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Schriftlezing: II Koningen 5: 1-14 
                      Marcus 1: 39-45 
 
Intro 
Je zult maar aan boord van zo’n groot cruise-schip zitten voor de kust van Italië en dan te horen 
krijgen dat je niet van boord mag. Twee medereizigers van Chinese afkomst zijn flink ziek geworden 
en worden verdacht van besmet-te-zijn met het Corona-virus. Het liep daar met een sisser af, maar 
opeens dreigt de quarantaine, het isolement, het buitengesloten zijn. 
 
Je zult maar in Wuhan wonen en nu echt van de buitenwereld afgesloten zijn. Alsof je een paria 
bent. Er kan – bijna – niemand in of uit en alleen Europeanen krijgen een voorkeursbehandeling. 
Maar zelfs díe wacht nog de quarantaine. Veertien dagen..... 
 
Je zult maar melaats zijn, lepra hebben. Witte vlekken verschijnen op je lichaam, je krijgt 
ongevoelige plekken, waardoor je je eerder brandt, snijdt en zo de littekens zich aan-een-rijgen. Je 
hand verschrompeld, je gezicht getekend. Afgezonderd moeten gaan wonen en afhankelijk zijn van 
de goede wil van anderen. In oude tijden, ‘onrein, onrein’ moeten roepen als er iemand te dicht in 
de buurt komt. 
 
Je zult maar Jezus heten, vol liefde naar de mensen kijken, het hart van je Vader hebben en daarom 
de grenzen doorbreken, die door mensen zijn gemaakt. En nu heb je in een opwelling van medelijden 
opeens een melaatse aangeraakt.  
Want dát was wat je wilde: mensen rein maken, er weer bij laten horen. En die melaatse wérd rein. 
 
Maar Jezus zelf?? 
Hij had nog zó gezegd, toen Hij de man wegstuurde: ‘Denk erom dat je aan niemand iets zegt – ga 
alleen naar de priester’! ‘Niemand iets zeggen’ – het Messias-geheim – maar overal waar de man 
komt, vertelt hij breeduit – zo horen we – over wat Jezus heeft gedaan. En misschien hadden toch 
sommige mensen het ook zélf wel gezien. ‘Heb je dat gezien: Jezus raakte die melaatse aan!’  En 
nu wordt Hij zélf gezien als onrein.  
Ik geloof eigenlijk niet dat Jezus dat werkelijk kon worden, maar zo werd er nu wel naar Hem 
gekeken. 
Níet naar de synagoge, níet naar de tempel en minstens zeven dagen in afzondering, vóórdat er 
een rituele reiniging plaats kan vinden. 
Het gevolg is dat Jezus niet meer openlijk in een stad kan verschijnen, maar zich terugtrekt op 
eenzame plaatsen. Er heeft een soort rolwisseling plaatsgevonden. De ex-melaatse gaat overal het 
goede nieuws over Jezus vertellen en Jezus wordt gezien als onrein, trekt zich terug. 
Het deed mij denken aan die woorden uit Jesaja 53 – over de lijdende Knecht van de Heer: ‘Hij was 
het die ónze ziekten droeg, die ons lijden op Zich nam’ (53: 4). 
 
Melaatsheid – huidvraat, met dat vreemde woord uit de NBV; je huid wordt langzaam maar zeker 
weggevreten. 
Lepra, de ziekte waar we het vandaag over hebben – het is in een misschien wat ándere 
verschijningsvorm in het Oude Testament al één van de meest opvallende ziekten. In Leviticus 13 
en 14 worden er zelfs twee hoofdstukken aan gewijd, hoe er mee omgegaan moest worden. 
Daar vallen al woorden als ‘rein en onrein’ en om hygiënische reden vindt daar al een soort 
quarantaine plaats. Trouwens wél met de hoop op genezing. Vandaar ook die regel, dat je je 
uiteindelijk weer bij de priesters moet melden om weer in de samenleving te mogen worden 
opgenomen. 
 
