
11 februari 2018, 6e zondag door het jaar 

Er komt in het evangelie van vandaag een zieke mens naar Jezus toe, iemand die last heeft van een 

huidziekte waardoor hij als onrein beschouwd wordt. Hij mag niet gewoon in de maatschappij 

meedraaien, maar moet apart blijven, geïsoleerd. Mensen komen bij Jezus met hun grote of kleine 

zorgen. Hij luistert en stelt zich ervoor open. Ook wij komen vandaag in deze viering naar Jezus. Hij 

spreekt tot ons in het evangelie en raakt ons aan in de eucharistie. Ook wij zoeken naar heil en 

genezing, naar innerlijke kracht om er weer tegenaan te kunnen. Moge de Heer ons vandaag allen 

reinigen en genezen. 

 Erkennen wij in de stilte van ons hart onze zonden om het mysterie van de eucharistie goed te 

kunnen vieren. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De evangelist Marcus, wiens versie van het evangelie wij dit jaar volgen, wilde graag duidelijk maken 

dat Jezus de Zoon van God is en dat zijn komst een blijde boodschap is voor alle mensen: de komst 

van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Dat Rijk Gods was en is niet alleen een geestelijke 

werkelijkheid. Volgens de belofte die de profeet Jesaja al verwoord had, zou dat Rijk komen met 

tekenen en wonderen van heil en genezing. Het zou een nieuwe tijd zijn waarin het menselijk lijden 

overwonnen wordt: blinden en doofstommen en verlamden zouden genezing ervaren. Heel concreet 

en lichamelijk kun je zien en ervaren dat Gods Rijk doorbreekt, dat zijn toekomst begonnen is. Om die 

reden vertelt Marcus heel wat genezingen: eerst de man met de onreine geest, dan de 

schoonmoeder van Petrus, dan een hele groep met allerlei zieken, en dan ook de melaatse. Deze 

man, die een of andere vorm van huiduitslag had en daarom als onrein beschouwd werd, komt naar 

Jezus toe met groot geloof: als u wilt kunt u mij reinigen, zegt hij. Daar spreekt een enorm 

vertrouwen uit. Jezus reageert op deze vraag heel emotioneel. Er staat dat Hij diep geroerd was. Hij 

was zo geraakt, had zoveel medelijden met die tragische, geïsoleerde melaatse, dat hij het 

lichamelijk, in zijn buik kon voelen. Spontaan zei Hij dan ook meteen: Dat wil ik ook, wees gereinigd! 

De melaatsheid verdween op wonderlijke wijze meteen. Hoe de zieke daarop reageert horen wij niet. 

Er is iets anders dat Jezus meteen daarna sterk bezig houdt. En opnieuw wordt ons verteld dat Jezus 

heel emotioneel werd. Hij wordt heftig, zelfs enigszins kwaad. Opgewonden zegt hij tegen de 

ex-melaatse: Kijk uit dat je er niemand iets van zegt. De man moet het geheim houden. 

Deze nadruk die Jezus legt op het geheim houden van zijn wonderen is iets wat Marcus heel 

uitdrukkelijk steeds opnieuw vermeldt. Waarom wil Jezus niet dat erover gesproken wordt? Hij wil 

toch het Rijk Gods verkondigen, de blijde boodschap van Gods liefde moet toch uitgedragen worden? 

Waarom mag de genezene daar niet van getuigen? De exegeten geven verschillende antwoorden op 

deze vraag die gedeeltelijk allemaal iets van waarheid kunnen bevatten. Ten eerste valt het op dat 

Jezus, afgezien van zijn prediking, toch de confrontatie met grote groepen vermeed. Marcus vertelt 

verschillende keren dat Hij eenzame plekken opzocht. Dat was om te bidden, en misschien ook wel 

voor meditatie en bezinning op zijn taak als Messias. Maar het was ook omdat hij het risico van grote 

groepen duidelijk zag. Ze zouden wel eens te enthousiast kunnen worden en hem als een magische 

wonderdoener of een koningsfiguur op het schild kunnen hijsen. Ze verwachtten misschien dat Hij 

het lijden van de armen of de zieken of van allen die door de Romeinse overheersing onderdrukt 

werden, op grootse wijze zou kunnen beëindigen. Maar Hij voelt heel diep aan dat dat niet de weg is 

die God met hem gaat. 



