. Wat steviger in je 

schoenen willen staan. Niet die eeuwige twijfel achter je aan willen slepen. Je 

bent misschien jaloers op mensen die er zo vol van zijn. 

Mag ik een klein experiment doen? Hier staat een glas. Het is tot aan de rand 

gevuld met water. Laten we zeggen: dat zijn de mensen die vol van God zijn. Bij 

het minste of geringste lopen ze er van over. Dat zijn dus de mensen waar u zo 

jaloers op bent. Zo zou je ook wel willen zijn, zo vol van God. Maar dat ben je 

niet. Bij jou is het misschien maar een laagje.  

Maar het zou ook zo kunnen zijn: misschien is dat laagje bij jou wel een laagje op 

de bodem van een emmer. Het lijkt misschien niet veel. Maar dat laagje op de 

bodem van jouw emmer kan veel meer zijn dan de inhoud van dat glas. Kijk maar. 

Als ik dit laagje water uit deze emmer overgiet in hetzelfde glas als het volle, 

stroomt het in overvloed over. Ik wil maar zeggen: jouw laagje lijkt wel minder 

omdat je er misschien niet van overloopt, maar het weinige wat je lijkt te hebben 

is misschien wel meer dan dat van hem die er van overloopt. 

Minsterwaardigheidscomplex 

In mijn gesprekken met mensen merk ik vaak dat veel gelovigen een 

minderwaardigheidscomplex hebben. Ze denken dat hun geloof onder de maat 

is. Ze kunnen het moeilijk onder woorden brengen. Of het is zo teer dat ze met 

Toon Hermans kunnen zeggen: 

 

soms voel ik diep van binnen iets van God 

ik zou dat ik die dingen op kon schrijven 

maar als ’t naar buiten komt is het kapot 

die dingen kunnen beter binnen blijven 

 

‘Diep van binnen’, ‘iets van God’ – nou, dat is dan tenminste iets! Wees er blij 

mee. Je hoeft er ook niet van over te lopen. Houd het dan maar lekker binnen. 
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Niet iedereen is verbaal ingesteld, al lijkt dat soms een voorwaarde om 

protestant te zijn. Maar werk ermee. Je begint ermee te werken door er blij mee 

te zijn. 

Liefde 

En ermee werken kan iedereen. En zo kom ik bij de vierde en laatste laag in de 

woorden van Paulus. Die is niet meteen zichtbaar. Die zou pas zichtbaar zijn als 

we het hoofdstuk erna ook hadden gelezen. Dat is namelijk 1 Korintiërs 13 – het 

Nieuwtestamentisch Hooglied van de liefde. Daar zal Paulus’ betoog over de 

gaven op uitlopen. Je kunt de meest indrukwekkende gaven hebben, geloof dat 

bergen verzet, maar het is allemaal waardeloos als de kern van alles ontbreekt: 

de liefde. En dat 13de hoofdstuk zal eindigen met de wereldberoemde woorden: 

Ons resten: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde.’ 

Misschien dat het bij de dominee van Jan Razelius daaraan ontbrak: niet aan 

geloof, maar wel aan liefde. En toch is die gave aan iedereen gelijkelijk gegeven. 

Het is namelijk niet allereerst onze liefde waar Paulus over sprak, maar die van 

God - die van alle mensen houdt, kleingelovig of niet.  