Bijzonder is ook het getuigenis – verder in het Oude Testament - uit II Koningen: die buitenlandse 
generaal Naäman. 
Nee, niemand mocht het weten. Onder zijn generaalsjas zat die witte plek. Maar in zijn huis werd er 
stilletjes over gesproken. En het slavinnetje zonder naam had met hem te doen. 
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Ze dacht nog vaak aan thuis, Israël, Samaria – waar ze op een rooftocht door de Arameeërs ontvoerd 
was. Woonde daar niet de profeet Elisa... de Man van God?! Die zou Naäman vast kunnen genezen! 
En op een dag vertelt ze dat aan haar meesteres. Zo komt het balletje aan het rollen. 
 
Nee, brieven aan de koning helpen niet. Koning Joram is bang voor een conflict. ‘Ik ga toch niet over 
leven en dood’ – het geeft ook gelijk de ernst van de situatie aan. 
Als het bekend wordt, dat je melaats bent dan ben je gelijk een levende dode. 
Maar Elisa hoort van de wanhoop van de koning en hij laat Naäman verder reizen. Kom maar bij mij! 
We kennen het verhaal.  
Maar wat een afgang... Géén persoonlijke ontvangst, niet het aanroepen van de God van Israël, 
geen bezwerende gebaren als van een magnetiseur, alleen een knecht die zegt: baad je zeven keer 
in de Jordaan en je huid zal weer gezond zijn, je zult weer rein worden. Gelukkig zijn zíjn dienaren 
wijzer dan Naäman zelf en uiteindelijk is er dat reinigingsritueel in de vuile Jordaan.  
 
Zeven maal ... en hij is rein. ‘Rein’ het laatste woord dat we lazen. Gezond, gaaf als de huid van een 
kind, maar het woord ‘rein’ geeft vooral aan dat je er weer bij mag horen, bij God én de mensen. En 
al gaat Naäman terug naar zijn koning, moet hij die ondersteunen als de koning naar de heidense 
tempel gaat, hij neemt ‘heilige grond’ – als je dat zo kunt noemen – mee uit Israël, aangeraakt door 
de Eeuwige! 
 
Aanraking voor mensen die al zo lang niet meer aangeraakt zijn, dat is óók wat de man in het 
Evangelie overkomt. 
Aanraking, nabijheid, dát is wat mensen nodig hebben, die buiten de maatschappij geraakt zijn. 
Jezus laat het ons zien. Ten diepste niet meer bepaald worden door wat ménsen vinden en denken, 
maar de liefde van Christus laten zien. 
 
Het is opvallend dat het al in het eerste hoofdstuk van het Marcus-evangelie zo ter sprake komt.  
Jezus wordt daar ook niet beschreven als een Rabbi, die vooral onderwijs geeft, maar in de eerste 
zin (1: 1) wordt al gezegd: Evangelie van Jezus Christus, Zoon van God! 
Hij is het die mensen rein maakt en dáármee een nieuw leven geeft; zou het een symbool zijn voor 
Goede Vrijdag en Pasen? 
En de genezing van Melaatsheid, huidvraat is zó kenmerkend voor zijn wondertekenen rond het 
Meer van Galilea, dat het zelfs wordt toegevoegd aan de Oud-testamentische profetie van Jesaja.  
 
Als Johannes de Doper laat vragen: bent U degene, die komen zou of moeten we een ander 
verwachten? dan reageert Jezus met:  
‘Vertel maar aan Johannes wat jullie horen en zien – met die 
 verwijzing naar Jesaja: blinden kunnen zien, lammen weer lopen, 
 doven kunnen weer horen doden worden opgewekt en aan armen wordt 
 het goede nieuws bekend gemaakt ... maar daar middenin staat 
 nu, als een extra: mensen met huidvraat, melaatsen worden 
 gereinigd!  
 (Matt. 11: 5 in vergelijking met Jesaja 29:19, 35:5 en 61:1). 
 
