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Yeshua was succesvol waar Zijn discipelen faalden in
het uitdrijven van een demon - maar waarom? Was
hun geloof niet sterk genoeg?

Moving Mountains

Bergen Verplaatsen

After His transfiguration, Yeshua and the few
disciples He had taken with Him returned to
the village to meet those He had left behind.
The latter had attempted and failed to exorcise
a demon. After the Master succeeded in
casting it out, the following conversation
ensued:
His disciples began questioning Him privately,
“Why could we not drive it out?” And He said to
them, “This kind cannot come out by anything
but prayer.” (Mark 9:28-29)
The narratives of Matthew and Mark offer
three apparent reasons for the disciples’ failure
to cast out the demon:

Na Zijn gedaanteverandering, keerden Yeshua en de
weinige discipelen die Hij met Zich had meegenomen,
terug naar het dorp om degenen die Hij had achtergelaten te ontmoeten. De laatsten hadden geprobeerd
een demon uit te drijven, maar waren daarin niet
geslaagd. Nadat de Meester erin geslaagd was deze uit
te drijven, kwam het volgende gesprek op gang:
Zijn discipelen begonnen Hem onder vier ogen te
vragen: "Waarom konden wij hem niet uitdrijven?" En
Hij zei tot hen: "Dit soort kan alleen door gebed
worden uitgedreven." (Marcus 9:28-29)
De verhalen van Matteüs en Marcus geven drie
duidelijke redenen voor het falen van de discipelen om
de demon uit te drijven:

1. Lack of faith: “Because of the littleness of your
faith.” (Matthew 17:20)
2. Lack of prayer: “This kind cannot come out by
anything but prayer.” (Mark 9:29)
3. Lack of prayer and fasting: “This kind cannot
come out by anything but prayer and fasting.”
(Matthew 17:21; Mark 9:29 [in some
manuscripts of Mark])

1. Gebrek aan geloof: "Wegens de geringheid van uw
geloof." (Mattheüs 17:20)
2. Gebrek aan gebed: "Deze soort kan door niets anders dan gebed naar buiten komen." (Marcus 9:29)
3. Gebrek aan bidden en vasten: "Deze soort kan
alleen door bidden en vasten naar buiten komen."
(Mattheüs 17:21; Marcus 9:29 [in sommige
manuscripten van Marcus])

These explanations seem to contradict. Did the
disciples fail because of lack of faith or because of
lack of preparation? Matthew 17:20 seems to
explain that the disciples failed to exorcise the
demon because of their inadequate faith. This is a
difficulty. On the contrary, Matthew 17:21 and
Mark 9:29 claim that they failed because they
faced a more resilient caliber of demon than the
spirits they had previously encountered. Only an
exorcist adequately prepared with a period of
prayer and fasting could succeed against that
particular type of demon—something the disciples
did not know, nor could the Master fault them for
their ignorance of demonology.
Yeshua’s next statement supports this second
interpretation: “For truly I say to you, if you have

Deze verklaringen lijken elkaar tegen te spreken.
Faalden de discipelen door een gebrek aan geloof of
door een gebrek aan voorbereiding? Mat. 17:20 lijkt uit
te leggen dat de discipelen er niet in slaagden de demon
uit te drijven vanwege hun gebrekkige geloof. Dit is een
moeilijkheid. Integendeel, Mat. 17:21 en Marcus 9:29
beweren dat zij faalden omdat zij te maken kregen met
een demon van een veel veerkrachtiger kaliber dan de
geesten die zij eerder hadden ontmoet. Alleen een
exorcist die voldoende voorbereid was met een periode
van bidden en vasten kon tegen dat specifieke type van
demon slagen - iets wat de discipelen niet wisten, en de
Meester kon hen ook niet kwalijk nemen voor hun
onwetendheid over demonologie.
Yeshua's volgende uitspraak ondersteunt deze tweede
interpretatie: "Want voorwaar, Ik zeg u: als u een
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faith the size of a mustard seed, you will say to this
mountain, ‘Move from here to there,’ and it will
move; and nothing will be impossible to you.”
(Matthew 17:20) Even the smallest amount of
faith would have been enough; lack of faith was
certainly not the issue.
Surely, between the nine disciples who attempted
the exorcism, they had conjured up the requisite
mustard-seed-sized amount of faith. So what does
Yeshua mean when He says, “because of the
littleness of your faith”? It is possible that He is
asking a rhetorical question. In that case, the
conversation should be understood as follows:

