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Broeders en zusters, elk mensenleven kent zijn eigen geluk en plezier, maar ook zijn eigen worsteling en 

verdriet. Vandaag horen wij over twee vrouwen in wier leven Jezus vrij onverwacht betrokken wordt. Hij deelt 

de pijn en het lijden van gewone mensen. Midden in een situatie van wanhoop en dood, brengt Hij hoop en 

leven. Daar is geloof voor nodig. In dat geloof zijn wij hier weer samen gekomen om de eucharistie te vieren en 

Gods genezende aanwezigheid te ervaren. Belijden we nu in stilte onze zonden om dit mysterie goed te …. 

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

In de eigentijdse discussies over leven en dood kunnen we een verschuiving opmerken in hoe wij naar de dood 

kijken. Nog niet zo lang geleden werd de dood algemeen gezien als het grootste kwaad dat ons kan treffen. De 

medische wetenschap heeft zich vanaf haar prille begin erop gestort om de dreiging van de dood dan ook te 

bestrijden. Het werd altijd als een grote overwinning van de geneeskunde gezien dat dodelijke ziektes steeds 

beter te bestrijden zijn en dat de gemiddelde leeftijd die mensen bereiken steeds hoger wordt. Mensen willen 

leven, wij houden van het leven en vechten ervoor. Wij zijn blij met het werk van brandweerlieden, met het 

reddende optreden van artsen, met de acties van vrijwilligers die Afrikaanse migranten uit de Middellandse zee 

redden. Het menselijk leven is een kostbare, door God geschonken schat, die wij beschermen en koesteren. 

‘God heeft alles geschapen om te leven’, horen wij dan ook in de eerste lezing uit het boek Wijsheid, ‘Hij heeft 

de dood niet gemaakt’. 

Tegelijkertijd merken wij in onze tijd een andere ontwikkeling. Juist omdat mensen steeds ouder worden en 

omdat allerlei dodelijke ziekten goed bestreden kunnen worden, kan eerder een moment komen dat mensen 

gaan verlangen naar de dood. Als het leven zwaar wordt, als er niet veel meer lijkt te zijn om voor te leven, als 

eenzaamheid en chronische ziekte een afname van levensvreugde veroorzaken, als je geen zin of smaak meer 

vindt in je leven, dan kan voor mensen het moment komen dat ze niet langer willen. In onze tijd lijkt het aantal 

zelfdodingen en de vraag naar euthanasie groter te zijn dan vroeger en nog steeds toe te nemen. Is de dood 

dan niet meer een vijand die wij willen bestrijden, maar een vriend die wij verwelkomen? Of blijft hij een vijand 

met wie men zich verzoend om de schijnbaar grotere vijand van het zware lijden te overwinnen? 

In ieder geval is leven niet altijd zo’n positief en hoopvol verschijnsel als wij zouden willen.  Waarschijnlijk heeft 

dat ook met de ontwikkeling van onze samenleving te maken. Waar mensen in duidelijk aanwezige 

gemeenschappen leven, waar families, buurten, kerkelijke en kloosterlijke gemeenschappen en 

vriendenkringen een grote rol spelen, daar beleef je eerder de zin van het bestaan. Want leven is nooit iets wat 

je alleen doet. De zin ervan neemt toe door de wisselwerking met je dierbaren, door wat je mag ontvangen van 

en geven aan de kringen waarvan je deel uit maakt. Leven is geen individueel begrip, maar is haast per definitie 

samenleven. Dat gezamenlijke wordt bovendien voor gelovige mensen ook beleefd in de relatie met God. Hij 

heeft ons leven geschapen; hij geeft ons het nodige, hij helpt ons met zijn genade, Hij wijst ons een weg en 

belooft ons een eeuwig thuis. Waar geloof verdwijnt, verdwijnt ook eerder het besef dat het leven ten diepste 

zin heeft en wordt het meer iets waar de individuele mens over moet beslissen. 

Het evangelie van Marcus vertelt ons vandaag over twee heel verschillende vrouwen die Jezus op dezelfde dag 

ontmoeten; een jong meisje, en een oudere vrouw, de ene een twaalfjarige die dodelijk ziek is, de andere die al 

twaalf jaar aan een akelige en vernederende ziekte lijdt. Haar bloedvloeiingen maken haar onrein, maar tasten 

ook haar leven aan. Het meisje heeft ouders en dierbaren, de vrouw heeft misschien niemand meer door het 

isolement waarin ze terecht kwam. Het dochtertje ligt stil op haar bed, anderen roepen Jezus’ hulp voor haar 

in. De vrouw komt zelf naar Jezus toe en raakt in een drukke menigte zijn kleren aan.  Bij het meisje is het Jezus 

die het verlossende gebaar maakt, bij de vrouw  is het haar eigen aanraking die genezing geeft. Twee heel 

verschillende mensen die allebei door de dood bedreigt worden, die allebei verlangen naar het leven. 

