BIJBELLEZINGEN
Psalm 34:6 (NBV)
Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
Marcus 5:21-34 (NBV)
21. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij Hem, en Hij
bleef aan het meer.
22. Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar Hem toe, en toen hij Jezus zag viel
hij aan zijn voeten neer.
23. Hij smeekte Hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te
redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’
24. Hij ging met hem mee. En grote menigte volgde Hem en verdrong zich om Hem heen.
25. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed.
26. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan.
27. Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren
aan,
28 want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden.
29. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal
genezen was.
30. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit Hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide Hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’
31. Zijn leerlingen zeiden tegen Hem: ‘U ziet dat de menigte zich om U verdringt en dan vraagt U: “Wie
heeft Mij aangeraakt?”’
32. Maar Hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had.
33. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd,
kwam naar Hem toe en viel voor Hem neer en vertelde Hem de hele waarheid.
34. Toen zei Hij tegen haar: ‘Dochter, uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw
kwaal.’
PREEK

disGRACE
(van schaamte naar genade)
In India wonen er miljoenen zogeheten Dalits, onaanraakbaren. Als je als Dalit wordt geboren, leer je al snel dat je er
net zo goed niet had kunnen zijn. Jouw verlangens en gevoelens doen er niet toe. Je bent goed genoeg voor alleen
de smerigste klussen. Als Dalit ben je op een of andere manier besmet, onrein – onaanraakbaar. Mensen behandelen
je als vuilnis. En zo voel je jezelf ook. Je schaamt je voor wie
je bent. Je hoort er niet bij. Je durft de mensen nauwelijks
onder ogen te komen – laat staan ze in de ogen te kijken.
De vrouw uit het evangelie doet mij denken aan een Dalit, een onaanraakbare. Want deze vrouw heeft
geen naam, en zij telt niet mee; ze is een nobody.
Dit in tegenstelling tot Jaïrus. Hij is een man van aanzien, iemand met een hoge positie in de synagoge.
Maar de bloedvloeiende vrouw lijdt aan een kwaal die haar ceremonieel onrein maakt, waardoor ze niet
mee mag doen met de vieringen. Mensen mochten haar zelfs niet aanraken, anders zouden zij zelf ook
onrein worden, zo blijkt uit Leviticus 15. (Het is dan ook heel moedig van haar dat zij Jezus durft aan te
raken!)

Jaïrus heeft een gezin en een groot huishouden. Dat geldt waarschijnlijk niet voor deze vrouw. Want in
haar tijd geldt de regeling dat een man na tien jaar mocht scheiden van zijn vrouw, als zij geen kinderen
had gebaard. Jaïrus is vermogend en leeft in welvaart. De vrouw heeft niets meer. Haar geld is opgegaan
aan allerlei middeltjes die ze kreeg voorgeschreven. Maar die maakten haar klachten juist nog erger.
Kortom, deze vrouw zit helemaal aan de grond. In religieus en sociaal opzicht is ze geïsoleerd. Financieel is
ze geruïneerd, bankroet. En medisch gezien is ze uitgedokterd, er is geen enkel uitzicht op verbetering.
Haar situatie lijkt hopeloos.
Er zijn veel kunstwerken gemaakt over de bloedvloeiende vrouw; deze vind
ik heel treffend. De menigte mensen is heel vaag weergegeven, en van
Jezus zien we alleen zijn overkleed; de vrouw staat duidelijk centraal.
Zij kijkt Jezus niet in de ogen, maar houdt haar hoofd gebogen.
Ik zie hierin meer dan alleen nederigheid. Het is alsof deze vrouw niet omhoog durft te kijken. Alsof ze zich schaamt voor haar situatie, en sterker
nog: voor wie ze is. Een Dalit, een paria, een onaanraakbare.
Mensen die zijn opgegroeid in een schaamtecultuur voelen dit haarfijn aan.
Laat ik dit uitleggen. In veel Westerse landen is er sprake van een ‘schuldcultuur’. In een schuldcultuur gaat het om wat je doet, om je handelen.