geloof hebt zo groot als een mosterdzaadje, zult u
tegen deze berg zeggen: 'Ga van hier naar daar', en hij
zal bewegen; en niets zal u onmogelijk zijn." (Mat.
17:20) Zelfs het kleinste beetje geloof zou al genoeg
zijn geweest; gebrek aan geloof was zeker niet de
kwestie.
Zeker, tussen de negen discipelen die het exorcisme
probeerden, hadden zij de vereiste hoeveelheid geloof
ter grootte van een mosterdzaadje tevoorschijn
getoverd. Dus wat bedoelt Yeshua als Hij zegt, "vanwege
de geringheid van uw geloof"? Het is mogelijk dat Hij
een retorische vraag stelt. In dat geval moet het gesprek
als volgt worden begrepen:

Then the disciples came to Yeshua
privately and said, “Why could we not cast
it out?” And He said to them, “[Do you
think you failed] because of the littleness
of your faith? For amen I say to you, if you
have faith as a mustard seed, you shall say
to this mountain, ‘Move from here to
there,’ and it shall move; and nothing shall
be impossible to you. But this kind does
not go out except by prayer and fasting.”
(Matthew 17:19-21)

Toen kwamen de discipelen in het verborgene
tot Yeshua en zeiden: "Waarom konden wij hem
niet uitdrijven?" En Hij zei tegen hen: "[ Denken
jullie dat jullie gefaald hebben] vanwege de
geringheid van jullie geloof? Want amen zeg Ik
u, indien gij een geloof hebt als een
mosterdzaadje, zult gij tot deze berg zeggen:
'Gaat heen van hier naar daar', en hij zal heen
gaan; en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit
soort gaat niet uit dan door gebed en vasten."
(Mattheüs 17:19-21)

The disciples believed their lack of faith was
responsible for their failure, but the Master
dismissed those fears, assuring them that any
amount of faith is adequate to accomplish even
greater miracles. They had failed because this
particular demon required additional preparation
to exorcise. He assured His disciples that they did
not need to conjure up a blind faith that dispelled
every shred of doubt or uncertainty. God’s power
is not limited by human doubt. Success in the
spiritual realm does not depend upon simply
believing hard enough. Even faith as small as the
size of a mustard seed was adequate to move a
mountain.
The sages compared things to a mustard seed
when describing something inconsequentially
small. We might say, “Faith as small as a
molecule.” The term “uprooting mountains”
also occurs in rabbinic literature as hyperbole;
it’s an idiom for accomplishing the nearimpossible. For example, consider the following
two instances where the Talmud employs the
same idiom to speak of winning a difficult
argument:

De discipelen dachten dat hun gebrek aan geloof
verantwoordelijk was voor hun falen, maar de Meester
wuifde die vrees weg en verzekerde hen dat elke
hoeveelheid geloof voldoende is om nog grotere
wonderen te verrichten. Ze hadden gefaald omdat deze
demon extra voorbereiding vereiste om uit te drijven.
Hij verzekerde Zijn discipelen dat zij niet een blind geloof
hoefden aan te wakkeren dat elk greintje twijfel of
onzekerheid verdreef. Gods macht wordt niet beperkt
door menselijke twijfel. Succes in het geestelijke rijk
hangt niet af van eenvoudigweg hard genoeg geloven.
Zelfs een geloof zo klein als de grootte van een
mosterdzaadje was voldoende om een berg te
verplaatsen.
De wijzen vergeleken dingen met een mosterdzaadje
wanneer zij iets beschreven dat onbeduidend klein was.
Wij zouden kunnen zeggen, "Geloof zo klein als een
molecuul." De term "bergen ontwortelen" komt ook
voor in de rabbijnse literatuur als hyperbool (overdrijving); het is een zegswijze voor het bereiken van het
bijna onmogelijke. Kijk bijvoorbeeld eens naar de
volgende twee gevallen waar de Talmoed hetzelfde
taalgebruik hanteert om te spreken over het winnen van
een moeilijk argument:

Rabbah was an uprooter of mountains
because he was so exceptionally skilled in

Rabbah was een ontwortelaar van bergen
omdat hij zo uitzonderlijk vaardig was in

2

argumentation. (Talmud)
One who saw Resh Lakish debating in the
House of Study would think that he was
uprooting mountains and grinding them
against each other! (Talmud)

argumenteren. (Talmoed)
Iemand die Resh Lakish zag debatteren in
het Studiehuis, zou denken dat hij bergen
ontwortelde en ze tegen elkaar vermaalde!
(Talmoed)

