Bezinning 353: Veelvoudig herstel
Marcus 6,53-56 = weekdagen 5° week maandag

Het Woord
Nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij Gennesaret aan land en daar legden ze aan. Toen ze
uit de boot stapten, werd Hij meteen herkend. In het hele gebied ontstond een druk komen en
gaan van mensen, die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan ze hoorden dat
Hij daar was. Overal waar Hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het
plein. Ze smeekten Hem of ze ten minste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen
die Hem aanraakte, werd gered en genas.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Jezus is heel bekend geworden. Waar Hij komt, ontstaat een komen en gaan, een drukte, een
grote activiteit. Al mooi dat mensen hun zieken verzamelen om ze te laten genezen. Want in die
wereld wezen ziekten op zonde en dus verwijdering van God en meteen ook van de gemeenschap.
In deze verzen vinden we een samenvatting van vele genezingen, zonder dat een ziekte bij naam
wordt genoemd. Door iemand te genezen, bereikt Jezus drie belangrijke doelen. De genezing is op
zich al een mooie dienst aan de mens. Maar meteen wordt die mens ook hersteld in zijn relatie
met God. En bovendien maakt hij weer deel uit van de gemeenschap.
Een opmerkelijk detail brengt ons bij een ander inzicht. De zieken proberen de zoom van Jezus’
kleed of de kwast van zijn kleed aan te raken. In die tijd gold het kleed voor de persoon zelf. Ze
raken dus Jezus aan. Want Jezus straalt de goddelijke reddingskracht uit.

Het Woord in mijn leven
Vertrouw ik mij in mijn ziekte toe aan de Heer? Geloof ik dat Jezus genezende krachten bezit?
Welke hedendaagse wegen heb ik om mensen met God te verzoenen en hen in de gemeenschap
op te nemen? Wat doe ik voor zieke mensen?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Uw zorg gaat uit naar mensen,
vooral hen die ziek zijn,
hen die van God verwijderd leven,
hen die buiten de gemeenschap staan.
U brengt verzoening op alle terreinen:
fysische genezing voor velen,
een levende relatie met God,
een sterke integratie in de gemeenschap.
Laat ons zien, hier en nu,
hoe wij op alle terreinen
mensen kunnen helpen
om voluit menswaardig te leven,
zoals Uw en onze Vader
het aanvankelijk heeft bedoeld. Amen.
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