Daar horen termen bij als schuld en gerechtigheid, of schuld en vergeving.
In de kerk zijn we ook vertrouwd met deze woorden. Maar de meeste landen in de wereld kennen een
zogeheten ‘schaamtecultuur’. In een schaamtecultuur draait het om wie je bent, om je identiteit. Dat gaat
dieper. Hierbij horen woorden als schaamte en eer. En daarmee verbonden: de tegenstelling tussen onreinheid en reinheid, en soms ook die van angst versus macht. Je komt een schaamtecultuur veel tegen in
Afrika, en in Aziatische landen zoals India, Japan en China, waar Mirjam en Walt werken. Over hoe
schaamte en eer – bijvoorbeeld de eer van de familie – een rol spelen in Peru, kunnen Mark en Hanneke
misschien een keer vertellen; ze zijn nu immers in Nederland! De verschillen tussen schuldcultuur en
schaamtecultuur moeten trouwens niet worden overdreven, want de werkelijkheid is niet zo zwart/wit.
Tegelijk is dit onderscheid wel herkenbaar.
Nabeel Jabbour, een islam-deskundige, vertelt hoe hij ditzelfde verhaal uit
het evangelie van Marcus voorlas aan een groep moslimdorpsbewoners in
een islamitisch land in de derde wereld. Jabbour schrijft: “Ik voelde dat ik
niets hoefde te zeggen. Deze dorpsbewoners begrepen hoeveel moeite deze
vrouw moest doen om bij Jezus te kunnen komen en Hem aan te raken.
Wat zou er gebeuren als een van de mannen in de menigte wist wie ze was
en haar publiekelijk aan de kaak zou stellen, omdat ze hem had verontreinigd? En wat als Jezus zelf door haar verontreinigd zou worden en haar net
als alle anderen zou afwijzen?”
De cultuur van deze dorpelingen staat dicht bij de culturele setting waarin
deze gebeurtenis plaatsvindt. De moslims in het dorp voelen aan: deze
vrouw is onrein; ze is beschaamd en eerloos; en ze heeft geen enkele status
of macht – en dus is ze onzeker en bang. De luisteraars zijn heel benieuwd.
Hoe gaat dit verhaal verder?
27-28. Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van
achteren aan, want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden.
Jaïrus had aan Jezus gevraagd of Hij zijn dochter de hand wilde opleggen om haar te genezen. De bloedvloeiende vrouw verlangt ook enorm naar heling, maar ze spreekt Jezus niet rechtstreeks aan. En ze zal
Hem al helemaal niet vragen om háár – een outcast, een ‘onaanraakbare’ – aan te raken, dat is ondenkbaar.

Ze handelt in stilte, zwijgend – als een mimespeler. Ze werkt zich door de mensenmassa naar voren,
en benadert Jezus van achteren. Liever komt ze Hem niet onder ogen.
Ze zal haar hoofd en gezicht vast hebben bedekt om minder op te vallen. En ze hoopt dat niemand in de gaten
heeft dat zij, onrein als ze is, contact maakt met deze bijzondere rabbi.
Wat gebeurt er: de vrouw geneest inderdaad! Door de
kracht die er van Jezus uitgaat. Dat is een opvallende manier van zeggen, we zien dit nergens anders in de Bijbel.
Je zou het zo kunnen zien dat God zag dat deze vrouw
oprecht geloof toonde in zijn Zoon. En dat Hij dit wilde
honoreren (eren). Ook al was haar geloof waarschijnlijk
vermengd met magische en bijgelovige elementen.
Destijds meende men namelijk dat iemands kracht in zijn kleren nestelde.
Nu volgt er een prachtige scène. Jezus zoekt contact met degene die
Hem niet per ongeluk had aangeraakt, wat voortdurend gebeurde in
de mensenmassa, maar die in geloof haar hand had uitgestrekt.
Hij kijkt om zich heen. De vrouw “fürchte sich und zitterte”, luidt de
Duitse vertaling; ze staat te trillen als een espenblad. Begrijpelijk dat
ze bang is, want ze heeft zojuist Gods kracht in zich voelen werken,
dat is heftig. Daar komt bij dat ze ineens uit de anonimiteit wordt
gehaald. Maar ze is moedig genoeg om naar Jezus toe te gaan.