Another example of the idiom actually is literal.
When discussing why the sages allowed Herod the
Great to go ahead with his plans for rebuilding the
Temple (which involved doubling the size of the
Temple Mount), they explained, “If a king says, ‘I
will uproot mountains!’ he will uproot them and
not go back on his word” (Talmud).
In one talmudic story, a rabbi engaged in a
difficult argument with his colleagues called
upon Heaven to prove his case by means of
uprooting a tree:

Een ander voorbeeld van het woordgebruik is letterlijk.
Toen de wijzen bespraken waarom Herodes de Grote
door mocht gaan met zijn plannen voor de herbouw van
de Tempel (die een verdubbeling van de omvang van de
Tempelberg inhielden), legden zij uit: "Als een koning
zegt: 'Ik zal bergen ontwortelen!' zal hij ze ontwortelen
en niet op zijn woord terugkomen" (Talmoed).
In een verhaal uit de Talmoed riep een rabbi die met zijn
collega's in een moeilijke discussie verwikkeld was, de
Hemel aan om zijn zaak te bewijzen door middel van het
ontwortelen van een boom:

On that day Rabbi Eliezer advanced every
conceivable proof for his argument, but his
colleagues did not accept them. So he said to
them, “If my legal interpretation is correct, let
this carob tree prove it!” Immediately the carob
tree was uprooted [and moved] one hundred
cubits from where it had been planted. Others
claim it was four hundred cubits.” The rabbis
replied, “You cannot bring proof from a carob
tree.” (Talmud)

Op die dag voerde Rabbi Eliezer elk denkbaar bewijs aan
voor zijn argument, maar zijn collega's aanvaardden het
niet. Dus zei hij tegen hen: "Als mijn juridische interpretatie juist is, laat deze johannesbroodboom het dan
bewijzen!" Onmiddellijk werd de johannesbroodboom
ontworteld [en verschoof] honderd el van de plaats
waar hij geplant was. Anderen beweren dat het vierhonderd el was." De rabbijnen antwoordden: "Je kunt
geen bewijs brengen aan de hand van een
johannesbroodboom." (Talmoed)

Rabbi Yeshua used a similar example to encourage
His disciples in the power of faith. When the
disciples said, “Increase our faith!” (Luke 17:5), He
replied, “If you had faith like a mustard seed, you
would say to this mulberry tree, ‘Be uprooted and
be planted in the sea’; and it would obey you”
(Luke 17:6). He did not say that His disciples lacked
faith the size of a mustard seed; He instead
encouraged them that the faith they already had
was sufficient for the task, providing God willed it.
“Nothing will be impossible to you” (Matthew
17:20), He said, reminding them of the passage in
the Torah that asks, “Is anything too difficult for
the LORD?” (Genesis 18:14).
When the Master spoke of faith as small as a
mustard seed, He did not mean that faith will
always move a mountain or consistently uproot a
carob tree. Instead, He meant to contrast the
insufficiency of man’s faith against the sufficiency
of God’s power. The small faith inside a person
does not move the mountain; rather, the powerful
God in whom the person places faith moves the
mountain. God is not a genie granting wishes.

Rabbi Yeshua gebruikte een soortgelijk voorbeeld om
Zijn discipelen te bemoedigen in de kracht van het
geloof. Toen de discipelen zeiden: "Vergroot ons
geloof!" (Lucas 17:5), antwoordde Hij: "Als u geloof had
als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom
zeggen: ''Wordt ontworteld en geplant in de zee'; en hij
zou u gehoorzamen" (Lucas 17:6). Hij zei niet dat het
Zijn discipelen ontbrak aan een geloof zo groot als een
mosterdzaadje; maar Hij bemoedigde hen dat het
geloof dat zij al hadden voldoende was voor de taak,
mits God het wilde. "Niets zal u onmogelijk zijn"
(Mattheüs 17:20), zei Hij, en herinnerde hen aan de
passage in de Torah waarin gevraagd wordt: "Is iets te
moeilijk voor de HEER?" (Genesis 18:14).
Toen de Meester sprak over geloof zo klein als een
mosterdzaadje, bedoelde Hij niet dat geloof altijd een
berg zal verplaatsen of consistent een johannesbroodboom zal ontwortelen. In plaats daarvan bedoelde Hij
de ontoereikendheid van het geloof van de mens af te
zetten tegen de toereikendheid van Gods kracht. Het
kleine geloof in de mens verplaatst de berg niet, maar
de machtige God in wie de mens gelooft, verplaatst de
berg. God is geen tovenaar die wensen vervult.
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