
Verkondiging op 31 januari 2020  - Welkomkerk – Zuidland 

 

Lezing: Lucas 5: 12-16 

 

Intro 

Jezus, die mensen geneest – wat is er mooier dan om dáárover 

te vertellen. Hoe geweldig dat was, woorden met gezag, blijde 

mensen... 

Jezus, die mensen geneest – hoe moeilijk is het om dáárover te 

preken. Want wat betekent dat voor vandaag en op welke manier 

kan de gemeente van Jezus Hem daar in deze tijd in ná-volgen? 

 

Dat is altijd het dilemma met dit soort teksten. 

Ze lezen, maar in de uitleg vergeestelijken; 

ze overslaan, want het roept teveel vragen op, 

óf toch de tekst zo serieus mogelijk nemen en kijken op welke 

manier wij in deze tijd invulling kunnen geven aan de 

genezende opdracht, die wij hebben mee-gekregen, ook in de 21-

ste eeuw. 

 

De eerste leerlingen van Jezus zullen ook met een bepaalde 

verbijstering naar deze wondertekenen gekeken hebben. Ze zijn 

nog maar net geroepen (vers 1-11) of ze maken in één van de 

steden rond het Meer van Galilea deze genezing van een 

melaatse mee. Het kwam niet helemaal uit de lucht vallen, want 

vlak voor hun roeping heeft Jezus in Kafarnaüm in de synagoge 

al iemand bevrijd van een onreine geest en bij het 

koffiedrinken ná de dienst is de schoonmoeder van Simon Petrus 

bevrijd van haar koorts. Opvallend dat in al deze drie 

gebeurtenissen een woord van gezag voldoende is. Hier geen 

handoplegging, geen symbolische handelingen, maar alleen: 

‘Zwijg, ga uit hem weg’–‘Hij sprak de koorts bestraffend toe’ 

en hier ‘Ik wil het, word rein’! 

 

Ze zien het voor hun ogen gebeuren: een man komt op Jezus af – 

kwam hij uit de afzondering, het quarantainedorpje buiten de 

stad, had hij zich tot dan toe ergens in de stad verborgen 

gehouden? We weten het niet. Hij werpt zich op de grond als 

een teken van grote eerbied en aanbidding: ‘Heer’!! 

‘Heer, als U wilt, kunt U mij rein maken’ 

Hij vraagt het beleefd, hij houdt afstand, raakt Jezus niet 

aan – het is alleen zijn vragende gezicht met witte vlekken, 

zijn geheven handen – al net zo gevlekt. 

En dan doorbreekt Jezus alle regels, sociale regels, regels 

uit de Torah, want Hij steekt zijn hand uit en raakt de man 

aan. De leerlingen zullen gedacht hebben: meester, wat doet U 

nou? Dan kun je toch Zelf besmet raken, ziek worden... 



Maar dat is blijkbaar niet waar Jezus zich op dat moment 

zorgen om maakt. Deze ene mens is nu belangrijk. Zíjn welzijn, 

zíjn toekomst, zíjn leven staat op het spel en blijkbaar is 

dat Jezus alles waard. 

‘Ik wil het, word rein’. 

Ik wil het – misschien mag je wel stellen dat - in de lijn van 

de woorden uit Exodus 15 (26), waar God zegt: ‘Ik, de HEER, 

ben jullie Heelmeester’ - ook Jezus zegt: ‘Ik wil niets liever 

dan dat jullie gezond zijn’ en in zijn leven op aarde laat Hij 

dat ook zien in zijn tekenen. ‘Ik wil het – word rein’. 

‘Rein’ – het betekent niet alleen ‘gezond’ – bevrijd van het 

stigma van de melaatsheid. Dat woord ‘huidvraat’ is trouwens 

een vreselijk woord. In het Grieks staat er gewoon ‘Lepra’, 

hadden ze dat woord maar gebruikt, zelfs als niet helemaal 

zeker is of het om exact hetzelfde ziektebeeld gaat. 

 

Rein-Onrein 

Als je melaats bent, hoor je er gewoon niet bij. De Lepra-

Zending geeft in het materiaal voor deze zondag voorbeelden 

uit India, een land waar zij werkzaam zijn. Door heel het land 

leven tienduizenden mensen als verstotenen – en het ideaal 

‘Lepra de wereld uit in 2035’ lijkt nog een eind weg. En zoals 

het nu nog in India is, zo was het ook in Israël 2000 jaar 

geleden. ‘Onrein’ betekent buitengesloten, niet onder de 

mensen mogen komen, niet naar de synagoge of de tempel kunnen 

gaan. 

Ja, zelfs God lijkt dan een eind weg. 

 

Maar Jezus zegt hier: God is dichtbij, je mag er weer bij 

horen, bij de mensen, bij Gods volk, bij de synagoge. 

En ga, als teken daarvan, nu naar de priester om je te laten 

zien. Een priester moest zorgen voor de gezondheidsverklaring  

en de genezen mens bracht dan een offer, zoals Mozes dat had 

voorgeschreven. Het lijkt wel of Jezus wil voorkomen dat 

mensen denken dat Hij – door het aanraken van de melaatse - 

een loopje neemt met de wet van Mozes. 

Nee, die aanraking tekent Gods liefde in Hem – net zoals het 

dankoffer ook verwijst naar de HEER, die de Heelmeester is. 

 

Alleen: praat er met niemand over. Het klinkt ons zo vreemd in 

de oren. Eerder zouden we denken aan ‘Go, tell it on the 

mountain’ – ga het iedereen vertellen..., maar misschien heeft 

het te maken met wat wel het Messiasgeheim genoemd wordt. 

