
 
Zondag 4 februari 2018 

 Vijfde na Epifanie 

 
 

Lezing uit het Eerste Testament: 2 Koningen 

4,18-21 en 32-37 

 

Lied: “Tot U hef ik mijn lege handen” (t. Margryt 

Poortstra, m. Bram Stellingwerf; Zangen van 

zoeken en zien,434) 

 

Evangelielezing: Marcus 1,29-39 

 

Lied: “Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild”:  

lied 920 

 

Overweging 

 

Ze zijn wel eens tegen elkaar uitgespeeld: geloof 

dat zich uit in inkeer en gebed; en geloof dat zich 

uit in daden. Er is zelfs wel eens strijd over 

geweest. “Al dat doenerige van jullie! We lijken 

wel een kerk waar het alleen om actie gaat,” 

zeggen voorstanders van een contemplatief 

geloofsleven. “Inkeer en gebed zijn gemakkelijke 

navelstaarderij,” zeggen voorstanders van een 

actief geloofsleven, “dóe eens iets. Zorg dat de 

wereld een betere plek wordt om in te leven!” 

 

Vandaag zien we aan Jezus wat we natuurlijk 

allemaal wel weten: ze gaan samen. Dat bidden 

en je inkeren in jezelf; en het doen van het 

goede in je dagelijkse leven. Beide zijn nodig 

voor een geloof dat niet stil wil staan, maar dat 

wil groeien. Nodig voor een contact met God dat 

zich verdiept. 

Jezus is met zijn nieuw verworven leerlingen 

naar de synagoge gegaan. Daarna gaan ze 

rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas 

om het sabbatsmaal te vieren. Niet alleen in de 

synagoge, in de inkeer en in het onderricht, in 

gebed en contemplatie is God te vinden: ook in 

de wereld, in een gewoon huis, op de plek waar 

het werk wordt verzet. Tussen de dagelijkse 

beslommeringen. Daar waar hard gewerkt wordt 

aan het sabbatsmaal. Synagoge of kerk enerzijds 

– en wereld anderzijds: ze zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. 

 

Maar… er blijkt weinig bedrijvigheid in huis te 

zijn. De schoonmoeder van Petrus is geveld door 

koorts. 

Koorts – voor een aantal van ons een levendige 

herinnering. Wat een verkoudheid en griep 

overal. Koorts ontwricht je leven. Je staat stil, 

terwijl de wereld gewoon doordraait. Alsof je in 

een auto met pech aan de kant staat, terwijl het 

verkeer langs je heen raast. Gewoon uitzieken, 

dat is het enige wat erop zit. “Nu heeft toch 

niemand iets aan je,” zei Lieske al hoestend. 

Alles aan de kant zetten wat je had willen doen. 

 

Maar Jezus lijkt dat geduld niet te hebben. Hij 

“pakte haar hand vast en hielp haar overeind.” 

Wel verwarrend, eigenlijk. Wat is er mis met 

uitzieken? Waarom moet die schoonmoeder 

opstaan en meteen aan de slag? 

En nog meer vragen kunnen bovenkomen. Wat 

gebeurt hier eigenlijk? Heeft deze schoonmoeder 

de griep te pakken? Of is hier iets anders aan de 

hand? Geneest Jezus specifiek háár? Maar dat 

individualistische past toch eigenlijk niet bij die 

tijd? Wat is het, wat Marcus ons hier wil 

vertellen? 

Hetzelfde kun je vragen bij de eerste lezing die 

we hoorden. Dat individualisme is iets van deze 

tijd, niet van toen. Het gaat dus niet om die ene 

specifieke vrouw. Dit moet een voorbeeldverhaal 

zijn: een verhaal dat over één persoon gaat, 

maar eigenlijk veel meer te zeggen heeft. Wat 

wil dat verhaal over Elisa en die vrouw en haar 

kind ons vertellen? 

 

In het verhaal van Marcus kun je twee dingen 

zien. 

Eén kant van het verhaal is: het gaat hier om de 

viering van de sabbat. Bij die viering in de familie 

speelt de vrouw des huizes de sleutelrol. Het 

gaat er niet om dat ze niet uit mag zieken – het 

gaat erom dat de sabbat gevierd moet worden. 

En daarbij is zij onmisbaar. En zoals Jezus 

leerlingen om zich heen verzamelt en als eerste 

actie met hen naar de synagoge gaat, zo vertelt 

het verhaal dat de viering van de sabbat in huis 

evenzeer vooraan staat. Het geestelijke van de 

synagoge en het wereldse van thuis, het 

contemplatieve en het actieve, ze horen bij 

elkaar, ze worden tezamen gevierd. 

 

Maar er is meer over te zeggen. 

Gezond zijn in de bijbel, dat is: leven in vrijheid. 

Leven vanuit liefde en mededogen. Je niet 

gevangen laten houden. Niet door iets wat uit 

jezelf komt, zoals egoïsme; en ook niet door iets 

wat van buitenaf komt, zoals de opvatting eigen-

volk-eerst, of verleiding tot koopzucht. Ziek zijn, 

koorts hebben, dat is: jezelf laten binden. 



