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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 27 juni 2021. 

Lezingen: Leviticus 15:25-31; Efeziërs 2:1, 4-9; Marcus 5:22-43. 

 

Gemeente van Jezus, 

 

Vandaag sta ik met u stil bij een wonderverhaal uit het evangelie van Marcus. Het wonder dat 

we vanmorgen onder de loep nemen is welbeschouwd een dubbelwonder, dat tot ons komt in 

een zogenaamde ‘sandwich-constructie’: zoals bij een sandwich het broodbeleg is ingeklemd 

tussen de beide helften van een dunne boterham, zo is in het evangeliegedeelte van 

vanmorgen Marcus’ relaas van de genezing van de bloedvloeiende vrouw ingeklemd tussen 

de twee episodes van diens verhaal over de opwekking van het dochtertje van Jaïrus. 

Zoals bij een goede sandwich broodbeleg en brood een passende combinatie vormen, zo 

hebben de beide verhalen van vanmorgen enkele opvallende overeenkomsten: in beide wordt 

een vorm van onreinheid verondersteld, in beide speelt de aanraking een belangrijke rol, en in 

beide wordt gesproken over ‘twaalf jaar’: twaalf jaar lang hebben vloeiingen de 

bloedvloeiende vrouw gekweld, en twaalf jaar blijkt het meisje te zijn dat door Jezus wordt 

opgewekt. 

Het dubbelwonder van Marcus heeft ons ook in onze tijd het een en ander te zeggen. Ik wil 

daar in het laatste deel van mijn preek aandacht aan geven. Maar eerst wil ik met u kijken naar 

enkele bijzondere details, en vervolgens de theologische achtergrond van ons 

evangeliegedeelte belichten. 

 

We beginnen bij de details. In ons verhaal van vanmorgen komen we enkele bijzondere 

details tegen die erop zouden kunnen wijzen dat het evangelie naar Marcus teruggaat op de 

prediking van een ooggetuige, in overeenstemming met een zeer oude traditie, die zegt dat 

Marcus zijn evangelie heeft opgetekend uit de mond van de apostel Petrus. Waarschijnlijk is u 

zelf reeds opgevallen dat Jezus na de opwekking van het meisje het bevel geeft om haar te 

eten te geven, een detail dat voor het verloop van het verhaal en het verstaan daarvan 

volkomen overbodig is. Maar ook de mededeling dat het meiske volgend op haar opwekking 

heen en weer liep, en de reden die vreemd genoeg daarvoor gegeven wordt, namelijk dat zij 

twaalf jaar oud was, behoren tot dezelfde categorie van triviale bijzonderheden, die zouden 

kunnen wijzen op de herinneringen van een ooggetuige. Ik noem verder als een opvallende 

detail dat de woorden van Jezus die haar opwekking tot gevolg hebben, worden weergegeven 

niet in het Grieks, maar in het Aramees, de taal die Jezus met zijn volksgenoten sprak: ‘Talita 

koem!’, ‘Meisje, sta op!’. En ten slotte vraag ik uw aandacht voor de ongepolijste wijze 

waarop – in het midden van de sandwich-constructie, in het verhaal van de bloedvloeiende 

vrouw dus – de leerlingen hun Meester toespreken. Wanneer Jezus, zodra Hij bemerkt dat er 

kracht uit Hem is weggestroomd, vraagt wie Hem heeft aangeraakt, corrigeren de leerlingen 

Hem bij Marcus als volgt: ‘U ziet dat de menigte tegen U aandrukt en dan zegt U: Wie heeft 

mij aangeraakt?!’ Vergelijk eens hoe Lucas, als bewerker van  het oergetuigenis, deze stevige 

woorden van Marcus verzacht en de reactie van de leerlingen beperkt tot de volgende 

onschuldige woorden: ‘Meester, de menigten omringen en verdringen U.’1 

 

Tot zover de details. Minstens zo belangrijk is het volgende punt: de theologische achtergrond 

van ons verhaal. Daaraan zitten twee kanten: wat van de kant van God ons geschonken wordt, 

en wat van de kant van mensen daarop de reactie moet zijn. Ik begin bij de kant van God. 

