
 

 

 

 1 

De Eshof, 25 oktober 2015. D.Soeteman Marcus 5:21-43; Ps 130 
 

Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, 

 

Soms bevind je je als dominee wel eens in een situatie waarbij iemand de behoefte heeft om je nieren 

te proeven. Zo vroeg iemand mij eens, op een kerkelijke bijeenkomst, op strenge toon: wat is uw 

persoonlijke relatie met Jezus Christus? Ik was even perplex. Niemand zou het toch wagen om me op 

zo'n manier te vragen naar mijn relatie met mijn eigen vrouw! En ik antwoordde: het spijt me, maar die 

vraag voelt voor mij als een ongewenste intimiteit.  

Toen ik met dit evangelieverhaal bezig was, moest ik daar ineens aan terug denken. Omdat het zo'n 

intiem verhaal is, dat zich ook nog eens verzet tegen het schenden van die intimiteit.  

Een massa mensen verdringt zich om Jezus, in het verhaal dat we lazen. Wat zou daar toch aan de hand 

zijn? Als het vandaag gebeurd was zouden de journalisten er op af zijn gesneld, de tv-camera's erbij, hier 

valt blijkbaar wat te beleven! 

 

Ik kan het niet helpen dat ik de beelden voor me zie van de massa's mensen die momenteel op de 

vlucht zijn naar en in Europa. De massaliteit daarvan maakt op zich al indruk. Maar het meest raakt het 

me als ik enkelingen zie in die massa, vooral als ik iets meen te zien van wat mensen beleven in die 

situatie.... Al die mensen, met ieder voor zich de eigen beleving in de intimiteit van het eigen hart...  

 

De massa uit het evangelieverhaal  is lang niet zo dramatisch. Maar ook daar gebeurt er in de intimiteit 

heel veel, wat niet wordt opgemerkt. Alleen degenen die het zelf betreft, die merken het. 

Misschien moet ik zeggen: wat we vandaag lezen moet ook niet te veel worden uitgebazuind. Er zijn 

zaken die horen bij de categorie: niet geschikt voor de krant. Wat morgen in de krant staat ligt over-

morgen bij het oud papier. Stil maar, zegt Jezus, gooi dit niet op  de straatstenen, bewaar dit maar in je 

hart. 

Wat is dat dan, wat ons hier wordt verteld? Wat maakt die mee, die massa, rond Jezus? Ze maken 

helemaal niet zoveel mee. Want het is zo teer, zo kwetsbaar, dat ze het zomaar over het hoofd zien. 

Hoor maar. 

 

De camera van de evangelist zoemt in op twee mensen in die grote massa. De ene is niet eens zelf 

aanwezig, want dat kan ze niet meer, ze wordt vertegenwoordigd door haar vader. Maar het gaat niet 

om die vader, het gaat om wat hij vertelt over zijn dochter. Twaalf jaar is ze nog maar. Kind af, dat al 

wel, maar net nog niet volwassen. Maar ze is zo ziek, dat ze er niet aan toe lijkt te komen, volwassen 

zijn. Wordt dit het zoveelste leven dat zijn doel niet bereikt? 'Kom toch bij ons thuis', roept de vader. Als 

U nou maar komt, Jezus, bij ons, in huis, dat moet toch alle verschil maken... Daar gaat Hij, Jezus, maar 

even gunt de camera van de evangelist ons weer een overzicht over het geheel: Hij moet zich een weg 

bánen, door de massa heen. 

Kijk, daar in die massa is nog een vrouw. De camera van de evangelist zoemt op haar in, niemand anders 

merkt haar op. Want evangelisten en journalisten hebben niet altijd hetzelfde soort ogen. Zij is ook 

twaalf jaar, vertelt Marcus, nu ja, twaalf jaar ziek. Een vreemde ziekte. Een echte 'volwassen-vrouwen-

ziekte'. Ze blijft maar vloeien, net zo lang al als dat meisje oud was, dat meisje dat er zo langzamerhand 
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net aan toe was om te gaan vloeien, elke maand... u merkt het, het gaat ook inhoudelijk om zaken die 

niet zo geschikt zijn voor de krant. Als ik Jezus nou maar aan kon raken, denkt die vrouw. Of, Jezus 

aanraken, zijn kleren,  dat moet genoeg zijn. Lucas, die dit verhaal ook vertelt, zegt dat ze de zoom, of de 

kwast van zijn kleed aanraakte. Vrome Israëlieten droegen die kwasten als teken van instemming met 