Ze valt voor Hem neer en vertelt Hem alles over haar motieven en
wat er is gebeurd. Deze eerlijke en volledige en deels ook publieke
‘biecht’ is voor haar niet vernederend, wel nederig makend.
Wij hebben dat ook nodig, van tijd tot tijd. Dat je eerlijk bent over je
tekortkomingen, transparant over je fouten en mislukkingen.
God is genadig voor de nederigen van hart, Hij geeft hun zijn zegen.
Dat zien we hier ook.
34. Toen zei Hij tegen haar: ‘Dochter, uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw
kwaal.’
Het is alsof Jezus deze vrouw aanraakt, zoals Hij dat zo vaak doet met mensen in nood. Nu raakt Hij iemand aan met woorden. Jezus noemt deze vrouw ‘dochter’ (de NBV heeft dit weg vertaald, maar het
staat er echt). Hij heet haar welkom in zijn familie, in het gezin van God. Dat is heel liefdevol! Want als je
je schaamt, dan voel je je niet geliefd. Je ervaart dat je erbuiten staat, dat je er totaal niet toe doet.
Dat jouw leven en zelfs je hele bestaan een mislukking is, een vergissing. Jezus weet hoe zij zich voelt, en
daarom noemt Hij haar dochter – dat is uniek in de evangeliën. De naamloze vrouw krijgt een erenaam.
Van schaamte naar eerherstel. Van gezichtsverlies en neergeslagen ogen naar een opgeheven hoofd.
Van dis-grace, een staat van ongenade en eerloosheid, naar grace, genade. Dit is zo mooi!
En Jezus geeft gelijk ook een stukje onderwijs aan deze vrouw. Hij legt uit dat het niet haar aanraking is
geweest, of een of andere magische kracht, waardoor ze is genezen. Maar dat dit gebeurde dankzij haar
geloof in Hem. Jezus ziet haar geloof, Hij respecteert haar geloof – hoe onvolkomen dit ook is – en Hij
ontwikkelt het verder.
Voor ons is dat bemoedigend. Je hoeft niet eerst veel te weten over wie Jezus is of over wie God is. Met
weinig kennis is het heel goed mogelijk om écht te geloven, en daarnaar te handelen. Op een manier waar
God blij mee is en waar Hij op reageert. Wat dat betreft, kunnen we veel leren van kinderen en tieners!
Jacqueline Evers schreef hier een mooi stukje over in de Inhoud (juninummer).

Als laatste zegent Jezus deze vrouw. Hij wenst haar vrede, sjalom. Dat is de ervaring van heelheid en harmonie die volgt als je recht voor God staat. Hiermee is haar herstel volkomen, ook in geestelijk en sociaal
opzicht: ze kan weer deelnemen aan het gewone menselijke verkeer.
Ik wil nu een filmpje laten zien dat dit verhaal krachtig samenvat, en in een breder theologisch kader
plaatst. Let op, het tempo is zo rap als dat van een rap! De tekst die je gaat zien, is niet de tekst van het
liedje, dat is nu even minder belangrijk. Voor wie liever geen Engels leest, heb ik er een Nederlandse ondertiteling onder gemonteerd.
FILMPJE

https://www.youtube.com/watch?v=0Ia2177lqXk

Dit is krachtig, niet? Jezus verbindt zich met de
onreinen, met degenen die zich schamen.
Wij zijn zélf die mensen.
Jezus nodigt ons uit om naar Hem toe te komen, om Hem aan te raken met ons geloof.
Hij laat zich dan ‘besmetten’ met onze zonde en
onreinheid, en met onze schaamte. En Hij geeft
er vergeving, reiniging, en eerherstel voor in de
plaats. Dat is het evangelie.
Deze goede boodschap – inclusief het onderdeel van ‘schaamte’ en ‘eerherstel’ – is heel relevant voor ons
vandaag. Want ook in onze westerse samenleving schamen steeds meer mensen zich voor wie zij zijn.
