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Geloof dat geen bergen verzet
Als Paulus en Jezus uitspraken doen over een geloof dat bergen verzet, moedigen ze dan hun
volgelingen aan om vooral zulk geloof te hebben, of waarschuwen ze met die beeldspraak tegen de
desastreuze krachten die geloof kan losmaken? Piet van Veldhuizen onderzoekt deze bijbelse
metafoor en komt tot de slotsom dat de evangelisten het er onderling niet over eens waren.

Geloof verzet bergen. In het hedendaagse spraakgebruik wordt die zegswijze niet alleen in een
religieuze context gebruikt. Wie er via Google naar zoekt op het internet, komt net zo vaak bij
organisatie-adviseurs en managers terecht als bij christelijke websites. Zelfvertrouwen en
vertrouwen in je organisatie worden aangeprezen als succesfactoren. Je moet erin geloven. Twijfel is
dodelijk, geloof verzet bergen.
Zowel de religieuze als de niet-religieuze gebruikers denken bij ‘bergen verzetten’ aan het leveren
van enorme prestaties of het nemen van geweldige hindernissen. Bergen zijn obstakels die
opgeruimd moeten worden. Maar sluit dat wel aan bij het oorspronkelijke bijbelse beeld?
Volgens Marcus en Matteüs heeft Jezus gezegd: ‘Ik verzeker jullie, als iemand tegen deze berg zegt:
‘Kom van je plaats en stort je in zee,’ en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat
hij zegt, dan zal het ook gebeuren’ (Marcus 11,23). Hij sprak die woorden terwijl hij, onderweg van
zijn logeeradres naar naar de tempelberg, met zijn leerlingen stilstond bij een vijgenboom. Die boom
was zomaar doodgegaan nadat Jezus zelf hem in een aanval van woede had vervloekt, en Jezus zei
dus: dat kan ook deze berg overkomen als je haar vervloekt zoals ik het deed met deze boom. Als je
gelooft en niet twijfelt in je hart, zal het gebeuren. De vraag is dan: heeft Jezus zulk geloof
aangemoedigd, of heeft hij er juist voor gewaarschuwd?
Dat is niet zomaar een academische vraag. We hebben in onze dagen te maken met de
verwoestende gevolgen van allerlei vormen van nietsontziend geloof – religieus en niet-religieus.
Vooruitgangsgeloof, marktfundamentalisme en geloof in het eigen gelijk brengen mensen en
samenlevingen ertoe om zichzelf breed te maken ten koste van de rest van de wereld. Hartgrondig
en met vernietigende kracht vellen mensen hun oordelen over degenen die hun weg kruisen of die
hun belangen in de weg staan. Geloof verzet bergen: het richt maar al te vaak ravage aan.
Wat voor beeld kunnen Jezus en zijn leerlingen gehad hebben bij een berg die zich in zee verplaatst?
In het Oude Testament zijn enkele tientallen passages te vinden waarin de bergen schudden of
beven, smelten als was, verbrijzeld worden, opensplijten of instorten. In vrijwel alle gevallen is dat
een beeld van de kosmische siddering als de Eeuwige komt om zich te laten gelden, om het kwaad te
wreken, om de volken te oordelen.
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Vaak worden dan de bergen samen genoemd met andere kosmische elementen: hemel en aarde, zee
en wolken, zon en sterren, hoogte en diepte, licht en duister, watervloed en vuur. Als de Eeuwige
afdaalt, blijft er niets op zijn plaats.
Van de tempelberg Sion wordt in de Hebreeuwse bijbel nooit gezegd dat ze beweegt of beeft of zich
verplaatst. Wél is er de profetie in Zacharia 14 die zegt dat de Olijfberg in tweeën zal splijten om de
inwoners van Jeruzalem door te laten als ze in blinde paniek de stad ontvluchten. Het beeld doet
denken aan het splijten van de Rode Zee, maar de tekst is vol van schrik en vernietiging. De splijtende
berg is niet een mooie oplossing voor de evacuatie van Jeruzalem. Ze versterkt eerder het
apocalyptische tafereel waarin alles van zijn plaats raakt en mensen alle grond onder de voeten
verliezen.