de oerbelijdenis: 'Hoor, Israël, de HEER is onze God, de HEER is één...' Wat een belijdenis, oog in oog 

met alles  wat er aan de hand is, wat een belijdenis als je twaalf jaar ziek bent, veel te groot om zomaar 

te kunnen omarmen. Omarmen, dat kan ik die belijdenis niet zomaar, misschien kan ik hem aanraken, 

zou dat niet genoeg zijn? Ik kan het niet tillen, zo'n belijdenis, ik kan het niet dragen. Als ik er alleen 

maar mee in contact kon komen, als de bronnen waar die belijdenis uit voortkomt ook maar iets van 

hun vitaliteit naar mij door konden laten stromen... 

 

Het zijn dus twee mensen waar de camera van de evangelist op in zoemt, maar ze hebben alles met 

elkaar te maken. Met z'n tweeën vertegenwoordigen ze a.h.w. heel die massa, maar niet áls massa, 

want uiteindelijk is ieder in die massa toch een eigen persoon, met zijn eigen intimiteiten. Met z'n 

tweeën vertegenwoordigen ze misschien ook u wel en mij, ons, met ook ieder van die dingen die niet 

geschikt zijn voor de krant. Dat meisje, zij vertegenwoordigt allen die het persoonlijke doel waarvoor ze 

zijn bestemd niet bereiken. Die vrouw, die vertegenwoordigt allen die het doel waarvoor ze zijn 

bestemd voorbij zijn geschoten: waar het meisje niet aan toe komt, dat heeft zij immers veel te veel. 

Twee levens, twee uitersten, maar ze raken elkaar, beiden zijn onvruchtbaar. Als vrouwen 

vertegenwoordigen deze twee alle mensen, ook de mannen, wier leven niet de vruchten draagt die we 

toch eigenlijk zouden mogen verwachten.  

Veel is er niet nodig. Enkel in aanraking komen met Jezus en waar Hij voor staat, dat maakt alle verschil. 

Dat kan al moeilijk genoeg zijn, trouwens. Ze wil dat wel, die vrouw, maar ze moet heel wat overwinnen. 

Ze is een vrouw, en om dan zomaar een man te benaderen in het openbaar, dat is op zich al een hele 

barrière. Bovendien is ze door de ziekte die ze heeft volgens de godsdienstige en sociale wetten uit die 

tijd onrein. Zelfs haar eigen godsdienst werpt dus barrières op. Alles wat God wil, het is in alle opzichten 

buiten haar bereik, ze kan er niet aan tippen, ze kan er niet bij. Als ze het toch maar eventjes mocht 

aanraken... Zo min mogelijk in het openbaar liefst, stiekem, desnoods, zij moet er helemaal niet aan 

denken dat een camera van een journalist haar op zou merken.... 

Maar die merkt haar ook niet op. Zelfs Petrus, die rots van de kerk, begrijpt niet waar Jezus het over 

heeft als Hij zegt: Ik ben aangeraakt. Aanraken, dat gebeurt toch van alle kanten, in zo'n massa... Nee, 

het aanraken waar het werkelijk over gaat is te teer, te kwetsbaar, te gemakkelijk over het hoofd te 

zien... Laat dat maar gemerkt worden door de Heer zelf. Hij zegt ervan: vrouw, uw geloof heeft u 

behouden. 

En dat meisje? Het heeft te lang geduurd. De Heer was niet op tijd. Ze heeft het niet gehaald. Een 

voortijdig afgebroken leven. Jezus, U bent te laat. Zoals zo vaak, voor zo velen. Hij wist het wel, Jezus, 

dat Hij te laat was. Maar zouden die twee woordjes 'te laat' in het woordenboek van zijn Vader eigenlijk 

wel voorkomen? Het hele oude testament is vol van verhalen dat God 'te laat' was, toch zeker! Hij 

voorkwam de moord op Abel niet. Hij voorkwam de zondvloed niet. Hij voorkwam de slavernij in Egypte 

niet. Hij voorkwam de ballingschap in Babel niet. Voorkomen, dat is nooit de strekking van die verhalen. 

