
                                                             Zondag 5 B door het jaar, 4 februari 2018 

                   Marcus 1, 29-39 

Het was in Kafarnaum dat Jezus Zijn eerste leerlingen vond, Petrus en zijn broer Andreas en de twee 

zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes. Alle vier waren ze vissers. De schoonmoeder van Petrus 

lag met koorts te bed. Petrus en Andreas spraken Jezus over haar. Het is sabbat. Jezus is met Petrus 

en Andreas naar de dienst in de synagoge geweest. Zij spreken Hem over over Petrus’ 

schoonmoeder. Wanneer de tijd van de sabbatsrust voorbij is, geneest Jezus haar. Zij maakt 

prompt een maaltijd klaar. Binnen de kortste tijd verspreidt zich het nieuws van het wonder dat 

Jezus heeft gedaan.  De mensen  stromen toe. Geduldig geneest Jezus de een na de ander. 

Marcus vertelt : Hij genas er velen. Uiteraard zijn de mensen enthousiast en dat enthousiasme 

verspreidt zich snel. Binnen de kortste keren drommen de zieken samen. Niemand doet tevergeefs 

een beroep op Hem. Uren duurt het komen en gaan van de mensen. Jezus geneest ze allen, de een 

na de ander. Deze mensen beleven de dag van hun leven. Iets dergelijks hebben ze nog nooit 

meegemaakt. De genezing wordt rondverteld. Het duurt niet lang of Jezus’naam is op aller lippen. 

Wanneer we verder lezen in het evangelie, dan blijkt het tafereel  van toestromende mensen die 

zieken aandragen een vast patroon te zijn geweest. Steeds was het een drukte van belang rond 

Jezus. Zeldzaam werden de momenten dat niemand een beroep op Hem deed. Snel verspreidt zich 

het verhaal van toestromende mensen met zieken, als een lopend vuur.  

We vergissen ons niet wanneer we aannemen dat het te woord staan van al die mensen veel van 

Jezus heeft gevraagd. Zo opgeëist worden, zo ononderbroken in touw zijn, maakt een mens moe. 

De liturgie vandaag laat als de oudtestamentische belichting van het evangelieverhaal de klacht 

horen van de zo beproefde man Job, voor wie het mens-zijn een last was. Hij zuchtte onder de 

zwaarte van de dagen. 

Toch bemerken we niet dat al die drukte, dat onafgebroken komen en gaan van de mensen Jezus 

ooit teveel is geweest. Schijnbaar onvermoeid laat Hij het allemaal gebeuren. De herinnering die de 

evangelieverhalen vasthouden, is er een van onuitputtelijk geduld en ongebroken toewijding. Zo 

begaan was Jezus met al die lijdende mensen dat Hij niemand kon teleurstellen. Niemand deed dan 

ook tevergeefs een beroep op Hem.  

Zulk een goedheid, die is benijdenswaardig. Wordt er onder ons mensen niet veel leed verzwaard 

omdat de aandacht  die het krijgt heel beperkt is ? Verlopen niet veel relaties stroef omdat het 

mensen moeilijk valt zichzelf te vergeten.Daarom zijn ze zuinig met hun tijd en met hun hart . Hun 

houding drukt uit : sorry, ik kan niet aan mijzelf voorbijgaan, ik heb toch tijd en aandacht nodig voor 

mijn eigen zorgen. Al die blikken die vragen om aandacht, ik  kan ze echt niet beantwoorden. Laat 

me met rust, alstublieft. Dan kan ik tot mijzelf komen. Kom een andere keer maar eens terug.  

Hoe kon de Heer het opbrengen, die blijvende welwillendheid ? Het evangelie zegt vandaag – het 

zegt het vaak -, dat de Heer na zo’n overvolle dag toch in alle vroegte opstond om te gaan bidden. 

Dat is toch verrassend. Wij zouden spontaan denken dat Hij van een welverdiende rust zou willen 

genieten. Maar daar gaf Hij geen prioriteit aan. Blijkbaar voelde Hij sterk de behoefte om in Zichzelf 

te keren en het verloop van Zijn leven in Gods licht te bezien. Hij had ze nodig, die tijden van gebed, 

om te begrijpen wat er allemaal op Hem afkwam en om de lijn van Zijn leven te blijven zien, 

waarvoor Hij aan het begin van Zijn openbare leven had gekozen. 



Misschien had Hij dat bidden niet direct nodig om veel werk te kunnen verzetten. Dat bidden had 

Hij nodig om aan Zijn werk een bepaalde inslag te geven, een innerlijke kwaliteit, de kwaliteit van 

de liefde. Allemaal willen we wel graag een mens van liefde zijn. Maar wie kan zeggen dat liefde 

heel zijn of haar doen en laten doortrekt ? De liefde zit daar nog niet diep genoeg voor. De liefde is 

er nog niet puur genoeg voor. 

Liefde toch is niet allen een drang om goed te doen. Grondig is liefde een stil en sterk besef van het 

geheim en van de waarde van alle menselijk leven, gedragen als het wordt en omvat door een 

laatste werkelijkheid die liefde is, de werkelijkheid van God, die ons mensen nabij wil zijn en ons wil 

doordringen.  

Dat besef, dat geleidelijk tot innerlijke zekerheid geworden besef dat ons leven het stempel draagt 

van Gods liefde,het  is het helderste licht en de sterkste kracht om goed te leven. Zo’n besef is niet 

allereerst een zaak van het verstand. Bovenal is het een zaak van het hart. Het is geen vrucht van 

inspanning en moeite. Vooral ontwikkelt  het zich in een diep en stil gebed.  

Zusters en broeders, Jezus kon zoveel voor mensen betekenen, - alle tijden door zou dat blijven- 

omdat Hij een bidder was, omdat Hij in Zijn gebed open stond voor de diepste drijfveer van alle 

werkelijkheid, voor Gods liefde. Laten ook wij proberen vóór alles bidders te zijn. Ons leven wordt 

er anders door, door dat gebed, en krijgt er de inslag vanvan welwillendheid en mededogen. Door 

het gebed heeft ons leven verbinding met de bron van alle echte goedheid. Die bron, dat is Gods 

liefde, die verlangt zich aan ons me te delen. 

  

 