Een positieve klank heeft het wijken van de bergen alleen in Jesaja 40,4 en 49,11. Dat zou van belang
kunnen zijn, want Jesaja 40,3-4 krijgt een prominente plaats in de eerste hoofdstukken van de
synoptische evangeliën. Het is de oproep om bergen te verlagen en dalen op te vullen, om een weg
vrij te maken voor de Eeuwige die zijn volk komt verlossen. Het roept een beeld op van het
grondverzet dat nodig is om van een gewoon pad een wijde en gladde heerbaan te maken. Maar dat
is niet het beeld waarnaar Jezus verwijst in zijn woorden bij de vijgenboom.
Om de woorden van Jezus in Marcus 11 te begrijpen, moeten we goed kijken naar de manier waarop
ze in het verhaal zijn ingebed. Het gaat in Marcus 11 over de aankomst van Jezus in Jerzuzalem –
volgens dit evangelie de eerste en enige keer dat Jezus daar aankomt. Het wordt verteld als een
gebeuren in drie dagen waarbij Jezus de stad telkens in- en uitgaat. Als hij de stad ingaat, gaat hij
steeds ook de tempel in. De eerste keer, na de feestelijke intocht, kijkt hij in de tempel alleen rond.
Op de tweede dag blokkeert hij kortstondig het functioneren van de tempel met wat wij de
tempelreiniging noemen. Als gevolg daarvan raakt hij op de derde dag in conflict met de
godsdienstige leiders, een conflict dat binnen enkele dagen op zijn dood zal uitlopen.
De twee nachten binnen dit driedagenschema worden doorgebracht in Betanië. De tekst geeft het
expliciet aan: ‘s avonds ging hij naar Betanië (11), de stad uit (19), en ‘s morgens keerde hij terug
naar Jeruzalem (12, 20). Op beide ochtendwandelingen kwam Jezus langs de vijgenboom. De eerste
keer vervloekt hij de boom omdat die zijn honger niet kan stillen. De volgende ochtend blijkt de
boom dood te zijn. De leerlingen staan er verbijsterd bij stil, en bij die gelegenheid spreekt Jezus zijn
woorden over de berg en de zee.
Jezus maakt in die woorden een parallel tussen wat er met de boom is gebeurd en wat er met ‘deze
berg’ zou kunnen gebeuren. De aanleiding voor Jezus’ woorden is dus niet bepaald een positief
voorbeeld van wat het geloof vermag. Het gaat om een vervloeking, een vernietigend oordeel. Als de
berg de zee in gaat, wordt de scheppingsorde ongedaan gemaakt. In de Hebreeuwse bijbel gebeurt
dat alleen als de Eeuwige ten tonele verschijnt om zijn uiteindelijke oordeel te vellen.
Met ‘deze berg’ zou Jezus de Olijfberg kunnen bedoelen, de berg waarop Jezus en zijn leerlingen zich
op dat moment waarschijnlijk bevinden. Dan zouden de woorden van Jezus herinneren aan het
apocalyptische tafereel van Zacharia 14. Maar het lijkt logischer dat Jezus met ‘deze berg’ de Sion
bedoelt, de berg waarheen ze op weg zijn en die vlak vóór hen ligt. Tot die berg is Jezus gekomen als
degene die komt in de naam van de Eeuwige (zie het citaat uit Psalm 118 in vers 10), maar hij bracht
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uiting van Jezus die tot zijn dood zal leiden. Zijn woede bij de vijgenboom is een voorspel op zijn
razernij in de tempel. Bij de boom zegt hij: let op, dit kan ook de berg overkomen. Maar zelf vervloekt
Jezus de tempel niet. Hij vloekt de Sion niet van de aardbodem weg, de zee in.