Door Jezus Christus mag je weer mens zijn, er weer bij horen. 
Rein zijn in alle betekenissen van het woord. 
Dát horen wij op deze zondag van het Werelddiakonaat, die vandaag ook een beetje Lepra-zondag 
is. Is Werelddiakonaat ook niet het dienstbaar aanwezig zijn bij diegenen, die anders geen helper 
hebben. Helper-zijn, dienen in Jezus’ naam. 
 
Je niet laten leiden door wat ‘men’ vindt. Je niet laten leiden door gedachten als ‘eigen schuld’ of ‘ze 
zullen het wel ergens aan verdiend hebben’. De on-aanraakbaren – de ‘intouchables’ – van deze tijd 
niet uit de weg gaan, maar juist opzoeken. 
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De Lepra-Zending en de Lepra-Stichting doen dat letterlijk – we zullen daar tijdens de collecte nog 
iets van zien. Met dat mooie logo van Jezus, die zich naar de man in kwestie toebuigt. Alle drie 
evangeliën vertellen er trouwens van, elk met een eigen accent. 
 
Maar er zijn zoveel ‘on-aanraakbaren’ in deze wereld.  
Lange tijd werden mensen, die aan Aids leden zo gezien,  
maar ook de armsten in de slopenwijken van India,  
de verslaafden in de wereldsteden óf de armen van deze tijd. 
De meeste mensen lopen er liever met een grote boog om heen en ik vraag me af hoe ik in bepaalde 
situaties zou handelen. 
‘Voorbijlopen aan iemand, die op straat zit te bedelen’. 
Het kost me nog altijd moeite. ‘Ik was arm en jullie ...’ – je kent het wel. Ja, maar ... Niks ja maar... 
Het Evangelie vertelt dat onze Heer niet wegkijkt, omloopt, z’n oren of ogen sluit.  In de opening 
suggereerde ik dat Jezus misschien in een opwelling de man aanraakt en daarna met de 
consequenties geconfronteerd werd. Zo maar een gedachte... 
 
Maar als Jezus Christus bewust de grenzen doorbreekt, zich niet laat afschrikken door iemand die 
uit zijn quarantaine breekt, wat betekent dat dan voor ons?? 
Allereerst de bewustwording dat Jezus zijn hemelse positie ook voor mij heeft opgegeven. 
Dienstknecht is geworden om zijn leven te geven. ‘Maak mij rein voor U!’ 
En iedere genezing, die we mogen ervaren door gezegende mensenhanden is een ‘extra’. Geen 
recht, maar genade, ontvangen vanuit de vraag: ‘Als U wilt, kunt U mij rein maken’ – op de knieën. 
 
Deze mens durft het aan om Jezus tegemoet te treden – en Jezus.. Jezus ziet een mens in nood. 
Dat geeft ook de ruimte aan waarbinnen wij als Gemeente van Christus betrokken mogen zijn op de 
wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. Ook 67 jaar na de Ramp, die ook in ons midden zoveel 
mensen raakte en nog raakt, mag de zondag die daaraan gekoppeld is, ons bepalen bij het delen 
van onze gaven, het uitreiken van onze hulp. 
Als het zou kunnen: mensen in de ogen zien en aanraken. En zelfs bereid zijn om de consequenties 
daarvan te dragen, als niet iedereen staat te juichen. 
 
Jezus kreeg medelijden, hoorden we – letterlijk staat daar ‘Hij werd tot in zijn binnenste geraakt’. 
Dáár begint het; die uitgestoken hand, die aanraking, die goede woorden. Het begint in je hart! 
Op deze dag mogen we ook bidden: laat me met open ogen door uw wereld gaan! De ogen en het 
hart van Jezus, die helpen ons om te dienen, om genezing te brengen. Om te gaan in Zijn 
voetstappen. 
 
Mensen blijven Jezus opzoeken - hoorden we (vers 45), dat doen ze ook nu! 
Laten we sámen gaan, een uitgestoken hand. 
De kerk, de Gemeente van Christus, als een plaats om beter, beter van te worden. Die vrouw, die 
man, dat kind met Lepra. 
Die boer in Oeganda. Die ene mens, hier in Zuidland. Hier begint het! 
 
                                                                      Amen 


