Bezinning 327: Geknield herleven 3 1
6° zondag B-jaar: Marcus 1,40-45

Het Woord
Er kwam iemand naar Hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij op
zijn knieën viel: ‘Als U wilt, kunt U mij rein maken.’ Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte
hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus
stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga
u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als
getuigenis voor de mensen.’ Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit
rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon
verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van
alle kanten naar Hem toe komen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
De melaatse maakt een knieval terwijl hij Jezus om hulp roept. Melaats zijn is in die tijd heel zeker
een ernstige ziekte. Het lichaam takelt zichtbaar af, men moet buiten de gemeenschap leven, men
kan niet meer zijn godsdienst beleven met de medegelovigen … Het mag symbool staan voor alle
vormen van radeloosheid, totale onmacht, uitzichtloosheid, ontreddering. In dergelijke ervaringen is
het verstandig letterlijk door de knieën te gaan, zich klein te maken en zo zijn onmacht tot de bodem
te doorleven. Want juist een uiterst negatief dieptepunt kan openbreken in roepen om hulp, zeker
ook naar God toe. En wonderbaar hoe juist dan vaak nieuw leven ontstaat, perspectief doorbreekt.
God hoort de mens in zijn ellende en snelt hem te hulp. Zitten we hiermee niet op de lijn van lijden,
sterven en verrijzen?
Jezus zegt niet ‘Ik maak je rein’ tot de melaatse, maar: ‘Word rein.’ Eens te meer is God het
onderwerp. Hij maakt rein, niet alleen van melaatsheid. Het passivum wordt overigens herhaald, niet
toevallig. De genezing is dan ook puur geschenk, enkel gave.
Het is opmerkelijk: de man buiten de kring van de stad, de geïsoleerde en eenzame man bazuint het
blijde nieuws uit. Hij verkondigt ronduit wat Jezus doet en zegt. De mens, die niet meer meetelde,
krijgt de centrale rol. Ook hier zien we de gekende omkering, die zo vaak naar voren komt in de
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Bijbel. De kleinste wordt de grootste, de miseriemens wordt de gelukkigste, de onmondige gebruikt
graag de micro …

Het Woord in mijn leven
Ken ik de ervaring van nieuw leven door neer te knielen in een uitzichtloze situatie? Ervaar ik Gods
heilzaam handelen midden in ellende? Dank ik God voor alles wat Hij doet voor mij en voor velen?

Bidden met het Woord
Heer,
Gij ziet hoeveel mensen
diep ontredderd zijn.
Gij hebt oog voor hen
die totaal machteloos zijn
en door de knieën gaan.
Gij laat U diep ontroeren
door hun leed en roep.
Richt hen weer op,
geef hun nieuw leven,
creëer terug perspectief.
Vervul hen zo met vreugde.
Geef hun de juiste woorden
om Uw grootheid te eren
en te getuigen over U. Amen.
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