
                                                                                                                                                           

 

Preek voor zondag 20 juni 2021 in de Pelgrimskerk te Buitenveldert. 

 

 

Zoals U van mij gewend bent, lees ik de Bijbel vanuit de grondtaal met empathie 

door de ogen van de schrijvers, rekening houdend met hun cultuur, gedachtengoed 

en maatschappelijke verhoudingen. 

 

De lezingen van vandaag staan in het verlengde van elkaar, al zult u dat niet direct 

merken. 

 

De eerste lezing is een vertaling van de reinigingsregels uit Leviticus.                    

De tweede lezing van vanmorgen is uit  het evangelie naar Marcus.  

 

De Nieuwe Bijbelvertaling heeft in het evangelie wezenlijke woorden en begrippen 

weg vertaald om de tekst meer van deze tijd te laten zijn. 

 

Die tweede lezing lees ik dan ook in de vertaling van de Bijbel uit 1951, waar die 

woorden en begrippen dichter bij de oorspronkelijk tekst zijn gelaten.  

 

U kunt deze geschiedenis ook bij Mattheüs en Lucas lezen in vrijwel dezelfde 

bewoordingen. 

 

 

 

Lezen: Leviticus 15: 25 t/m 27 (NBV, 2004) 

  Marcus 5: 21 t/m 43 (NBG, 1951) 

 

 

Preek tekst: Marcus 5: 25 t/m 27 en 42.(NBG) 

 

'En een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had, en veel doorstaan 

had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had 

gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan, had gehoord, wat er van Jezus 

verteld werd, en zij kwam tussen de schare en raakte van achteren zijn kleed aan.' 

''En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen; want het was twaalf jaar” 

 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 



1.Ik wil niet hebben, dat je vanavond weg gaat.  

Ik heb geen zin om alleen thuis te zijn. 

Mensen kunnen elkaar claimen.  

Misschien ook, omdat ze bang zijn die ander kwijt te raken.  

Die situaties doen zich niet alleen tussen partners voor, maar ook tussen ouders en 

kinderen. 

Er zijn nogal wat relaties, waar de één helemaal het leven van de ander wil 

bepalen en zo de ander de ruimte niet gunt, zichzelf te ontplooien. 

Mensen, die alleen eisen stellen aan de ander, zijn op den duur ongelukkige mensen 

want uiteindelijk ontmoeten zij dan alleen nog zichzelf, ook in de ander. 

Mensen, die zich aan elkaar overleveren, elkaar vertrouwen, kunnen groeien 

en bloeien, kunnen gelukkig worden en gelukkig blijven.  

2. Misschien vraagt u zich af, wat dat allemaal met het Evangelie te maken heeft. 

Ik denk, dat het er alles mee te maken heeft. 

Ook vanmorgen gaat het om het geluk van mensen, dat door anderen wordt beknot. 

Ook nu is het Jezus, die de belemmeringen wegneemt. 

Als we het Evangelie oppervlakkig lezen, dan gaat het in de eerste plaats om het 

doodzieke dochtertje van Jaïrus. 

Het verhaal van de bloedvloeiende vrouw functioneert dan als een vertragende 

factor, waardoor Jezus ogenschijnlijk te laat bij het huis van Jaïrus arriveert. 

Door die vertraging krijgt hij dan de gelegenheid zijn volmacht te tonen.  

Zo is het verhaal meestal uitgelegd. 

Er is echter veel meer aan de hand. 

Ogenschijnlijk hebben die bloedvloeiende vrouw en het dochtertje van Jaïrus niet 

rechtstreeks met elkaar te maken. 

Maar als we deze geschiedenis door de ogen van de schrijvers uit die tijd lezen, 

komt er een geweldig Evangelie bovendrijven. 

Wat is er aan de hand? 

In het begin van het verhaal treedt de persoon van Jaïrus sterk op de voorgrond. 

Eén van de oversten van de synagoge. 