Het onderscheid tussen schuldcultuur en schaamtecultuur is aan het vervagen. Voor een deel komt dit
door de invloed van sociale media. Facebook bijvoorbeeld bevordert een fame/shame cultuur. Ófwel je
hebt een ‘face’, dat wil zeggen een gezicht en een naam die mensen kennen en waarderen, of je hebt
geen kring van bewonderaars om je heen. Dan tel je niet mee, je bent faceless, gezichtsloos; een loser.
Erger nog is als mensen over je roddelen via sociale media, of privéinformatie op straat gooien. Dan lijd je
zwaar gezichtsverlies, en kun je je letterlijk kapot schamen.
Schaamte kan soms functioneel zijn. Maar de schaamte waar ik het nu over heb is de ongezonde, de
schadelijke variant. Jezelf schamen betekent dan dat je diep van binnen voelt dat je niet wordt aanvaard
zoals je bent. En dat je meent dat dit nog terecht is ook: ‘Ik bén ook verwerpelijk, een mislukkeling. Ik pas
domweg niet in deze wereld – of in de “christelijke wereld”’. Zo voel je je dan. Dat kan komen door iets
wat jij zelf hebt gedaan – dan gaan schuld en schaamte hand in hand. Of het gaat om iets wat jou is aangedaan. Bijvoorbeeld als iemand jou op belangrijke momenten heeft genegeerd, of verwond met messcherpe woorden. Of het gaat om iets dat met jou wordt geassocieerd. Bijvoorbeeld als er iets in je familiekring is gebeurd waarvoor je je schaamt, omdat dit jou ook raakt. Op een bepaalde manier is schaamte
besmettelijk.
Het gevoel dat jij niet deugt, dat je je voor jezelf schaamt, kan ook opkomen als je bent ontslagen. Of als
je al lange tijd geen werk kunt vinden, en elke sollicitatie eindigt in een teleurstelling. De concurrentie op
de arbeidsmarkt is heel groot. Een vast contract zit er niet zomaar in, je mag al blij zijn als je ergens drie
maanden aan de slag kan. Maar dan moet je liefst wel uitblinken, scoren, jezelf verkopen – duidelijk laten
zien hoe competent je bent. Als jou dat telkens niet lukt, en anderen kennelijk wel, dan sluipt de schaamte er zomaar in. Maar misschien heb je dat niet in de gaten, of je wilt het niet weten. Omdat je je schaamt
voor je eigen schaamte. Dan doe je er luchtig over, of je praat eromheen.
Ook in De Lichtboog zijn er mensen die zich schamen. Omdat het niet is gelukt om hun huwelijk op de rails
te houden. Of überhaupt een partner te vinden. Of omdat ze zich aangetrokken voelen door iemand van
hetzelfde geslacht. Afgelopen woensdag hebben we hierover met elkaar gepraat tijdens een themaavond. Dat is heel goed geweest! Eindelijk werd de stilte – en daarmee de verstikkende eenzaamheid –
doorbroken, hoorde ik van meerdere kanten. Tegelijk denk ik: als we van homo’s vragen om hun kwetsbaarheid en schaamte op tafel te leggen, want dat is feitelijk wat er gebeurde – en wat sommigen ook
deden, in de kleine groep of zelfs plenair, heel moedig van ze – laten we het dan allemaal doen!

Ik herhaal het nog maar eens: we hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar. (En toch zijn we broertjes en
zusjes!) Zelf heb ik er soms ook moeite mee om mezelf echt te accepteren, met al mijn beperkingen. En ik
heb dingen gedaan en gezegd waarvoor ik weliswaar vergeving heb ontvangen, maar waar ik me nog wel
steeds voor schaam. En voor wie geldt dit niet? Bijvoorbeeld als jouw kinderen keuzes maken die jou het
gevoel geven dat je een mislukte ouder bent? Of als je kampt met een verslaving – al noem je het misschien anders? Of als je een sociale beperking hebt?