De woorden van Jezus bij de vijgenboom geven aan dat het vernietigende oordeel tot de
mogelijkheden behoort, maar ze lopen uit op de vermaning aan zijn leerlingen om, telkens als ze
opstaan om te bidden, eerst te vergeven (Mar 11,25). Juist omdat je kúnt vervloeken, dus vanwege
de vernietigende kracht die het geloof kan hebben, krijgen de leerlingen de opdracht om allerleerst
te vergeven.
Als je hartgrondig vervloekt en niet twijfelt in je hart, zegt Jezus, zal deze berg (de Sion) de zee in
gaan. Maar het hele verhaal van Marcus 11 maakt zichtbaar hoe Jezus zelf getwijfeld, geaarzeld
heeft: hij gaat en komt en gaat en komt, hij vervloekt wel de boom maar niet de tempel, en ook niet
de mensen met wie hij in conflict raakt. Jezus nodigt zijn leerlingen dus bepaald niet uit om
vertrouwen te hebben in de geweldige mogelijkheden van hun geloof. Integendeel, hij waarschuwt
hen dat ze ravage aanrichten als ze zonder aarzelen hun ziel leggen in hartgrondige oordelen. De
vijgenboom staat er als afschrikwekkend voorbeeld. Zelf laat Jezus zien dat hij de berg spaart, ook als
de berg hem niet spaart. Vergeving moet de voorrang krijgen, anders is alles verloren.
In Lucas 17 zegt Jezus: ‘Als je geloof had als een mosterdzaad, zou je tegen deze moerbeivijgenboom
zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant – en ze zou je gehoorzamen.’ Bij Marcus hadden we
woorden over een berg, gesproken bij een vervloekte boom. Bij Lucas lijkt dat geheel
samengetrokken te zijn tot een uitspraak over een boom. Opnieuw gaat het niet zomaar over de
kracht van geloof, maar over een uitermate destructieve geloofskracht. En opnieuw blijkt het
uiteindelijk over vergeving te gaan. In Lucas 17 hebben de leerlingen zojuist gehoord dat ze hun
broeders tot in het oneindige moeten vergeven – zeventig maal zevenmaal. Hun reactie is: Geef ons
meer geloof! Dat brengt Jezus bij zijn uitspraak over een miniem beetje geloof dat een boom kan
ontwortelen en in de oerdiepte storten. Vervolgens wijst hij zijn leerlingen erop dat een slaaf gewoon
zijn heer moet gehoorzamen (Luc 17,7-10). De strekking is: in plaats van te vragen om meer geloof,
moeten ze gewoon doen wat hun Heer hun opdraagt, en dat is: vergeving oefenen. Ook hier dus
impliceren de woorden van Jezus dat de kracht van geloof zónder vergeving rampzalig is. Zijn
leerlingen hebben niet meer geloof nodig, maar meer gehoorzaamheid aan zijn opdracht om te
vergeven.
Bij Matteüs vinden we tweemaal een uitspraak van Jezus over het verplaatsen van een berg. Matteüs
21,1-22 biedt een verkorte vorm van Marcus 11. Het schema van drie dagen en twee nachten
ontbreekt, zodat Jezus niet steeds heen en weer gaat. Er is maar één scène bij de boom: Jezus
vervloekt de boom en die sterft ter plekke. In de woorden bij de boom legt Jezus wél, uitdrukkelijker
dan in Marcus 11, het verband tussen het vervloeken van de boom en de mogelijkheid om de berg in
zee te verwensen – maar die woorden lopen niet uit op een vermaning om te vergeven. In Marcus 11
is de strekking van het geheel: je kúnt vervloeken, maar je zúlt vergeven. Jezus gaat daar zijn
leerlingen voor in heilzame aarzeling, zichtbaar gemaakt in zijn heen-en-weergaan. Bij Matteüs
ontbreekt dat aspect volledig.
Matteüs 17,20 gaat door voor een parallel met Lucas 17,6. Maar ook in dit geval ontbreekt bij
Matteüs het element van vergeving. In Matteüs 17 wijst Jezus zijn leerlingen terecht vanwege hun
gebrek aan geloof. ‘Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg
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zeggen: ‘Verplaats je van hier naar daar!’ en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie
onmogelijk zijn.’
