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titel: Ik wil jouw plaats innemen

preek:

gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Als je in de hal van een ziekenhuis een informatiebord ziet met een overzicht van alle
afdelingen en de routes daarnaar toe, zie je een groot aantal specialismen. Voor de 
vele aandoeningen en ziekten die er zijn en dat zijn er zeer vele. Zoveel 
specialismen zoveel specialisten en dat zijn vele, voor zoveel soorten ziekten waar 
mensen aan kunnen lijden en wij weten daar helaas soms maar al te veel van: als je 
zelf geconfronteerd bent met een ziekte of als een van je naasten lijdt aan een 
aandoening. En nogmaals dat kunnen er vele zijn, zoveel soorten, zoveel 
specialismen.

In de Bijbel en met name in de Evangeliën, waar Jezus mensen geneest van 
aandoeningen en ziekten zien we beduidend minder soorten ziekten. Is dat omdat de
ziekten die er tegenwoordig zijn er toen niet waren? Ja sommige ziekten zijn echt 
van onze tijd. Maar hadden mensen toen geen hartklachten, waren er toen geen 
tumoren? Of zouden de Evangelisten een andere bedoeling hebben met het 
vermelden van ziekten en de genezing daarvan? Zeker is dat de Bijbel geen 
medische encyclopedie is, geen opsomming van alles waar mensen aan kunnen 
lijden. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet waren, al die ziekten die niet genoemd 
worden.

Genoemd worden wel: blindheid, doofheid en doofstomheid, verlamming, koorts, 
bezetenheid door boze geesten en melaatsheid, dat in de vertaling van 2004 die we 
hoorden voorlezen: huidvraat wordt genoemd. 

Melaatsheid neemt een opvallende plaats in in de Schrift, vooral in de Tora, in het 
bijzonder bij Leviticus en in de evangeliën. Het heeft geen zin om uit te pluizen welke
ziekteverschijnselen er nu precies met dat woord 'melaatsheid' worden aangeduid. 
Waarschijnlijki betrof het allerlei mogelijke vormen van huidaandoeningen. Belangrijk 
is het om te weten dat het dan kennelijk ging om een aantasting van de uitwendige 
gestalte van de mens. Het beeld van de mens was zichtbaar geschonden. Het beeld 
van God in zijn gelijkenis was ernstig gehavend. 

Het is ook opvallend dat er over de natuurlijke dood in de Schrift niet tragisch wordt 
gedaan, die wordt behandeld als de meest natuurlijke zaak ter wereld. Maar 
melaatsheid is heel dubbelzinnig: het leven is volop gaande, terwijl de tekenen van 
bederf zich zichtbaar aandienen. En dan gaat in de Schrift het signaal op rood! In de 
tijd van Markus achtte men de genezing van melaatsheid gelijk aan de opwekking 
van een dode. Dat kon dan ook God alleen, of een profeet, gelijk aan Elia of Elisa. 



Dat men zó ver melaatsheid dacht zegt iets over de levendige verbeeldingskracht 
van die dagen. Men zàg wat in de menselijke gestalte èn in de schending daarvan. 
Daarom lezen we bij Marcus zo vroeg in zijn  evangelie over de genezing van een 
melaatse, nog in het eerste hoofdstuk, in één adem met de uitwerping van een 
onreine geest, de verdrijving van de koorts en de uitdrijving van demonische 
krachten. 

Waar het Markus om gaat is niet zozeer het verhaal van een individu te vertellen, het 
individu met een ziekte en de genezing daarvan, maar om het herstel van de gestalte
van het volk van God. De genezingen zijn daar symbolische verwijzingen naar. 

Er kwam een melaatse tot hem, die hem aanroep, op de kniëen viel zei: als u wilt 
kunt u me reinigen. Reinigen, dat woord dat je meteen brengt in de sfeer van de 
Thora, in het bijzonder Leviticus. Daar gaat het over de uitverkiezing van Israël, van 
de gemeente van God. Het is immers de roeping van de gemeente om de gestalte 
van de mens als beeld van God vóór te leven. Als er nu een melaatse in hun midden 
is, wordt dat gezien als een signaal dat er met de gemeente iets niet in orde is. Let 
wel: het spreekt geen oordeel uit over de individuele mens, niet over diens schuld of 
zonde. Maar het teken is: er is iets mis met het geheel. Het gaat heel die gemeente 
aan. Heel de gemeente is betrokken bij die ene mens, zowel bij de vele dagen van 
zijn afzondering als ook tijdens zijn reiniging. Je zou kunnen zeggen: de melaatsheid 
is een spiegel voor heel de gemeenschap. En nu wordt er vaak gezegd dat 
melaatsen afgezonderd werden en dus uitgestoten, dat ze niet meer bij de 
gemeenschap hoorden, maar dat is was niet de bedoeling: juist in de tijd van de 
afzondering wordt als het ware het volk een spiegel voorgehouden. Het is tijd om tot 
inkeer te komen. Althans zo was het bedoeld. Maar het werkte averechts. De schuld 
werd op die ene mens geladen, en aan eigen inkeer dacht men niet. Men hield de 
handen van hem af, de afzondering werd uitstoting.  