Er zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden te noemen. Iemand die ik onlangs hierover sprak, zei tegen
mij: ‘Schaamte is zo’n belangrijk onderwerp, dat red je niet in één preek. Daar kun je wel een jaar lang
over preken.’ Misschien is dat laatste iets overdreven, maar ze heeft zeker een punt: schaamte is echt een
heel belangrijk thema. Als je eenmaal doorhebt wat schaamte is, dan zie je het overal om je heen – en ook
in jezelf. In latere preken zullen we er vast nog wel op terugkomen. Voor nu wil ik eindigen met een tweeledige oproep.
De eerste is deze: zullen we er allemaal aan meewerken – wil jij er actief aan meewerken dat deze gemeente een veilige plek is? Een plaats waar mensen die worstelen met schaamte durven komen, en daarvoor uit durven komen? Dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen? Want dat heb je nodig als je je
schaamt. Op dit moment zijn er gemeenteleden die thuisblijven omdat ze zich hier niet veilig voelen.
Ze voelen zich minderwaardig vergeleken met anderen, die hun leven wél op orde hebben. (Of lijken te
hebben.) Is dat niet beschamend? Niet voor hen uiteraard, maar voor ons als Lichtboog? Ik wil graag een
klimaat bevorderen waarin we eerlijk en kwetsbaar durven zijn! Doe je mee?
Bemoedigend is trouwens dat we de afgelopen maanden al een paar keer meegemaakt dat gemeenteleden hier een geweldig voorbeeld in gaven, door na de preek iets te delen van hun gebrokenheid, en hoe
God hen hierin heeft geholpen. Dat was heel indrukwekkend.
Mijn tweede oproep grijpt terug op het voorbeeld van de bloedvloeiende vrouw: ga in geloof naar Jezus,
en ‘raak Hem aan’. Je geloof hoeft niet perfect te zijn, en een klein beetje is al voldoende. Maar kom wel
in beweging: richt jezelf op Jezus, vertel Hem de hele waarheid over jouw leven, en geef jezelf aan Hem
over. In de woorden van David (Psalm 34:6): Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal
hun gezicht niet kleuren.
Opzien naar Jezus, en Hem ‘aanraken’ – hoe kun je dit doen? Daarvoor heeft Hij het Avondmaal bedoeld.
Als jij in geloof het brood eet, en de wijn drinkt, dan ben je verbonden met Jezus. Jij raakt Hem aan, en Hij
raakt jou aan. En Hij heft jouw hoofd omhoog, kijkt jou in de ogen en zegt: ‘Jij bent mijn geliefde dochter.
Jij bent mijn geliefde zoon. Ga heen in vrede.’
Amen
‘Antwoordlied’: https://www.youtube.com/watch?v=lSXoLNZeV3c
Avondmaal
TOELICHTING
Als wij zo direct het avondmaal vieren, dan verkondigen wij de dood van Jezus. Zijn dood was niet alleen onvoorstelbaar pijnlijk, lichamelijk en geestelijk, maar ook heel vernederend en schaamtevol. Niemand in de
hele wereldgeschiedenis heeft ooit zo’n afschuwelijk gezichtsverlies geleden als de Messias van Israël. De
“man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht”, in de woorden van Jesaja.
Urenlang hing Jezus aan het kruis, naakt, bloedend en weerloos; een publiek object van spot en hoon. Hij
werd gezien als “een verstoteling, door God geslagen en vernederd”, vervolgt de profeet.
Maar Jezus liet zich niet afschrikken door de schaamte van het kruis, zoals er staat er in Hebreeën 12.
“Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God” (12:2). En Jezus schaamt zich er niet
voor ons zijn broeders en zusters te noemen, lezen we in dezelfde brief (vgl. Hebr. 2:11) – integendeel! Jezus
nodigt jou uit om Hem aan te raken in de tekenen van brood en wijn. Juist ook als je diep van binnen bent
gewond en beschadigd vanwege gevoelens van schuld en schaamte. Jezus heeft onze schuld en onze
schaamte gedragen. Geprezen zij zijn Naam!

