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2 Koningen 4 : 8 - 37 en Marcus 1 : 29 - 39 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Een oploop van zoveel mensen in de avond, dat is op dit moment niet aan 

de orde. Maar hier horen we daar van. 

Marcus heeft haast om zijn goede boodschap te vertellen. Na de roeping 

van de eerste leerlingen en de eerste genezing in de synagoge komt Jezus 

bij Simon thuis. Zijn schoonmoeder blijkt daar ziek op bed te liggen. 

Twee verschillende vrouwen vormen vandaag de aanleiding voor 

bijzondere genezingsverhalen. Van geen van beiden kennen we de naam, 
maar de eerste laat zich kennen als een zeer initiatiefrijke en 

onafhankelijke vrouw. Zij neemt het initiatief een opkamer te bouwen 
voor de man Gods die zo nu en dan hun huis aandoet, een plek om de 

afzondering te zoeken. Ze neemt hem op in haar huis: Elisa krijgt een 

eigen plek krijgt in een huis waar hij altijd welkom is.  

Hoewel ze niets te wensen weet wordt haar initiatief beloond met de 
geboorte van een zoon, een erfgenaam. Zoals wel vaker in de 

geschiedenis van Israël aan onvruchtbare vrouwen uit genade een kind 
geschonken wordt zo gebeurd dit ook aan deze vrouw. Meer nog dan bij 

de meeste geboortes wordt zo benadrukt dat het leven voortkomt uit de 
genade van God. Maar dan... komt het kind te overlijden en gaat de 

moeder over tot actie. Ze laat haar ezel zadelen en rijdt door tot ze Elisa 
vindt, tegen zijn knecht zegt ze nog dat alles wel is, maar later als ze bij 

Elisa is laat ze hem niet meer gaan. Ze gebruikt daarvoor dezelfde 
woorden als Elisa zelf eerder gebruikte net voor hij de profetenmantel van 

Elia overnam. 
 

Elisa reist met haar mee en voor de tweede keer wordt duidelijk dat het 

leven inderdaad van God gegeven is. Gehazi kan met de staf van Elisa 
geen wonder uitrichten, Elisa zelf bidt tot God en zet zijn hele hebben en 

houden in, dat wordt uitgedrukt met het verwarmen met zijn eigen 
lichaamswarmte. De levensadem komt in het lichaam van de jongen 

terug. In het tweede scheppingsverhaal dat in de bijbel opgetekend staat 
hoe de mens ontstaat uit stof uit de aardbodem, nadat God hem door de 

neus de levensadem inblaast. Daar hangt ook het niezen van de jongeman 
mee samen. De levensadem, die samenhangt met de neus is duidelijk 

weer teruggekeerd in de jongen. 
 

Met de genezingen van Jezus begint er dus niet iets nieuws. Jezus staat 
hiermee in een traditie. Marcus beschrijft het werk van Jezus als een 

drieslag: prediken, genezen en bidden. In het verhaal hieraan 
voorafgaand zie je wat dat prediken, het leren in de tempel inhoudt. De 
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boodschap van Jezus is dat de tijd vervuld is en het koninkrijk Gods 
nabijgekomen is. Niet alleen uit woorden blijkt het bijzondere, ook door 

verschillende genezingen zien we iets van dat koninkrijk doorbreken. De 

eerste genezing vindt plaats in de synagoge op sabbat, de tweede bij 
Petrus thuis. En dan... zodra de sabbat is afgelopen, staat de hele stad op 

de stoep, allemaal met hun hulpvraag. En Jezus geneest en drijft uit, en 
de boze geesten, die hem herkennen voor wie hij is staat hij niet toe te 

spreken, bij Marcus wordt tot het einde toe angstvallig geheim gehouden 
dat Jezus de zoon van God is. Bij die hele stad die uitloopt bekruipt je wel 

meteen het gevoel wat het is dat die mensen zoeken. Natuurlijk, een deel 
zoekt genezing, heling, maar niet de hele stad is ziek of bezeten. Komen 

de mensen aapjes kijken? Zoeken ze sensatie? Een goed verhaal? Of zijn 
ze geïnteresseerd in de drieslag die Jezus hen te bieden heeft, de drieslag 

leren, genezen en bidden... Aan de woorden voor de gehele stad zie je 
de ergernis van Marcus. 

 
In de zeer vroege morgen verlaat Jezus het huis, en zoekt de stilte, de 

afzondering om te kunnen bidden. Eerder verbleef hij 40 dagen in de 

woestijn, de eenzaamheid, hier zoekt hij opnieuw een plek van 
eenzaamheid, hetzelfde woord wordt gebruikt. Hij zoekt contact met God, 

zijn Vader. Jezus begint te bidden, maar hij krijgt niet eens echt de kans 
of wordt alweer gestoord. Simon en de anderen hebben hem achtervolgd, 

zo geschrokken waren ze van zijn plotselinge vertrek. Hij wordt 
achtervolgd als een prooi door de jager, opgejaagd. En dat allen zoeken u 

klinkt ook onschuldiger dan het er staat in het Grieks, beter kun je lezen 
ze moeten u allemaal hebben: de familieleden van de zieken, de 

nieuwsgierigen, de sensatiezoekers, de betweters, de autoriteiten, de 
krant en tv, bloggers en vloggers nee, die laatsten waren er nog niet... 

Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie denken ze dat Jezus is? En krijgt 
Jezus de kans zijn werk, zijn richting, zijn missie, te vervullen? 

 
Dat zou ook verklaren waarom Jezus ervoor kiest ergens anders heen te 

gaan, ergens waar hij kan prediken, waar ze geïnteresseerd zijn in zijn 

woorden, in waar het hem om gaat. In heel Galilea predikt hij in de 
synagoge en de boze geesten drijft hij uit. 

 
Toch wil ik nog even terug naar de genezing van Petrus’ schoonmoeder. 

Jezus pakt haar hand en richt haar op en de koorts wijkt en zij diende 
hen. Het zinnetje staat er nogal vreemd. Al die gezonde mensen en die 

ene vrouw die ziek is geweest gaat meteen aan de slag, het lijkt wel erg 
onderdanig. 

 
De schoonmoeder van Petrus is de eerste mens van wie staat dat ze Jezus 

diende. Hiervoor staat dat alleen geschreven over de engelen in de 
woestijn, zij dienen Jezus, het gebruikte werkwoord is diakenen. Deze 

vrouw is de eerste diaken in Marcus’ evangelie, de eerste die diakent. 
Jezus reikt haar de hand, ze staat op, is genezen en doet wat gedaan 

moet worden, zij zet zich in. Dit is de grond van het diakonaat, het gaat 
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niet om dienen in de onderdanige zin van het woord, het gaat om het oog 
hebben voor wat de ander nodig heeft, zien wat gedaan moet worden. Zij 

een naamloze vrouw mag de eerste zijn die zich op deze wijze een 

navolger van Jezus mag weten, niet door hem na te jagen, maar door op 
te staan en te doen waar behoefte aan is. 

 
Ze heeft oog voor de behoeften. En zeker wanneer je kijkt naar de andere 

mensen, die Jezus bijna leeg lijken te willen zuigen, is dat heel bijzonder. 
Ze is gericht op de behoeften van haar omgeving, de meest opmerkzame 

van de mensen rondom Jezus. Als je het verhaal leest, en let op de toon 
dan krijgt het iets benauwends. Wat willen de mensen van Jezus, gaat het 

om hem en zijn verhaal of om de kunstjes? En als Jezus zich terugtrekt 
om te bidden, behoefte heeft aan afzondering, aan zich opladen, aan 

eenheid met God dan krijgt hij daar nauwelijks ruimte voor… Dan gaat hij 
met de anderen naar dorpen in de omgeving. Waar er nog ruimte is voor 

zijn woorden, waar er nog ruimte is zijn bevrijding te brengen, en niet te 
verworden tot een kunstenmaker. 

 

Twee vrouwen die in hun handelen een voorbeeld zijn, allebei blijven ze 
naamloos allebei hebben ze oog voor datgene waar behoefte aan is. Twee 

vrouwen, de één roept de godsman en in hem God zelf ter verantwoording 
en de ander staat na een handreiking op en geeft vorm aan het omzien, 

aan diakonie. Deze beide vrouwen laten zien hoe mensen God kunnen 
ontvangen, kunnen dienen, maar ook ter verantwoording mogen roepen. 

Juist omdat God de schepper is van het leven, degene die ons de 
levensadem heeft ingeblazen, juist daarom mogen we hem blijven 

betrekken bij ons leven, bij de goede dingen en de teleurstellingen. Door 
te vieren, te leren, te bidden, en straks weer te zingen, door te zoeken 

naar heelheid en genezing... 
 

Mensen bijstaan en ruimte en kracht te geven voor onderweg. Zo doen de 
naamloze vrouwen het ons voor. Zo dienend staan de diakenen in hun 

ambt. Zo doen zij ook ons voor hoe we als kerk in de wereld staan. Hoe 

we als mens in de wereld kunnen staan. 
 

Nadat Jezus haar aanraakt is de schoonmoeder van Simon opmerkzaam 
en aandachtig. Dat is wat de aanraking met Christus ook voor ons kan 

betekenen, dat wij opmerkzaam worden, aandachtig voor onze omgeving, 
dicht bij en ver weg. Aandachtig leven…. In Gods naam worden ook wij 

geroepen aandachtig te leven… aandachtig te leven, oog te hebben voor 
wat nodig is, maar ook oog te hebben voor wat wij zelf nodig hebben , 

niet onszelf voorbij te lopen maar ook de ruimte te zoeken en de tijd te 
nemen om bij te tanken, om op te laden. Bijvoorbeeld door de ontmoeting 

met God te zoeken, de stilte op te zoeken, alles in onszelf en om ons heen 
stil laten worden. Zodat we met hernieuwde energie verder kunnen. 

 
amen 

 