Vervreemden van die vrijheid. (Lev. 26,1-16) 

De schoonmoeder van Petrus staat hier voor 

ieder die zich laat gevangen zetten door iets.  

 

En ja, zo kan het gaan. Ook met ons. Neem onze 

zorgen. Soms laten we onze dag en ook onze 

nacht vergallen door zorgen. Door gepieker dat 

geen zoden aan de dijk zet. 

Natuurlijk is het goed om een probleem het 

hoofd te bieden. Om een oplossing te zoeken. 

Maar hoe vaak zijn zorgen niet hersenspinsels 

over iets, waar we niets aan kunnen veranderen? 

Of maken we bij voorbaat problemen van iets, 

wat misschien helemaal geen probleem hoeft te 

worden? 

Zoals het vinden van vrijwilligers. Dat lijkt steeds 

moeilijker te worden. Binnen de kerk en ook 

daarbuiten. Vandaag zou eigenlijk een 

bevestigingszondag zijn. We hadden gehoopt dat 

er opnieuw enkele mensen zouden zijn die 

diaken of ouderling zouden willen worden. 

Helaas, ze zijn er nog niet. Natuurlijk blijven we 

hopen en blijven we zoeken. Maar we kunnen 

ons er beter geen zorgen om gaan zitten maken. 

Want dan kunnen we zomaar in de grip komen 

van onze zorgen: steeds minder vrijwilligers, hoe 

moet het dan verder, help, hoe houden we alles 

draaiend… 

Zorgen kunnen je gevangen houden. Ze kunnen 

maken dat je de werkelijkheid niet meer ziet. Je 

ziet niet meer wat er wél is. Dat we hier nu met 

zo’n 130 mensen zijn. Dat er een verbondenheid 

is met God en elkaar. Dat we kunnen genieten 

van liederen, zingen, van de muziek van Skip. 

 

Kunnen we ook in het verhaal uit het tweede 

boek van de Koningen deze duiding zien? 

Staat ook de welgestelde vrouw, die gastvrijheid 

biedt aan Elisa, voor mensen die gebonden zijn? 

Waarin zit zij gevangen? En waarvan wordt zij 

bevrijd door de profeet…? 

 

Er is een mooie overeenkomst tussen de twee 

vrouwen, de schoonmoeder van Petrus en de 

gastvrouw van Elisa. Beiden worden ze 

vrijgemaakt om te kunnen dienen. Markus 

schrijft het zelfs met zoveel woorden: “Toen 

verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te 

zorgen.” 

Denk nu niet dat hier staat dat ze gaat sloven 

voor de heren. Hier staat niets over een vrouw 

die in de keuken thuis hoort en die één recht 

heeft, namelijk het aanrecht. 

Hier staat het woord dat we voor een van onze 

ambten gebruiken: diakoneo. Ze doet wat 

diakenen doen: ze drukt haar geloof uit in haar 

daden. Ze beantwoordt concreet aan haar 

roeping om medemens te zijn. Net als de vrouw 

in het tweede boek van de Koningen, die 

gastvrijheid biedt aan de zwervende profeet. 

 

Geloof dat zich uit in daden. 

En toch is dat ook hier niet het enige. De 

schoonmoeder van Petrus is een lange, innerlijke 

weg gegaan. Misschien geldt dat ook wel voor de 

gastvrije vrouw uit het tweede boek van de 

Koningen. Een weg van bevrijding uit wat haar 

gebonden hield. Een weg die je alleen kunt gaan, 

wanneer je eerlijk durft te zien wat dat is wat jou 

gevangen houdt. Wanneer je naar binnen durft 

te kijken. En contact zoekt met God, die daar 

diep verborgen aanwezig is. 

 

En het is niet zonder risico. Niet meer gehinderd 

door wat haar gevangen hield, wordt de woning 

van de schoonmoeder de plek waar anderen 

toevlucht gaan zoeken. Diezelfde nacht nog. 

Haar voorbeeld doet volgen. Zij, vrijgemaakt om 

diaken te zijn, schept ruimte voor mensen om 

Jezus te ontmoeten – en om van hun eigen 

ziekten en demonen bevrijd te worden. 

 

Dit is wat diaconie inhoudt. Waar je vrij komt 

van wat je gevangen houdt, van het draaien in je 

eigen kringetje, komt ruimte voor liefde en 

mededogen. Het is belangrijk: Marcus noemt dit 

aan het begin van zijn evangelie. In één 

doorgaand verhaal van roeping naar 

dienstbaarheid. Over Jezus, die eerst zijn 

leerlingen roept – en daarna de schoonmoeder 

van Petrus opwekt tot diaconie. 

Wat ons hierin kan treffen, is dat het Jezus is die 

roept en dat hij het is die opwekt. God is het die 

ons helen zal, zongen we. “Eens vindt U ons,” 

zullen we zingen. Hier kun je op vertrouwen, 

wordt ons gezegd. Het is een aanmoediging om 

te stoppen met zorgen maken. Kijk eens naar 

wat er is; kijk naar hoe God werkt. Zie je wel hoe 

hij aanwezig is? 

 

Muziek 

 

Lied: “Iedereen zoekt U, jong of oud”: lied 837, 

1 en 4 


