
zondag 4 februari 2018  
in het Kruispunt 

 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) 2 Koningen 4, 18-21. 32-37    
 
lied Liedboek 142, 1. 3. 4.   Tot God de Heer hief ik mijn stem... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Markus 1, 29-39 
 
lied  Liedboek 391   Hij ging van stad tot stad... 
 
 
uitleg en verkondiging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---genezen--- 

 

Op dit moment luisteren er een aantal mensen mee  

die hier niet zijn.  

Die doen dat via kerkomroep.  

Van een paar mensen uit de gemeente weet ik het,  

maar er kunnen er meer zijn  

die we niet eens kennen.  

Iedereen kan in principe meeluisteren, van overal  

waar internet beschikbaar is.  

Kerkomroep is de opvolger van wat vroeger de kerktelefoon was,  

en dat bestaat geloof ik niet meer.  

 

Maar de achterliggende gedachte is:  

Wat er in de kerk aan goeds gebeurt,  

dat moet niet tot hier beperkt blijven,  

dat moet ook in de huiskamers gevoeld kunnen worden,  

zeker van de mensen die hier niet kunnen zijn.  

 

In de tijd van Jezus hadden ze geen internet of kerktelefoon.  

 

Maar wel de overtuiging dat wat in de synagoge gebeurde,  

ook naar de huiskamers moest.  

 

En zo gaat Jezus met zijn leerlingen  

die heilzame sfeer van de synagoge,  



waar die verwarde man genezen is,  

direct aansluitend naar de huiskamer  

van de schoonmoeder van Petrus brengen.  

Die is ziek.  

 

Geen wonder, zeggen kritische tijdgenoten,  

want zij ziet haar dochter wegkwijnen  

nu haar schoonzoon met Jezus mee is gegaan  

en zijn boot en inkomsten en haar dochter  

in de steek laat.  

Om ziek van te worden.  

 

Misschien is het hier goed gekomen tussen Jezus en haar  

en heeft zij iets van die heilzame werking gemerkt.  

En haar schoonzoon beter kunnen begrijpen misschien.  

 

Voor ons is koorts in eerste instantie een aanwijzing  

dat de afweer van het lichaam werkt,  

voor de mens van de bijbel is het  

een macht van buiten  

die vuur op je gaat leggen 

 en je niet aan jezelf laat toekomen.  

Demonen die een mens verlammen en machteloos maken. 

 

Jezus geneest.  

 

Het gaat om veel genezingen in deze lezing.  

Jezus wordt ons gepresenteerd als een wonderbaarlijke heelmeester.  

 

Hij geneest van ziekten en van obsessies,  

kwade machten.  

Het is begonnen met die ene verwarde man in de synagoge  

(van vorige zondag) en  

nu is de schoonmoeder van Petrus dus aan de beurt en daarna,  

 

"toen de zon ondergegaan was"  

- dwz: toen de sabbat voorbij was  

en er geen beperkingen meer golden  

voor werkzaamheden,  

af te leggen afstand -  

kwamen heel velen met zieken en gekwelden  

en hij genas  

en heelde 

en richtte op.  

 

Zoveel mensen die hem allemaal moeten hebben.  

Er komt geen einde aan.  



 

En het is alsof er niet meer nodig is  

dan de nabijheid van Jezus 

alsof de aanwezigheid van ziekte  

zich niet verdraagt met zíjn aanwezigheid. 

Alsof de ziekte en Jezus elkaar niet verdragen. 

 

"Het zal wel", hoor ik sommigen van u denken.  

Of eigenlijk: het zal zo niet gebeurd zijn,  

een mooi gemaakt verhaal.  

Om de betekenis van Jezus te benadrukken. 

 

En dan legt u het misschien terzijde en doet u er niks meer mee.  

Maar liever zou ik willen dat u niet  

bij het afwijzen van het wonderbaarlijke blijft staan,  

maar een kracht zou kunnen voelen  

die de ziekmakende werkelijkheid die we  

zo vaak ervaren tegenspreekt.  

 

Dat hier de hoop wordt doorgegeven  

dat God geen compromissen sluit  

me de nood van de mensen,  

met ziekte, lijden, dood.  

 

Misschien zijn er ook wel mensen  

die bij zichzelf zeggen:  

was het maar waar!  

Gebeurde het maar bij mij!  

 

Ziekte weg en ik weer opgelucht en vrolijk.  

Maar het is niet waar en wordt niet waar,  

het gaat achteruit en niet vooruit,  

en je sleept de ziekte mee  

van de ene dag naar de andere  

en je weet dat het niets goeds voorspelt.  

Vaak is er geen genezing en ook niets wat daarop lijkt. 

 

 

---niet meer genezen--- 

 

Maar ook Jezus blijft niet eindeloos genezen. 

 

Je kunt het zien aan hoe Marcus vertelt:  

nergens neemt Jezus zelf het initiatief,  

hij reageert alleen op wie er naar hem toe komt.  

Een eindeloze stroom van zieke mensen... 

 



“Allen” worden gebracht en “velen” worden geholpen.  

Er blijven er dus ziek.  

 

En dan:  

Jezus is “op” 

Hij knijpt er tussenuit. 

Dat is vreemd.  

Het ging juist zo goed! 

 

Hij loopt naar een eenzame plaats. 

Om te bidden. 

En hoe zeer zijn leerlingen ook op hem aandringen: 

hij komt daar niet meer terug. 

 

Hij zou het kunnen doen en hij doet het niet. 

Hij laat de zieken ziek zijn en  

hij laat de stervenden sterven. 

Hij zou kunnen helpen maar hij wil het niet. 