En wat doet Jezus? Hij was net aangekomen in een stad aan de westelijke oever van het meer van Tiberias. Er 

verzamelt zich meteen een menigte rondom hem, allemaal mensen met hun eigen noden en vragen en 

verlangens. Als dan de overste van de synagoge maar hem toekomt met een aangrijpende smeekbede: ‘Mijn 



dochtertje is doodziek. Kom haar alstublieft de handen opleggen, opdat ze blijft leven’, dan gaat Jezus meteen 

met de man mee, te midden van de dichte menigte. Kennelijk wil hij helpen. Maar onderweg komt die zieke 

vrouw naar hem toe en raakt hem vol hoop en vertrouwen aan. Jezus blijft staan en vraagt: ‘Wie was dat die 

mij aanraakte?’ De vrouw komt dan naar hem toe en vertelt hem haar verhaal. En Jezus bevestigt: ‘Je geloof 

heeft je genezen. Ga in vrede en wees van je kwaal verlost’. De vrouw voelde dat er van hem een genezende 

kracht uitging, de kracht van Gods scheppende, heilbrengende nabijheid. Ze voelde dat hier de gever van het 

leven aanwezig was, die haar het leven kon terug geven. Ze gaat met al haar vertrouwen naar hem toe. En haar 

geloof wordt beantwoord met genezing, met nieuw leven. Maar dan, in een scherp contrast komt iemand uit 

het huis van Jaïrus om te vertellen dat het meisje al gestorven is. De dood lijkt het laatste woord te hebben. We 

kunnen ons voorstellen wat voor een klap dat was voor Jaïrus en voor de omstanders. Ziekte genezen is 

prachtig, mensen weer toekomst geven is mooi, maar de dood is toch definitief. Als die ingetreden is, hebben 

we toch niets meer te zeggen, dan kunnen zelfs God en zijn gezalfde toch niets meer uitrichten? Er gaat een 

sfeer van berusting door de menigte. Val Jezus nu maar niet meer lastig. Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. 

Jezus lijkt zich klaar te maken voor een confrontatie. ‘Wees niet bang, maar blijf geloven’, zegt Hij. Alweer dat 

geheimzinnige woordje ‘geloven’. Wat valt er nog te geloven tegenover de dood? Jezus kiest zijn drie 

belangrijkste leerlingen uit. Zij moeten zien wat er gaat gebeuren. Hij gaat naar het huis, stuurt de rouwenden 

weg en komt de kamer van het kind binnen in een sfeer van strijdbaarheid en verzet, alsof hij de vijand die de 

dood is wil verdrijven. Zonder omhaal pakt hij haar bij de hand en zegt met duidelijk stem: ‘Meisje, kom, ga 

staan, sta op’. Wat iedereen voor onmogelijk hield en houdt, gebeurt. Het meisje staat op en loopt rond en 

krijgt te eten. Dood en leven strijden een tweegevecht, maar Jezus laat het leven overwinnen. 

Met Pasen zingen we inderdaad over het nieuwe leven. Maar in de alledaagse praktijk kennen wij eerder die 

sfeer van berusting. Als iemand heel depressief is of aan een ernstige ziekte lijdt, hoe gemakkelijk denken wij 

niet: ‘Ach, het kan maar beter afgelopen zijn’. Hoe vaak hoor je niet: ‘Het is maar beter dat die en die nu 

gestorven want zo te lijden dat hou je toch niet vol’. Onbedoeld kan dat er toch op lijken alsof we elkaar 

loslaten. Maar er zijn gelukkig ook andere geluiden: mantelzorgers en partners en trouwe vrienden en 

verpleegkundigen en artsen die zich met hart en ziel inzetten voor iemand, die geduld en volharding hebben, 

die blijven geloven en hopen tegen alle wanhoop in. Er zijn gelukkig altijd mensen die blijven vechten voor het 

leven van een dierbare. Elk mensenleven, jong of oud, man of vrouw, sterk of zwak, arm of rijk, succesvol of 

pechvogel, ieder mensenkind is kostbaar en oneindig waardevol, met ieder mens heeft God een bedoeling, en 

ieder mens geeft Hij andere mensen om liefde te ontvangen en terug te geven. 

Ook als je levenskansen sterk verminderen, als er pijn en moedeloosheid komt, dan nog heeft je leven zin. Dan 

nog is er iets dat je betekent, misschien zonder het zelf te beseffen. We kunnen niet altijd rekenen op genezing, 

zoals die twee vrouwen in het evangelie. De medische wetenschap schijnt in onze tijd nu eenmaal nauwkeurig 

te kunnen bepalen of en wanneer iemand kansloos is. We moeten daarbij niet vergeten dat voor God niemand 

kansloos is, en dat Hij in elke ziekte een nieuw begin van leven kan maken. Waar wij aan onze grens zitten, zijn 

er voor hem nog mogelijkheden genoeg. Maar, ook als de dood onvermijdelijk komt, dan nog draait het om wat 

in alle gevallen nodig is, geloof en vertrouwen. Geloof dat je leven ook onder zware omstandigheden zin heeft. 

Geloof dat er goede mensen om je heen zijn, die het beste voor je zullen doen. Geloof dat je in Gods hand bent 

en dat je je aan hem mag toevertrouwen en dat Hij je op geen enkele manier zal loslaten. Geloof dat het leven 

sterker is dan de dood en dat, zelfs als je het aardse leven los moeten laten, het echte leven zal opbloeien, het 

nieuwe en eeuwige leven in het huis van de Vader, geborgen in zijn liefde. Er worden ons twee geloofsverhalen 

verteld vanmorgen: verhalen over het geloof van die eenzame, moedige vrouw en het geloof van de familie van 

dat gestorven meisje, twee heel verschillende vormen van geloof tegen de berusting in, tegen de doodscultuur 

in, tegen het ieder-voor-zich-denken in, geloof in de God voor wie niets onmogelijk is, geloof in de God die ons 

zelfs over de dood heen het leven geeft, geloof in de God die van al zijn kinderen houdt. Mogen dit mooie 

dubbelverhaal ons prikkelen om ons eigen geloof weer op het spoor te komen, dat ook wij volharden in geloof 

en leren ons onder alle omstandigheden aan God toe te vertrouwen. Amen. 


