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Marcus 5:21-43
VERRAST DOOR JEZUS (5)
Marcus is in deel 1 van zijn evangelie
(hoofdstuk 1-8) bezig om duidelijk te
maken wie Jezus is. Steeds verder
wordt het beeld ingekleurd, tot op het
moment dat Petrus zegt: ‘U bent de
messias’ (8:29). De kernboodschap van
Jezus had Marcus al in het eerste
hoofdstuk tot klinken gebracht: ‘De
tijd is aangebroken, het koninkrijk van
God is nabij: kom tot inkeer en hecht
geloof aan dit goede nieuws’ (1:15).
Het is de bedoeling dat de ogen van de
lezers van het evangelie dus steeds
verder open gaan voor wie Jezus is en
voor wat hij komt doen: hij is de messias die Gods koninkrijk brengt op aarde zoals in de hemel.
Marcaanse sandwich
In hoofdstuk 5 lezen we over een bevrijding (1-20), een genezing (25-34) en
een opstanding (21-24 en 35-43). We
concenteren ons op de twee verhalen
die in een sandwich-model door Marcus worden verteld. Het buitenste verhaal gaat over Jaïrus en zijn dochtertje
van 12 en het binnenste verhaal over
een veel oudere vrouw die al 12 jaar

aan bloedvloeiïngen lijdt. Twee verhalen over mensen die bij Jezus komen in
het vertrouwen dat hij hen kan redden
uit hun ellende. ‘Beide verhalen gaan
over angst en geloof en de macht van
Jezus om mensen van de een naar de
ander te brengen’ (Tom Wright).
Vader Jaïrus
Jaïrus wordt aan ons voorgesteld als
leider van de synagoge in Kafarnaüm,
het dorpje waar ook Jezus woont. Jezus
zal wel een lastig lid van de dorpsgemeenschap zijn geweest met zijn tegendraadse ideeën. Zou de relatie tussen
Jezus en Jaïrus vol afstandelijke spanning zijn geweest? Maar Jaïrus is niet
alleen leider, hij is ook vader. Hij heeft
een dochtertje en zij is doodziek. Jaïrus
is wanhopig. Hij zet zijn trots opzij,
rent naar Jezus en werpt zich aan zijn
voeten neer (wat zullen de mensen wel
niet van hem denken...). Hij smeekt Jezus om zijn lieve meisje te redden van
de dood. Alleen hij kan dat. Van binnen is er de diepe angst dat Jezus te
laat komt. En dan stopt het verhaal
even. Kunnen we ons inleven in Jaïrus?
Voelen we de bange spanning?
De onreine vrouw
De vrouw die nu het verhaal binnen
komt lijdt al 12 jaren een ongelooflijk
moeilijk bestaan: ze is onrein, haar
ziekte lijkt ongeneeslijk en aan de dok-

‘Wie heeft mij aangeraakt?’
Marcus 5:31
ters heeft ze niets gehad. Wat een diepe
pijn en teleurstelling. Maar ze heeft iets
wat de meesten niet hebben: een groot
geloof! ‘Wie heeft mij aangeraakt?’ Die
vraag wekt verbazing, maar is ook een
uitnodiging. Wij mogen ons uitstrekken
naar Jezus, zijn ruimte binnengaan,
hem aanraken ‘met die vreemde combinatie van vrees en geloof die zo kenmerkend is voor zoveel christelijk
discipelschap’ (Tom Wright).
Geloof
Marcus smeedt de verhalen aan elkaar:
‘Uw geloof heeft u gered’ - ‘Wees niet
bang, maar blijf geloven.’ Jaïrus wordt
erg op de proef gesteld nu Jezus eerst
aandacht geeft aan een chronisch zieke.
Als Jezus na het bericht van het sterven
van het dochtertje bij Jaïrus’ huis de
kring van verdriet binnenkomt, heeft
hij een heel ander beeld van de situatie.
Voor hem (‘mij is gegeven alle macht
in hemel en op aarde’) slaapt het meisje. Met woorden die zo eenvoudig klinken als ‘lief meisje, word maar wakker’
spreekt hij haar toe. Jezus’ woorden
scheppen nieuw leven.
Hoop
Twee hoopvolle verhalen! Waarom
geneest Jezus niet iedere zieke en wekt
hij niet alle doden op? Maar daarvoor is
Jezus niet gekomen. Het gaat hem niet
om een eenmanseerstehulppost in een

gebroken wereld. Elke bevrijding,
genezing en opwekking is een heenwijzing naar het koninkrijk van God op
aarde zoals in de hemel en onze volmaakte eindbestemming. Net als bij de
gelijkenissen (Marcus 4) gaat het om de
diepere laag. Elke genezing is een gelijkenis van het revolutionaire verhaal
van Gods koninkrijk: Gods helende en
bevrijdende manier van leven op aarde.
Liefde
Deze liefdevolle vraag echoot na: ‘Wie
heeft mij aan geraakt?’ Heb jij ook zoveel geloof (als teken van herschepping) dat je met alles wat moeilijk is in
je leven Jezus’ nabijheid zoekt? Wil jij
hem aanraken? Wil je Jezus’ ruimte
binnengaan?
Vragen
1. Welke van de twee verhalen raakt je het
meest?
2. Met welke nood, welk lijden zou jij naar
Jezus toe willen gaan?
3. Hoe groot is jouw geloof?
4. Wat leer je uit dit sandwich-verhaal over
het koninkrijk van God?
5. Hoe kan dat er uit zien in jouw leven:
Jezus aanraken?
6. Wie zou jij bij Jezus willen brengen?
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