Bezinning 76: Jezus als dokter?! 1
5° zondag B-jaar: Marcus 1:29-39

Het Woord
Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen
met Jakobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over
haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar
en ze begon voor hen te zorgen.
’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar
Hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele
zieken van allerlei kwalen en Hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen,
want ze wisten wie Hij was.
Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar
een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij Hem waren, gingen Hem
vlug achterna en toen ze Hem gevonden hadden, zeiden ze tegen Hem: ‘Iedereen is naar U op zoek!’
Toen zei Hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat Ik ook daar
het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Marcus beschrijft een gewone dag van Jezus. Toch wel druk: bidden (met de gemeenschap) en
verkondigen in de synagoge, de genezing van een persoon, vele andere zieken en ook bezetenen
helpen, ’s morgens vroeg opstaan om te bidden (persoonlijk), een discussie met zijn leerlingen en
vertrekken naar andere dorpen. Bij Marcus is Jezus heel erg in de weer: er is heel veel te doen.
Onze reacties zijn dubbel: kon Jezus echt genezen door een hand vast te nemen? Maar er is evenzeer
verwondering en bewondering. Samengevat: Jezus als dokter?! In elk geval heeft het christendom
een zeer wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de geneeskunde, waar wij zo uitvoerig
van genieten. Het christendom leverde met name een extra sterke motivatie om zieken te helpen.
Terwijl iedereen Jezus zoekt om Hem in de stad te houden, beslist Jezus om naar de andere dorpen te
gaan. Hij is geroepen om iedereen te helpen. Dat is zijn roeping: het evangelie aan allen brengen.
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Het Woord in mijn leven
Neem ik deel aan het gemeenschapsgebed van een groep christenen en bid ik persoonlijk? Hoeveel
zorg heb ik voor zieken? Gaat mijn aandacht naar een beperkte groep mensen of naar iedereen,
wereldwijd?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
vanuit het gebed in de synagoge
geneest Gij vele zieken en bezetenen.
Vanuit Uw persoonlijk gebed
gaat Gij naar alle mensen toe.
Vanuit haar genezing door U
begint Petrus’ schoonmoeder voor anderen te zorgen.
Geef dat ook ons gebed leidt tot dienstbaarheid,
dat het besef dat we veel krijgen
ons tot inzet voor anderen brengt.
Zegen onze zieken en genees hen. Amen.
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