 

Zijn leerlingen - dat zijn er vier - begrijpen het niet, 

dat hij rust nodig heeft.  

Toch niet nu! 

Zij "jagen hem op" staat er eigenlijk. 

Als op een prooi. 

 

"Ze moeten je allemaal hebben" 

Ze staan in de rij te wachten! 

 

Uit psalm 142 hebben we gezongen na de eerste lezing. 

David in de spelonk, toen hij achtervolgd werd. 

 

4 Ik kijk ter zijde en zie niemand die om mij geeft,  

nergens een toevlucht voor mij,  

niemand die hecht aan mijn leven.  

5 Ik roep tot u, HEER: ‘U bent mijn schuilplaats,  

al wat ik heb in het land van de levenden.’  

6 Hoor mijn noodkreet, ik ben uitgeput en moe,  

verlos mij van mijn vervolgers, zij zijn sterker dan ik.  

 

- misschien is dat wel het gebed van Jezus geweest? 

 

 

---plek vinden--- 

 

We weten het niet. 

Markus schrijft met geen woord over wát Jezus bidt. 

 



Hij besteedt wel verhoudingsgewijs veel woorden  

aan het vinden van een plek. 

Dus dat schijnt hier belangrijker te zijn. 

Het vinden van een stille plek. 

 

Over genezingen gesproken: 

die stille plek vinden is net zo heilzaam. 

 

Aan de goede dingen die je doet 

moet soms een eind komen. 

Je moet een stille plek vinden om te bidden. 

 

Hebben we die? Zoeken we die? 

Terwijl er nog zoveel zinvols  

gedaan moet worden? 

 

Jezus laat er mensen voor achter  

die vol verwachting voor hem in de rij staan. 

 

Lukt het ons / u om die stille plek te vinden? 

Een leeg stuk tijd  

dat dus niet met iets gevuld is 

waar God binnen kan komen. 

Of hebben we onze tijd en ons hoofd 

volgestopt met goede bezigheden? 

 

Een plek waar niemand iets van je wil. 

Waar je niet samenvalt met je prestaties, 

waar je kunt waarderen wat je gegeven is. 

 

 

---stilte--- 

 

Stilte is nodig 

stilte is heilzaam, het is geen toeval  

dat deze twee verhalen achter elkaar staan... 

 

Een mens kan niet alleen maar uitademen.  

Je moet in - èn uitademen.  

 

Ergens in je leven moet het luisteren naar God ruimte hebben.  

 

Waarschijnlijk moet je daar ruimte voor máken.  

Je in verbinding brengen  

met de oorsprong van je leven, 

met de grond van je bestaan. 

 



Er zijn altijd mensen of dingen  

die aan je hoofd zeuren,  

die volslagen terecht op je rekenen 

ze moeten je allemaal hebben,  

dat houdt niet op.  

 

Je zult ruimte moeten maken  

terwijl ze in de rij staan 

zodat de stem van God naar je kan komen,  

anders raakt je geloof buiten adem.  

 

Ruimte voor stille momenten, 

voor de stem van God in je drukke leven. 

 

....... 

 

Laat ik het daar maar niet te veel over hebben,  

dacht ik eerst,  

want de drukken gezinnen  

met de overvolle agenda van zichzelf  

en hun partners en hun kinderen,  

die zijn hier vanmorgen toch maar mondjesmaat aanwezig. 

 

De meesten hier hebben hun actieve levensperiode  

al achter zich gelaten en hebben tijd. 

 

Maar dat is een misvatting. 

Heb ik begrepen uit de krant van vrijdag. 

 

De gestreste mensen zijn vaak de mensen op leeftijd. 

 

Zij zijn mantelzorgers voor hun partner,  

soms een dementerende partner. 

 

Zij hebben het druk met vrijwilligerswerk. 

Soms willen ze wel stoppen  

maar vinden geen vervanger. 

 

En zij passen op de kleinkinderen  

als dat gepland of nodig is. 

Ook als die ver weg zijn.  

 

En zij krijgen er gezondheidsproblemen door. 

Tot burn-out aan toe. 

En niet nee kunnen zeggen. 

 

Ze moeten je allemaal hebben... 



 

 

 

---bidden--- 

 

En toch zo belangrijk de stille plek te vinden. 

Zo heilzaam om in balans te blijven. 

Met jezelf, de anderen,  

en de bedoelingen van de Eeuwige. 

 

Martin Luther,  

ook door stress geplaagd,  

heeft vaker gezegd:  

"Vandaag heb ik veel te doen, daarom moet ik veel bidden" 

 

Ik zal hem in de toekomst minder vaak aanhalen,  

want wij zijn gestopt met het volgen  

van het Luthers Leesrooster. 

Het gedenkjaar van de Reformatie is voorbij. 

 

Het gebed, het zoeken van de nabijheid van God, 

was voor hem een krachtbron,  

en het schijnt dat hij vaker 

bewust dringende zaken heeft laten liggen 

om tijd voor gebed te nemen  

- om zichzelf niet kwijt te raken. 

 

Een keer schreef hij in een brief aan zijn echtgenote: 

"Beste Katharina, ik zit hier met een pul bier  

en ik denk: onze lieve Heer  

zal het wel tot een goed einde laten komen". 

 

Met of zonder bier,  

dat moet u zelf weten natuurlijk. 

 

Maar we hebben afstand nodig,  

van de dingen die ons bezig houden 

en gebed om de oriëntatie niet te verliezen. 

 

Ook, en misschien wel juist  

als ze je allemaal moeten hebben... 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 



lied Liedboek 811   Zoals een moeder zorgt... 
 
 