De melaatse man valt op zijn knieën.
Dat doe je voor iemand die gezag en
macht heeft. Voor een koning
bijvoorbeeld, en in dit geval voor een
echte zoon van Koning David: Jezus. 

Als ú wilt kunt u me reinigen zegt de
melaatse man. Willen is hier kunnen!
Waarom? Pas nu op! Niet omdat God,
zoals wel eens heel slordig wordt
gezegd: 'alles kan', en niet omdat Jezus
een soort tovenaar is. De melaatse
verwacht van God geen mirakel en van
Jezus geen truc! Nee, de melaatse
verwacht van zijn koning een téken.  

Voor de melaatse was zijn ziekte een
grote last geworden. Hij moest die
ziekte dragen, maar droeg ook nog
eens de last van het oordeel van
medemensen, de veroordeling. En nu vraagt deze melaatse aan Jezus: wilt u me 



dáárvan verlossen? Wilt Ú tussenbeide komen? Wilt u iets doen dat deze verdraaïing
van de werkelijkheid wordt opgeheven? Zie toch eens hoe anderen uit mijn zweren 
een voorwendsel putten om zichzelf te kunnen verheffen boven mij en een oordeel 
kunnen uitspreken! Wilt U deze last van mij overnemen? Ik ben toch de Messias niet 
die de last van de zonde kan dragen? Maar U, U mijn Koning, als U het wilt kunt U 
me reinigen. U mag oordelen over mij, zodat ik geen uitgestotene meer ben. O God, 
wat zijn ze gezond allemaal, wat zijn ze onbarmhartig gezond allemaal, wat staan ze 
aan de zijlijn te oordelen? 

En dan: Jezus wordt in zijn ingewand ontstoken staat er en hij strekt zijn hand uit. In 
zijn ingewand ontstoken is Goddelijke ontferming en ontroering met moederlijke 
gevoelens. Zijn schoot wordt ontzet. Jezus ontfermt zich over de melaatse die een 
dubbele last te dragen heeft. En hij ontfermt zich over ook over de gemeente die 
eigenlijk zelf een dubbele last op zich geladen heeft: ten eerste het feit dat er dus iets
mis is in de gemeenschap en ten tweede de verharding omdat ze niet in de spiegel 
durven en willen kijken, maar de schuld op de melaatse schuiven. 

Jezus strekt zijn hand uit. Zoals God zijn rechterhand uitstrekte om Israël uit te 
redden uit Egypte. Het is rechterhand van God die Israël opbouwt tot gemeente, de 
rechterhand van God die aan de melaatse, in zijn melaatsheid zijn plaats geeft ín de 
gemeente, om de gemeente weer op te bouwen en te stichten. 

En Hij raakte hem aan en zei: Ik wil, word gereinigd. Jezus raakt hem aan. Een 
melaatse aanraken betekent dat je zelf onrein wordt, een steen die door de 
bouwlieden is uitgestoten. Ik wil. Ik wil jouw plaats innemen, Ik wil in jouw plaats 
staan, Ik ben bereid zelf uitgestoten te worden, en daarmee word jij weer rein. Je 
hoort er weer bij, nu Ik er niet meer bij hoor. 

Het is een diep en groot geheimenis dat Jezus onze last over wilde nemen. 

In een Kerstlied wordt dat treffend verwoordt: Hij ruilt met ons op vreemde wijs: Hij 
neemt ons vlees en bloed en geeft ons in zijn Vaders huis zijn eigen overvloed. Hij 
wordt een knecht en ik een heer, wat win in veel daarbij. Waar vindt men zoveel 
gulheid weer als Jezus heeft voor mij. En nu ontsluit Hij weer de poort van 't schone 
paradijs, de cherub staat er niet meer voor: God zij lof eer en prijs. 

Amen 


