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Overweging uit de dienst van 7 maart AD 2021, Paaskerk 
Zondag 'Oculi', derde zondag in de veertigdagentijd 

ds. W.T. Pieterse 

 

Marcus 5:21-43 

 

Gemeente van de HEER,  

De directheid, de concreetheid - het beeld van het meisje, van de vrouw - het verhaal is niet met 

droge ogen te lezen en te horen is. Wat een intensiteit in dit evangelie verhalen!  In alle concreetheid 

van dood en pijn wijst Marcus juist hier naar iets onbegrijpelijk veel groters dat hij eerder het 

koninkrijk van God heeft genoemd. Juist door die concreetheid zet Marcus ons aan de afgrond van 

geloven en weten, van wanhoop en vertrouwen -  

Er komt een mens naar Jezus, een man, met status en gezag. Een overste van de synagoge. Jairus. De 

naam herinnert aan de Richter Jair. In het boek Richteren zijn maar een paar zinnen aan hem gewijd. 

Hij richt 22 jaar en dan sterft hij. Zo’n korte beschrijving is in dat boek meestal een goed teken. Een 

periode van rust in die dagen. Jair had dertig zonen en die hadden, zo staat er, dertig steden - een 

succesvol man, een en al toekomst, leider van de synagoge. 

Jairus in Marcus' verhaal is het tegendeel van deze Jair. Hij heeft een dochter, Lukas in het parallel 

verhaal voegt ook nog toe: zijn enige. En meteen dit duidt dat op kwetsbaarheid. Geen zonen in de 

mannen-wereld - dit is zijn al - het gekoesterde kind. Zij 'ligt op sterven'. Een zinnetje is genoeg om 

de hele wereld van Jairus te laten instorten. De dood komt in een fractie van een seconde. De nacht 

valt. Er hoeft niets te worden uitgelegd. ‘We kunnen ons de wanhoop van Jairus voorstellen...’  

Welnee.  

Er zijn ervaringen die zo ondeelbaar zijn - dat ieder woord dat een ander er over spreekt, hoe goed 

bedoeld ook, te veel is, onrecht doet. Wat kun jij je voorstellen bij mijn wanhoop? Ondeelbaar 

eenzaam - zijn dagen van rouw. Dit gaat tegen alles in. We kunnen ons van alles bedenken bij deze 

Jairus, ons voorstellen, indenken, invullen, verklaren, zingeven - maar alles leidt af van deze 

wanhopige feiten. Een ouder, een dochter en de dood. Woordeloos is de wanhoop. De dood van een 

kind gaat tegen de hele goede schepping in. 

Geloofstaal heeft te vaak te gemakkelijk willen troosten. Ook een verhaal als dit is nogal eens 

misbruikt om verdriet te dempen. Stil maar, het zal wel goed komen.., geloof nou maar.., de dood 

heeft niet het laatste woord.., Maar als de dagen komen dat dat wél zo is - ? 

 

Het lijkt wel of Jezus’ antwoord op het fatale bericht van de bode ‘uw dochter is gestorven - val de 

meester niet meer lastig’ ook zo’n troostwoord is. ‘Vrees niet, geloof alleen'’ (Volgens de oude 

vertaling) - want zo simpel is het helemaal niet  - natuurlijk is er vrees, verslagenheid. Wie kan nog 

geloven na zo’n bericht - ? We zouden willen roepen als Maria bij het graf van Lazarus - als u hier was 

geweest... dan, maar nu - te laat - vergeefs? Jij die opstanding predikt, kijk nou, en die God van jou - 

hoor dit bericht, wat heb je te zeggen? Er is geen toekomst. Dood is dood, begin niet over geloof, 

vooral nu niet! Zwijg dan liever! Wat heb ik eraan? Nu Geloof alleen nog verlangen is - machteloos 

hopen tegenover de feiten..? Op zijn best lachen we bitter mee met de omstanders. 