Alle wonderverhalen van Marcus, inclusief ons tweevoudige wonderverhaal van vanmorgen, 

moeten gelezen worden tegen de achtergrond van de boodschap die Jezus verkondigt aan het 

begin van het evangelie: ‘Het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof dit 
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evangelie!’2 Jezus’ wonderen zijn niet in de eerste plaats getuigenissen van het feit dat Hij 

God was, zoals wij meestal denken, maar ze getuigen híervan dat in Hem het Koninkrijk van 

God begint door te breken: ze maken het gepredikte evangelie van het nabijgekomen 

Koninkrijk tastbaar; ze laten zien wat het in de praktijk betekent dat God als een betrokken 

Koning in de persoon van Jezus op het punt staat in te grijpen in het leven van zijn lijdende 

volk. Als je niet alleen goed luistert naar de gepredikte boodschap, maar bovendien goed kijkt 

naar de wondertekens die haar begeleiden, dan zie je het eerste heil van Gods nabije 

Koninkrijk reeds doorsijpelen waar zondaars worden vergeven, zieken genezen, te vroeg 

gestorvenen uit de dood opgewekt en bezetenen bevrijd. In al deze tekens begint Gods 

koninklijke heerschappij een eerste concrete gestalte aan te nemen. De wonderen van Jezus 

zijn als het ware ‘D-Day’-tekens die vooruitwijzen naar de volkomen bevrijding van de ‘V-

Day’ die in aantocht is. 

De wonderen van Jezus getuigen er dus van, hoe God van zijn kant als een zorgzaam Koning 

begint om te zien naar zijn volk. Daarbij worden heilige huisjes omvergehaald en wetsregels 

die Gods koninklijke liefde in de weg staan genegeerd. Kijkt u maar eens met me mee naar 

ons evangelieverhaal.  

Volgens de regels van het Oude Testament – wij lazen daarover uit Leviticus – is de 

bloedvloeiende vrouw, die een poging doet heimelijk met Jezus in contact te komen, onrein 

en wordt ieder die haar aanraakt eveneens onrein. Dat gegeven doet ons niet alleen vermoeden 

hoe zwaar haar twaalfjarig isolement moet zijn geweest; het verklaart tevens haar omzichtige 

benadering van Jezus. Volgens datzelfde Oude Testament maakt ook de aanraking van een 

dode onrein.3 Het verzoek van de vader van het zieke meiske aan het adres van Jezus: ‘Leg 

mijn dochtertje de handen op’ kan dus naar de letter van de wet niet weer worden ingewilligd 

wanneer zij eenmaal gestorven is.  

Jezus nu negeert deze regels van het oude verbond. Hij acht het geen probleem met beide 

onreine vrouwen lichamelijk contact te hebben: Hij schoffeert de bloedvloeiende vrouw niet, 

wanneer ze Hem heeft aangeraakt, en Hij vat onbeschroomd de hand van het dode meisje 

alvorens haar op te wekken. Hij, in Wie God ons als nooit tevoren verzoenend en helend 

tegemoet komt, wordt niet verontreinigd door wat van buiten tot Hem komt, maar reínigt door 

de overvloed van heiligheid die van Hem uitgaat. Aldus maakt in het contact met Jezus de 

onreinheid door bloedvloeiing en dood plaats voor Gods koninklijke gaven van genezing en 

opwekking. 

 

Tot zover de kant van God. Hij schenkt in Jezus onbeschroomd de eerste tekens van zijn 

koninklijke heil. Maar van de kant van mensen moet, als het gaat om het ontvangen daarvan, 

ook iets gebeuren. Op de grondleggende woorden ‘Het Koninkrijk van God is nabijgekomen’ 

volgt immers de oproep: ‘Bekeer u en geloof dit evangelie!’ 

Dit laatste verklaart waarom Jezus in de evangeliën meestal niet zomaar geneest. Meestal 

komen mensen eerst naar Hem toe met een hulpvraag. En wanneer in die hulpvraag gelóóf 

doorklinkt, schenkt Jezus van zijn kant genezing of bevrijding. Het heil van Gods Koninkrijk 

komt met andere woorden meestal pas tot stand wanneer mensen van hun kant daarvoor 

gelovig blijken open te staan. 

Het geloof is in het Nieuwe Testament steeds opnieuw het kanaal waarlangs God heil voor 

ons beschikbaar komt: wij mogen delen in de grote gave van onze redding wanneer wij – zo 

lazen we bij Paulus – gelovig de handen ophouden om te aanvaarden wat God in Jezus 

Christus genadig voor ons gedaan heeft en doet. 

Ook in de beide wonderverhalen van vanmorgen speelt het geloof een essentiële rol. Vader 

Jaïrus komt naar Jezus toe met een hulpvraag waaruit geloof blijkt: ‘Mijn dochtertje ligt op 
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sterven. Kom toch en leg haar de handen op, opdat zij gered wordt en in leven blijft.’ 