Te laat komen, daar lijkt het meer op. Maar toch!! Toch blijkt dat 'te laat' nooit het einde te zijn. Is dat 

niet de strekking van al die verhalen: inderdaad, God is 'te laat', voorkomen doet Hij niet, maar toch 
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blijkt Hij degene te zijn bij wie geen 'te laat' bestaat. Hoor, Jezus laat zich niet weerhouden door het 'te 

laat'. Hij gaat toch naar binnen in dat huis, wat die vader zo hartstochtelijk had gevraagd: als U nu maar 

bij mij thuis komt... Niemand mocht mee naar binnen. Alleen drie intieme vrienden van Jezus, en de 

vader en de moeder van het kind. Wat hier gaat gebeuren, daar heeft niemand iets mee te maken. Te 

kwetsbaar, te intiem. Hoor wat Hij zegt: 'ze is niet gestorven, ze slaapt'. Maar ze lachten hem uit! Er is 

ook wel moed voor nodig om zo door de feiten heen te kunnen kijken, geloofsmoed. Ze was toch dood, 

dit meisje? Hoezo zegt Jezus dan dat ze slaapt? Dat is geen medische uitspraak die Jezus doet. Het is 

geen kritiek op de arts die de dood heeft vast gesteld, alsof die zijn werk niet goed gedaan zou hebben. 

Het is een andere blik op de dood van dat kind, de blik van Jezus, van wie we elders lezen dat Hij gezegd 

heeft: 'God is de God van Abraham, Isaäk en Jakob, maar vergis je niet, die zij al lang dood. Maar wat 

dacht je nu, dacht je dat Hij een God was van doden? Hij is geen God van doden, maar een van 

levenden, want voor Hem leven zij allen. Zelfs voor wie gestorven is, is Hij een God van levenden' (Lucas 

20:37-40). Dat is een teer en kwetsbaar geloof, dat de dood niet het einde is, en dus dat Jezus niet te 

laat is, ook al is ze gestorven. Je moet maar niet teveel mensen bij je in de buurt hebben, als je dat 

geloof beleven wilt. Je moet het ook maar niet aan iemand op proberen te dringen. Zeker niet aan wie 

een kind verloren heeft. Dit valt niet op te dringen. Het behoort bij al die tere en kwetsbare zaken in ons 

leven, die toch tegelijk de meest waardevolle zijn. De liefde bijvoorbeeld. Vertrouwen, bijvoorbeeld. 

Vreugde, bijvoorbeeld. En het geloof in God, die een God van levenden is. 

Hoor, Jezus zegt: ze is niet gestorven, ze slaapt. Een gelovige uitspraak die zegt dat dit kind een 

toekomst heeft ondanks de dood. 

Maar het is met dit meisje wel een graatje erger dan met die vrouw. Die kon nog zeggen: als ik maar aan 

kon raken... Dat meisje kon niets meer zeggen, dat meisje was trouwens vanaf het begin van het verhaal 

al vertegenwoordigd door een ander: haar vader. En nu, nu Jezus zo dichtbij haar staat kan ze zelfs niet 

meer doen wat die vrouw, al was het stiekem, nog had kunnen doen. Het 'te laat' is hier absoluut 

geworden. Maar als dat meisje Hem niet meer aan kan raken, dan moet het maar omgekeerd. Hij blijkt 

degene te zijn die zelfs dan nog contact kan maken. Hij vat haar bij de hand, en kijk.... 

Wie moet er kijken? Ik wou dat ik had kunnen kijken toen, samen met u. Maar we waren allemaal 

weggestuurd. Op vijf mensen na: Petrus, Jakobus, Johannes, en de ouders van het kind. Tien ogen 

waren er, behalve die van Jezus, meer niet. Ogen die zojuist misschien wel mee gelachen hadden: mee 

uitgelachen. Wat moet je ook met zo iets! Je moet het in elk geval niet opblazen en de wereld in 

slingeren. Haal de krant er niet bij, want dan ligt dit zo kostbare geschenk morgen bij het oud papier! 

Maar wat moet je er dan mee, als de Heer je zo nabij gekomen is? Niet zoveel bijzonders, moet je er 

mee. Het gewone leven oppakken, asjeblieft! Alsof ze samen alleen maar terug gekomen waren van een 

vermoeiende wandeling zegt Jezus: geef haar te eten. Ze mag dan bijna volwassen zijn, maar ze moet er 

nog van groeien hoor!  

Er valt heel wat te beleven, in de buurt van Jezus, maar je kunt er bijna niet over praten. Bewaar het 

maar in je hart. En leer het maar geloven, al moet je daar soms niet te veel mensen voor bij je in de 

buurt hebben, en bescherm je in elk geval tegen ongewenste intimiteiten. Zelf aanraken is genoeg. 

Wachten om aangeraakt te worden, zelfs dat is genoeg. Het maakt alle verschil. Amen. 
 


