
In de put 
 
Matteüs 11:2-6; 25-30 
2Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, 
stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe 3met de vraag: ‘Bent u 
degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ 4Jezus 
antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: 5blinden kunnen 
weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden 
gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan 
armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 6Gelukkig is degene die aan 
mij geen aanstoot neemt.’ 
 
25In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat 
u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar 
ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 
27Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet 
wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan 
wie de Zoon het wil openbaren. 28Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en 
onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29Neem mijn juk op je 
en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen 
jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 
 
Soms kunnen moeiten en verdriet het geloof in de Here onder druk zetten. 
In zo’n situatie is de satan er als de kippen bij om ons de put in te helpen. 
Hij houdt ons dan voor dat we ons kennelijk vergist hebben in ons 
vertrouwen op God. Of dat zijn beloften duidelijk niet voor ons gelden. Of 
dat de Here niet naar ons hoort omdat wij te zwaar gezondigd hebben. 
 
In het gedeelte dat we gelezen hebben, zien we dat gebeuren bij Johannes 
de Doper. Hij zit al meer dan een jaar in de gevangenis van het paleis van 
koning Herodes aan de Dode Zee. Herodes heeft hem gevangen gezet omdat 
Johannes hem terechtgewezen had in verband met zijn verhouding met 
Herodias, zijn schoonzuster. Deze was zo gebeten op Johannes dat ze hem 
ter dood wilde laten brengen. Maar Herodes had ontzag voor de boetgezant. 
Hij was een religieus mens. Hij zat dan ook wel  met de situatie in zijn maag, 
maar hij bekeerde zich niet. 
Intussen zit Johannes al die tijd in die vieze gevangenis. Daar hoort hij van 
zijn discipelen van het werk van de Christus: Hij preekt en geneest en dat is 
het dan. Dat kan Johannes niet goed aan. Hij zit al meer dan een jaar in de 
gevangenis en Jezus doet niets. Is dat nu degene van wie hij gesproken 
heeft? Die komen zou met de wan in zijn hand om zijn dorsvloer te zuiveren 



en het kaf met vuur te verbranden? Is dat nu degene die de bijl zou 
hanteren om onvruchtbare bomen om te hakken? 
Waarom ziet Hij niet om naar zijn eigen heraut? Waarom gaat Hij niet naar 
Herodes zoals hij dat zelf gedaan heeft? 
Dan komen de aanvechtingen in zijn leven. Johannes zit in de put. Is Jezus 
het dan misschien toch niet? Verwachten we soms een ander? Heeft hij de 
boodschap misschien niet goed begrepen? Johannes laat Jezus niet los, maar 
hij wordt wel onzeker. 
Wat is de Bijbel daarin eerlijk. De Schrift zegt dat ook gelovigen wanhopig 
en depressief kunnen zijn. Dat echte gelovigen momenten hebben waarin ze 
het niet meer zien zitten. Ook de grote mannen in het geloof, zoals Elia: 
Here, neem mij maar weg, het lukt toch niet. 
Van Mozes wordt zelfs verteld dat hij een beetje opstandig wordt. Dan zegt 
hij tegen de Here (Num. 11:11-12): ‘Waarom doet u uw dienaar dit aan? 
Bent u mij zo weinig genegen, dat u mij de last van heel dit volk te dragen 
geeft? 
Wat vertroostend als wij ook in de put zitten. Als we denken dat er van ons 
levenswerk niets terechtkomt, of treuren om een kind dat ondanks ons 
goede onderwijs een verkeerde weg kiest. Als we ons zo slecht voelen en 
tobben met onze zonden en schuldgevoelens. Ook wij kennen de 
aanvechtingen als ons gebed niet wordt verhoord. 
Dan komen bij ons ook de vragen op: Waarom doet de Here Jezus niets? 
Waarom grijpt Hij niet in, terwijl Hij toch alle macht in de hemel en op de 
aarde ontvangen heeft? 
Je hebt het dan moeilijk. Maar dat betekent niet dat je geen echte gelovige 
zou zijn. 
Maar dan moeten we net als Johannes met onze vragen naar Christus toe. 
Johannes ging ondanks alle moeiten naar het goede adres. Daar leerde de 
Here Jezus hem inzien, dat Hij kwam om armen het evangelie te 
verkondigen, dat het ging om de verlossing van de zondeschuld. Al die 
tekenen van genezing, opwekking van de doden, het voeden van 
hongerigen, waren slechts bewijzen dat de Zoon des mensen macht heeft de 
zonden te vergeven. 
Daarom gaat het. 
En als Hij dat heeft gedaan, dan is de oorzaak van onze eeuwige honger en 
kommer weggenomen. Dan worden uiteindelijk al die andere verdrietige 
dingen ook weggedaan. Daarom kan de Here Jezus eindigen met de 
woorden: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 
gaan, dan zal ik jullie rust geven.’ Neem mijn juk maar op u, dat is geloof 
maar wat Ik leer, dan zult u merken dat mijn juk zacht is en mijn last licht.  
 
 



Hij geeft de moeden kracht 
 
Wanneer je niet meer vechten kunt,  
Wanneer het leven zwaar lijkt om te dragen, 
Wanneer je staat op ’t dode punt, 
Wanneer je vleugels lijken lamgeslagen, 
Wanneer je uitgeschakeld wordt, 
Wanneer je staan moet langs de kant van ’t leven, 
Wanneer je niets hebt dan tekort, 
Zodat je ook niets hebt om weg te geven, 
Wanneer je je zó eenzaam voelt 
Dat zelfs de liefste je niet kan bereiken, 
Wanneer Gods zee je overspoelt 
Omdat je bent als een eiland zonder dijken, 
Wanneer je vuur is uitgeblust, 
Dan is er slechts van één kant hulp te wachten: 
Wie moe is vindt bij Jezus rust, 
En hem die zwak is, geeft Hij nieuwe krachten. 
 
(Nel Benschop in Gouddraad uit vlas) 
 