De tekens en genezingen die Jezus verricht zijn geen doel in zich. God wil het kwaad en de zonde in 

de wereld door hem overwinnen. Hij wil het kwaad en de zonde bij de wortel aanpakken, namelijk in 

het hart van de mens. Daarom roept Hij op tot bekering. Genezing en heling vragen ten diepste ook 

innerlijke ommekeer, innerlijke zuivering. De weg die Jezus gaat en zijn verkondiging in woord en 

teken hebben tot doel die bekering en die innerlijke genezing mogelijk te maken. Maatschappelijke 

populariteit of een politieke rol staan daarmee op gespannen voet. De wonderlijke genezingen zijn 

tekens van een diepere en grotere genezing die Jezus komt brengen. En die komt niet langs de weg 

van macht en succes, maar langs een weg van zelfverloochening en lijden, zoals Jezus dat verderop in 

het evangelie zal aankondigen. 

Zijn werk is dus gebaat bij stilte en verinnerlijking om misverstanden te voorkomen. Zijn verkondiging 

van het evangelie vraagt steeds om een persoonlijke weg naar binnen, een persoonlijke toe-eigening. 

Het leent zich uiteindelijk niet voor massale en oppervlakkige communicatie. Ook te veel aandacht 

voor wonderlijke genezingen, hoe mooi die ook zijn, kan het feit verdoezelen dat de echte genezing 

in ons hart moet plaatsvinden. Jezus verkondigt Gods genade als een bevrijdende kracht voor ieder 

van ons persoonlijk en het ontvangen van die grote gave vraagt inkeer, een ootmoedig en bescheiden 

hart. Jezus gaat ons voor op een weg van besef van eigen kleinheid en het afstand doen van 

pretenties en eigen roem. Hij heeft zich niet vastgeklampt aan de goddelijke majesteit maar is mens 

tussen mensen geworden. En wij zullen ons niet mogen vastklampen aan eigen wil, eigen bezit, eigen 

wijsheid, eigendunk. Als wij in staat zijn ons los te maken van aardse zaken waaraan mensen vaak 

gehecht zijn, dan zullen we ruimte hebben voor de genade van God waarmee hij genezend in ons 

werkzaam wil zijn. 

Het verhaal van de genezing van de melaatse toont Jezus als menselijke mens, door emoties 

bevangen. Eerst die emotie van medelijden, van diep geraakt zijn door het leed van een medemens. 

En daarna die emotie van boosheid, van hevige zorg dat men zijn zending niet verkeerd zou 

begrijpen. De evangelist Marcus schetst Jezus in korte verhalen, felle kleuren en snelle bewegingen. 

Hier gaat hij van de ene emotie naar de ander. Beide zijn een uitdrukking van waar het hem ten 

diepste om ging: ons heil. Mensen gaan hem ter harte en Hij wil niets liever dan ons de weg ten leven 

wijzen. De apostel heeft hem, net als de andere apostelen, in dat spoor gevolgd. ‘Wees mijn 

navolgers, zoals ik navolger ben van Christus’, zegt hij in de tweede lezing uit de 1e Korinthiërsbrief. 

Ook Paulus was diep geraakt door het leed van de mensen die hij ontmoette. Ook hij wist dat eigen 

roem en het zoeken van macht en populariteit hem alleen maar van Christus zou verwijderen. Ook hij 

was een man van heftige emoties, voor wie maar één ding van belang was: het heil van de mensen. 

‘Ik zoek niet mijn voordeel, maar dat van de gemeenschap, opdat allen gered worden’ horen wij hem 

vandaag zeggen. 

Mogen ook wij navolgers van Jezus en van Paulus zijn. Mogen ook wij, net als die melaatse, de Heer 

smeken om reiniging en innerlijke zuivering. Mogen wij steeds meer ontdekken hoe Gods Geest in 

ons innerlijk werkt en ons doet groeien in liefde en vertrouwen. Mogen wij steeds meer loslaten alle 

obstakels die ons van God afhouden. En mogen wij, gereinigd en genezen, steeds meer één worden 

met hem. Amen. 

 