 

Eerst is er een tweede dochter. De vrouw die Jezus kleed aanraakt. Ook zij wordt aangesproken als 

dochter. Kinderloos gebleven vanwege haar kwaal zal ze levenslang dochter blijven? Het leven loopt 

uit haar weg. Twaalf jaar bitterheid. Onrein in de traditie van de wet is ze uitgesloten uit de 

gemeenschap, wordt gemeden. Deze vrouw sterft aan het leven. In twaalf jaar heeft ze alles al 

gezien, zoveel meegemaakt. Ze heeft een open wond aan het leven overgehouden. Ze is geen 

onderbreking in Jezus gang naar het meisje, maar de twee dochters horen bij elkaar, een tweeluik 

over twaalf jaar. 
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In de twaalf jaar van de vrouw en haar ziekzijn is Jaïrus' meisje groot geworden. Zo stelt het verhaal 

een indringende vraag: Hoe kan dit meisje van twaalf leven - als de twaalf jaar zijn geweest als die 

van de vrouw? Als ze is groot gebracht in een tijd dat er alleen maar bloed was dood en ellende? Hoe 

zal ze in het leven kunnen staan. Wat heeft ze niet mee te zeulen. Hoe groot hoe ondragelijk groot is 

de pijn van de generatie voor haar - en daarmee ook de verwachting de hoop - dat zij nu eindelijk, 

het nieuwe begin. Moet ze alles goedmaken wat hiervoor is doodgebloed? Hoeveel dragen we over 

op een kind, als dat de enige hoop is in bange dagen? 

 

Twee dochters, twee klaagliederen. Van de vrouw en van de omstanders bij het meisje - en zo 

herinnert Marcus de bijbelvaste lezer aan de klaagliederen van het oude testament. Wie ze kent 

weet dat daarin het verwoeste desolate Jeruzalem, ooit het centrum van belofteland, wordt 

beklaagd als dochter van Sion, als een weduwe. 'De onreinheid kleeft aan de zoom van haar kleed' 

'mijn harte bloed is uitgestrort vanwege de ondergang van mijn dochter' De verwoeste stad , de 

ruïne van de tempel is het einde van alle hoop. Hier begint ballingschap, de nacht. 'kom dochters 

help me klagen' begint de Mattheus passie - Hoe pijnlijk concreet ook, deze vrouw het meisje - ze 

staan tegelijkertijd voor het verdriet de pijn van een volk, een gemeente, de wereld - het is een en al 

kyrië - heer ontfrem u. 

 

Met twee dochters, twaalf jaar wil Marcus ons bij het volk zonder belofte, de stad zonder tempel, de 

zwijgende God in dagen van ballingschap, het vergeefse geloof brengen. De gemeente is zonder 

hoop, als in de dagen van ballingschap. 

Daarom de wanhopige overste van de synagoge. Een gelovig man, een leven lang, een soort Eli, 

Zacharias - er is geen toekomst. Er klinkt alleen maar dood, de kracht van de vrouw vloeit weg, het 

meisje is stervend.  

En waar is God, ik zal er zijn, in het midden van die stad, die nu verwoest is -  

 

Jezus is al voorbij. Te laat - ze heeft hem gemist, het meisje is al dood. En toch dat is genoeg. Uw 

geloof heeft u behouden. Geloof zo klein als een mosterdzaadje dus, in een laatste reiken naar ja 

naar wat. Dat is genoeg. Op de valreep -  

Of is het te laat - ze is al dood... val de meester niet lastig -  

 

Dan, meteen dat woord van belofte... Vrees niet geloof alleen. Jezus gaat het dodenhuis binnen, de 

grafkamer van de hoop. Hij drijft de lachende mensen uit, als de geesten uit de synagoges eerder in 

het verhaal - weg met het 'dood is dood, we gaan verder', weg de stemmen van bitterheid, ongeloof, 

goedkope troost. 

'Meisje ik zeg je sta op, en meteen staat het meisje op.'  

 

Opnieuw breekt het verhaal vreemd af - geen woord meer over Jaïrus, de massa...  

 

'Alleen dit :  'niemand moet dit te weten komen' alsof Marcus zo wil zeggen - hou je adem in, stil - 

maak hier geen wonder van dat van de daken moet worden geschreeuwd, stop uit te leggen, te 

verklaren - te preken nu -  

  

Hou afstand van dit grootse intieme geheim:  

 

Christus is daar geweest heeft de dood in de ogen gezien -  

en zo is hij de enige, ja misschien wel de enige  die  

zich Jaïrus' diepe wanhoop kan voorstellen,  

het meisje in haar dood ziet en de krachteloosheid van de oude dochter opheft - hij is het die in 

ballingschap afdaalt - 

 

en daarom is het Christus zelf die deze woorden spreekt tot ons,  
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de gemeente, de lezer: en zo onze donkere geesten, wil uitdrijven met een woord - dat tegen alles in 

klinkt en blijft klinken: 

  

vrees niet, geloof alleen,  

sta op  

Het koninkrijk is nabij. 

 

Amen. 

 