Jezus wil niet dat mensen aan de haal gaan met de boodschap 

dat Hij de beloofde Messias is. Pas als duidelijk is dat Hij 

richting Jeruzalem gaat, richting het lijden, richting het 

kruis, dán mag er openlijk over gesproken worden. 



Maar hoe het ook zij ... zoals zo vaak, helpt die waarschuwing 

niet erg. We horen ‘Maar het nieuws over Hem verspreidde zich 

juist verder’. De mensen komen in grote aantallen om naar 

Jezus te luisteren en om genezing te zoeken. 

En er staat niet dat Jezus hen ontwijkt, er geen gehoor 

aangeeft... 

Maar wat er wél staat is dat Hij zich terugtrekt op eenzame 

plaatsen om daar te bidden. Om daar zijn Vader te zoeken, om 

daar kracht te ontvangen voor zijn genezende werk. 

Jezus is geen tovenaar, geen rondreizende wonderdoener! 

Hij is wat Hij is alléén als Zoon, in verbondenheid met zijn 

hemelse Vader. In het volgende vers – we hebben het niet 

gelezen omdat hét het begin vormt van een nieuwe perikoop, een 

nieuw gedeelte – horen we ‘De kracht van de HEER was werkzaam 

in Hem, opdat Hij zieken zou genezen’. Daarom zoekt Hij eerst 

de stilte, Gods nabijheid, om zo – vanuit de liefde van de 

Vader – de mensen genezing te brengen. 

 

In de kerkbode had ik iets geschreven over de genezing van 

héél ons mens-zijn. Een mens heeft niet alleen een ‘ziel’ die 

naar de hemel moet gaan én een mens heeft niet alleen een 

‘lichaam’, dat genezen moet. We zagen al dat genezing ook dat 

sociale aspect in zich heeft: ‘er weer bij horen’, en 

lichamelijk herstel voor de lepra-patiënten gaat voor de Lepra 

Zending ook gepaard met het vertellen over Jezus Christus, Die 

hun inspirerende voorbeeld is. Nooit opgedrongen, maar altijd 

met de hoop dat de zieke, de genezen persoon – ook vaak, zijn 

of haar vertrouwen op Jezus Christus stelt. 

En even het andere uiterste: ‘een geredde ziel’ – om het maar 

even zo ouderwets te noemen, zonder dat er aandacht is voor de 

omstandigheden waarin iemand leeft, dát is niet hoe Jezus naar 

de mensen kijkt. 

 

Ik werd daar vorige week bij bepaald, door de laatste zin uit 

Lucas 2: ‘Jezus nam toe in wijsheid, grootte en genade bij God 

en mensen’ (vers 52). Verstandelijk, lichamelijk, sociaal en 

geestelijk. Als dat niet om de hele mens gaat?! 

En zo gaat het ook in óns geloven en liefhebben. Horen we niet 

de echo uit de Torah in de woorden van Jezus: ‘Heb de Heer, je 

God, lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je 

kracht en met heel je verstand – en je naaste als je zelf’. 

Alles wat in je is – geest, ziel en lichaam - gericht op God 

én op je naaste. (kort excurs over Pneuma, Psychè en Sooma en 

de moeite de plaats van de ziel te duiden), 

 

 



En ook heel die mens is betrokken in het genezende werk van 

Jezus. Hoe graag zouden ook wij niet de lichamelijke genezing 

van wie ons lief zijn als een vast onderdeel zien van ons 

bidden. Bidden ook wij niet: Maak ons, maak hem, maak haar 

rein! Heer, verhoor ons gebed. 

 

Soms mag er getuigd worden van genezing – heeft God ons ook 

niet de artsen en alles wat zij meebrengen gegeven tot herstel 

in deze tijd. Maar juist dáár, waar zíj met lege handen staan, 

klinkt onze roep om hulp des te meer. Ook dán mogen we soms 

verwonderd staan en kunnen wij alleen maar danken. 

En soms ‘ligt de uiteindelijke overwinning aan de andere zijde 

van de dood’ zoals Ds. Karel Kraan het ooit formuleerde. 

 

Alleen daarom durf ik ook soms Psalm 103 te lezen met die 

mooie woorden ‘Prijs de HEER, mijn ziel,  

         prijs, mijn hart, zijn heilige naam.  

         Prijs de HEER, mijn ziel, 

         vergeet niet één van zijn weldaden.  

         Hij vergeeft u alle schuld, 

         Hij geneest al uw kwalen,  

         Hij redt uw leven van het graf, 

         Hij kroont u met trouw en liefde’. 

 

Redden van het graf... In de navolging van onze Heer, Jezus 

Christus, weten we dat zelfs de dood niet het laatste woord 

heeft. Dat bij zíjn graf gezegd is: ‘Hij is hier niet, want 

Hij is opgestaan’ (Lucas 24: 6). 

Maar vanuit dát geloof in de Opstanding mogen wij ons 

     in onze voorbede voor wie ziek zijn, 

     in ons gebed voor iedereen in de medische sector, 

     in onze betrokkenheid op wie er in deze tijd als ‘onrein’  

     gezien worden, ons richten op die hele mens. 

Een mens in al zijn of haar relaties  

    – zoals we dat hoorden over de jonge Jezus,  

een mens met alle mogelijkheden, die Jezus in hem ziet  

    –‘Ik wil het, wordt rein’; 

een mensenkind, zo kostbaar in zijn kwetsbaarheid. 

 

Zo mogen wij ook in deze tijd elkaar bij Jezus brengen:  

 Heer, raak Hem of haar aan. Toon uw liefde. 

 Want alleen bij U zijn wij veilig en geborgen. 

                                             Amen 