Kerkrentmeester uit de commissie van beheer. 

Hij heeft een dochtertje van twaalf jaar. 

Een meisje, waar hij zielsveel van houdt. 

Dat blijkt uit alles: Uit de moeite, die hij zich troost en uit zijn wanhoop. 

Hij werpt zich smekend aan de voeten van Jezus.  

Toch ook voor hem een omstreden figuur.  

Maar de gezondheid van zijn kind is in het geding. 

In het stof liggend, smeekt hij dringend: mijn dochtertje ligt op haar uiterste, kom 

toch en leg haar de handen op. 

Jaïrus zegt niet: Ons dochtertje ligt op haar uiterste. 



Nee, hij heeft het over mijn dochtertje. 

Alle vaders, die een dochter hebben, kunnen dat misschien navoelen. 

Ik in ieder geval wel, zeker als één dochter hebt. 

Je hebt ze zien opgroeien, naïef en vol onschuld. 

Op schoot gehad, waar ze jou om haar vinger heeft gewonden.  

Hoe kon haar iets weigeren? 

Maar ze werd ouder en op een gegeven ogenblik was het een jonge vrouw. 

En je maakte je zorgen. 

Bang haar te verliezen aan een wildvreemde, terwijl jij toch de enige in haar leven 

was. 

Ontelbare vaders proberen dan krampachtig hun dochter klein te houden, zoals ze 

was. 

Rein en onschuldig, leunend op de enige man in haar leven. 

Er zijn dan vaders, die van die situatie misbruik maken. 

Die de naam vader niet verdienen en levens beschadigen, zelfs kapotmaken. 

Een veel grotere groep wil alleen de oude verhoudingen vasthouden en probeert 

hun dochter klein te houden.   

Maar ook die dochters worden groot. 

In de Joodse maatschappij van toen trouwden de meeste meisjes op hun zestiende 

jaar, nadat ze rondom het twaalfde jaar hun eerste menstruatie hadden gehad. 

Mensen trouwden jong, stierven ook vaak jong. 

De gemiddelde leeftijd lag toen iets boven de dertig jaar. 

Op hun twaalfde waren ze eigenlijk al volwassen. 

Twaalf jaar, dan mogen jongens in de synagoge uit de Tenach lezen.  

Ze zijn dan zoon der wet geworden en vieren dan Bar Mitswah. 

Maar ook voor meisjes van twaalf staan grote veranderingen te gebeuren. 

Meisjes van twaalf worden huwbare dochters, en het hele spel van uithuwelijken en 

koppelen komt dan op gang. 

Met twaalf jaar gaan jonge mensen een wissel in hun leven door. 

Vaders moeten dan hun dochters loslaten.  

Mijn dochtertje ligt op haar uiterste, zegt Jaïrus, kom toch en leg haar de handen 

op, dan zal ze behouden worden en in leven blijven en Jezus gaat op weg. 

Een vrouw, die twaalf jaar lang bloed vloeide, zocht ook genezing. 

'Als ik slechts zijn klederen aanraak, dan zal ik van mijn vloeiingen verlost zijn'. 

En ze raakte van achteren het kleed van Jezus aan en werd genezen. 

Jezus merkte, dat er een kracht van hem was uitgegaan en hij wilde weten wie. 

De vrouw maakt zich bekend en vertelt hem de waarheid. 

Als Jezus een orthodoxe rabbi zou zijn geweest, dan had hij haar de huid vol 

gescholden. 



Door hem aan te raken, was hij immers ook onrein geworden en alles wat hij 

aanhad. 

Maar niets van dit alles. 

Dochter, zegt Jezus, dochter uw geloof heeft u behouden. 

De vrouw was genezen, maar ook nu is er meer aan de hand. 

Zoals we in Leviticus hebben kunnen lezen, hadden vrouwen, die vloeiden 

eigenlijk geen leven. 