Wanneer Jezus’ komst vertraging oploopt door de bloedvloeiende vrouw en vervolgens de 

onheilstijding klinkt dat het zieke meisje intussen gestorven is, blijft Jezus het reeds impliciet 

getoonde geloof van Jaïrus stimuleren: ‘Vrees niet, blijf slechts geloven!’ 

Evenzo zoekt de bloedvloeiende vrouw contact met Jezus. Ook haar poging om bij Jezus 

genezing te vinden na twaalf jaar van teleurstellingen in de medische sector getuigt van 

geloof. Haar geloof blijkt niet uit wat zij zegt maar uit wat zij doet. Zij raakt zo anoniem 

mogelijk, van achteren, Jezus’ kleed aan, maar in de verwachting dat dit contact met de grote 

Geneesheer eindelijk haar herstel zou kunnen betekenen. Haar geloof is uiterst rudimentair en 

waarschijnlijk niet vrij van magische connotaties. Het bestaat niet uit het onderschrijven van 

een geloofsbelijdenis, maar uit een basaal vertrouwen dat in het contact met Jezus genezing te 

vinden is. Maar voor Jezus is dat voldoende. Zodra Hij haar uit de anonimiteit heeft 

weggeroepen en haar vóór Zich heeft, spreekt Hij haar aan als ‘dochter’, dat is: waar kind van 

het volk van God, en zegt Hij haar toe dat haar geloof – hoe basaal ook – haar heeft gered, 

niet slechts lichamelijk, maar bovendien en vooral geestelijk. 

Beide gelovige pogingen tot toenadering, van zowel Jaïrus als van de bloedvloeiende vrouw, 

worden van Jezus’ kant beantwoord met tekens van Gods Koninkrijk. Op de gelovige 

aanraking van de vrouw komt van de kant van Jezus genezende energie vrij. En op het 

gelovige verzoek van Jaïrus raakt Jezus diens intussen gestorven dochtertje aan met 

levenskracht die haar terugwekt uit de slaap van de dood. 

 

Gemeente, wat zegt het marcaanse dubbelwonder ons? Waarom heeft Petrus het verkondigd 

en Marcus het opgenomen in zijn evangelie? Omdat het ook ons de ogen wil openen voor 

Jezus, door Wie de krachten van Gods Koninkrijk reeds in deze wereld zichtbaar worden. 

Omdat het ook ons geloof wil stimuleren in Hem bij Wie verlossing en behoud te vinden zijn. 

Brengt dat geloof dan ook aan ons genezing? Ja, soms. Ik blijf ervan overtuigd dat als wij als 

geloofsgemeenschap meer gelovig zouden openstaan voor het feit dat Gods Koninkrijk reeds 

onder ons begonnen is, wij ook meer van zijn tekens zouden zien. Het heil van Gods 

Koninkrijk is niet slechts geestelijk, zoals van vele kansels wordt verkondigd, maar omvat de 

hele mens. In het verhaal van vanmorgen is het overduidelijk óók lichamelijk en sociaal. Het 

betreft óók het herstel van een chronische vrouwenkwaal die jarenlang tot een vreselijk 

maatschappelijk isolement heeft geleid en die de vruchtbaarheid grondig in de weg heeft 

gestaan. Het betreft óók het doen herleven van een dood meisjeslichaam – een lichaam dat 

gezien de leeftijd van het kind, 12 jaar, nu juist vruchtbaar begon te worden, met alle beloftes 

van dien. 

Maar tegelijk moeten wij eerlijk zijn en beseffen dat Gods Koninkrijk er nog niet in volle 

glorie is en dat wij daarom tot aan de wederkomst van Christus zullen moeten leren leven met 

ziekte die, ondanks ons geloof, nog niet altijd geneest, en met de dood waaruit over het 

algemeen hier en nu nog geen terugkeer mogelijk is.  

Wat ons dan rest, is de troost – en dat is geen geringe troost! – dat God in zijn koninklijke 

goedheid ons op ons geloof het behoud geeft van het eeuwige leven, waarin ziekte haar 

ultieme heling vindt; ja, de troost, dat in de doodsslaap van onze geliefden en van onszelf 

eenmaal de stem zal klinken van Hem in Wie God definitief als Koning naar ons zal omzien: 

‘Meisje, jongen, man, vrouw, Ik zeg u: sta op!’ 

 

Amen. 