Als je geloof had als een mosterdzaad, zegt Jezus, zou je tegen deze berg zeggen: ga van hier naar
daar – en hij zou gaan.
In Matteüs 17 en Lucas 17 is één en dezelfde uitspraak van Jezus op twee zó verschillende manieren
in de context is verweven, dat het twee volstrekt tegengestelde betekenissen oplevert. Volgens
Matteüs zouden de leerlingen meer geloof moeten hebben, zodat ze tot meer in staat zouden zijn.
Volgens Lucas zouden ze juist niet om meer geloof moeten vragen. Ze kunnen beter gewoon
gehoorzamen en vergeving oefenen.
Dan is er nog de uitspraak van Paulus, die van de hier besproken bijbelplaatsen de vroegste is: ‘Al heb
ik alle geloof zodat ik bergen kan verplaatsen, als ik geen liefde heb, ben ik niets’ (1 Kor 13,2). Ik ben
er een tijdlang vanuit gegaan dat Paulus hier niet teruggrijpt op een uitspraak van Jezus, maar een
metafoor bezigt die min of meer gangbaar was. Maar noch in het Oude Testament, noch in de vroege
joodse traditie heb ik uitspraken kunnen vinden waarin ‘bergen verplaatsen’ als metafoor wordt
gebruikt. Wat er nog het dichtste bij komt, is de aanduiding die in de Talmoed wordt gebezigd voor
een rabbijn die door creatief redeneren wendingen weet te geven aan de wetsuitleg: een bergenontwortelaar (oker harim). Maar los daarvan komen we de bergen-metafoor alleen tegen in de
uitspraken van Jezus zoals ze in de synoptische evangeliën zijn opgetekend. Ik moet dus bijna wel
aannemen dat de beeldspraak bij Paulus teruggaat op de overgeleverde woorden van Jezus. Dat
Paulus niet letterlijk naar woorden van Jezus verwijst, hoeft niet te verbazen: dat doet Paulus immers
vrijwel nooit.
Bij Paulus lijkt het te gaan om een min of meer neutrale uitdrukking om de kracht van het geloof aan
te duiden. Maar in de voorgaande hoofdstukken heeft hij het gehad over de manier waarop
gelovigen in de Korintische gemeente met elkaar wedijverden in geloofskracht. Met hun streven naar
het hoogste braken ze de gemeente eerder af dan dat ze haar opbouwden. Daarom presenteert
Paulus in dit beroemde 13e hoofdstuk, met meer ironie dan we vaak beseffen, de nederige weg van
de liefde als de weg die boven alle andere uitgaat (zie 1 Kor 12,31). Het zou best kunnen dat de
uitdrukking over geloof dat bergen verplaatst in deze context ook een kritische klank heeft: ze
verwijst naar het bulldozergeloof dat Paulus aantreft, maar dat hij met elke versregel van zijn lied
over de liefde impliciet verwerpt.
Mijn conclusie is dat van de bijbelse auteurs alleen Matteüs het gezegde over het verplaatsen van de
berg heeft begrepen als een positieve uitspraak over de mogelijkheden van het geloof. In Marcus 11
gaat het over de destructieve kracht die geloof kan hebben als het niet met vergeving gepaard gaat.
Ook de Lucaanse versie van Jezus’ woorden, over het ontwortelen en in zee verplaatsen van de
boom, is geen aanbeveling, maar een waarschuwing tegen de gevolgen van geloof zonder vergeving.
Maar de christelijke traditie heeft zich bij Matteüs aangesloten. Zodoende spreken wij over ‘geloof
dat bergen verzet’ als een positieve metafoor van onze eigen onbeperkte mogelijkheden, zolang we
maar niet twijfelen of aarzelen. Het is tijd om op dit punt naar Marcus, Lucas en Paulus terug te
keren. Jezus heeft zijn leerlingen niet aangemoedigd om bergen te verzetten of steden te vervloeken,
maar is hen voorgegaan in heilige aarzeling, opschorting van het oordeel, en vergeving.
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