Nog altijd zal een streng orthodoxe Jood nooit naast zijn menstruerende vrouw 

gaan slapen. 

Een ander bed liefst in een andere kamer…ze mag ook geen eten bereiden. 

Ze wordt gemeden, alsof ze een besmettelijke ziekte onder haar leden heeft… 

In quarantaine ermee… 

In het gelovige Joodse denken heeft een menstruerende vrouw iets met de dood te 

maken. 

Het levensbeginsel ‘de nefish’ huist in het bloed en als je dat aan het verliezen 

bent, ben je voor elke levende ziel een gevaar! 

Dan speelt de dood een rol, en een dode is onrein en dient gemeden te worden. 

Denk maar eens aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en het gedrag 

daarin van de priester en de leviet.  

Onrein… onrein. 

Geen wonder, dat die bloedvloeiende vrouw werd gemeden. 

Ze werd als een corona patiënt  behandeld.  

Twaalf jaar lang kon ze eigenlijk geen sociale contacten onderhouden, zich geen 

vrouw voelen, of als zodanig behandeld worden.  

Twaalf jaar lang was ze van dat alles uitgesloten. 

Toen ze dan ook genezen was, was ze niet alleen die vloeiingen kwijt.  

Ze leefde weer! 

Jezus had haar opgewekt uit haar dode situatie en haar aan het leven teruggegeven. 

Net zoals het dochtertje van Jaïrus. 

Als Jezus bij het huis aankomt, stuurt hij iedereen weg, behalve natuurlijk Jaïrus, 

maar nu lezen we ook van de moeder.  

Samen met haar man en drie van zijn leerlingen gaan ze het vertrek binnen waar 

hun dochtertje ligt. 

Daar aangekomen vatte Jezus de hand van het kind en zei in het Aramees tot haar: 

Talita, meisje, koem, sta op. 

En het meisje stond op en liep heen en weer, want staat er: het was twaalf jaar! 

Nu weet iedereen wel, dat een meisje van anderhalf vaak al kan lopen, dus het 

noemen van de leeftijd van twaalf jaar verwijst niet naar de mogelijkheid dat ze 

kon lopen. 



Het specifiek noemen van getallen heeft altijd een verwijzende betekenis in de 

Bijbel. 

Ook hier: Namen worden niet genoemd, wel de verbindende getallen. 

Twaalf jaar is het meisje oud...twaalf jaar duurde het lijden van die bloedvloeiende 

vrouw. 

Beiden worden dochters genoemd. 

Ze hebben dan ook het één en ander gemeen. 

Ze ondergaan ook hetzelfde: ze worden opgewekt. 

De vrouw wordt aan het leven teruggegeven, dat ze had verloren en het meisje 

wordt aan het leven gegeven, waar ze in wezen nog aan moest beginnen. 

Voor de één stoppen de vloeiingen, voor de ander is dat de wissel, die doorgegaan 

wordt naar een nieuw leven. 

De dochter van Jaïrus was aan het doodgaan. 

Heen en weer geslingerd tussen de beklemmende verhouding met haar vader en de 

ontluikende gevoelens bij haar zelf, menstrueert ze voor de eerste keer. 

Vanuit de wereld van toen, denkt ze, dat ze dood gaat; ze verliest haar nefish! 

Ze is er van overtuigd en laat zichzelf gaan. 

Ze wordt door Jezus opgewekt tot een eigen zelfstandig leven.   

De navelstreng wordt doorgeknipt.  

Het leven wacht. 

Zowel voor de vrouw als voor het meisje, voor beide dochters dus, strekt het leven 

zich als een open mogelijkheid voor hen uit. 

Ze mogen zijn, wie ze zijn. 

Voor hen is het Pasen geworden. 

Voor ons ook, als ook wij ons door de Heer laten opwekken uit de eigen dode 

situatie in deze tijd. 

Lof zij U, Christus, in eeuwigheid.  
 

Amen. 

 


