
Oude Kerk, zondag 11 februari 
ds. G.J.A. Veening  
 
gelezen: 2 Koningen 5:1-15b en Marcus 1:40-45 
 5 

titel: Het isolement voorbij als toekomstmuziek én als realiteit 
Kortgeleden was ik voor het eerst van mijn leven in Israël, voor een studiereis. Op 
een dag gingen we van Jeruzalem naar Bethlehem en passeerden dus twee keer 
een checkpoint, één keer heen en één keer terug. Een checkpoint, waarbij je goed 
werd gecontroleerd, zeker op wapens. Israël is een land dat bestaat uit verschillende 10 
zones of gebieden, en contact is niet vanzelfsprekend. Sterker nog, soms lijkt het 
land uit verschillende landen te bestaan, er is gescheidenheid, zelfs in de beleving 
van de geschiedenis. En wie van Jeruzalem naar Bethlehem gaat passeert een 
muur, een muur die als een open gevangenis wordt beleefd en wie door een 
checkpoint gaat kan maar beter geen grapjes maken in de richting van de 15 
autoriteiten. Apart van elkaar, gescheiden door een muur, afstand en afstandelijk.  
 
Ik moest hieraan denken toen ik de lezingen van vandaag las. Huidvraat, een wat 
vreemd woord. In beide lezingen gaat het over iemand die aan huidvraat lijdt. Een 
onbekende ziekte, ja, eerder vertaald met melaatsheid. Maar wat is melaatsheid? 20 
Lepra? Je zou het denken maar dan ineens lees je teksten waarin gezegd wordt dat 
ook een huis melaats kan zijn. Een onbekende ziekte, maar wel een ziekte waaraan 
een mens kan lijden. Huidvraat, je slijt eraan en er is afstand. Want de melaatse, 
degene die aan huidvraat lijdt, moet afstand houden tot anderen. Zo weinig mogelijk 
contact, afstand, als door muren gescheiden. Geen lichamelijk contact ook, wegens 25 
vrees om besmetting, buiten het dorp of de gemeenschap wonen, en als je in de 
buurt komt van mensen dan waarschuwen met een ratel. En als je denkt genezen te 
zijn, dan moet je je laten zien aan de priester die dan met kijken alleen kan 
beoordelen of je echt genezen bent. Met kijken alleen, niet met aanraken. Daarom is 
het ook al zo bijzonder dat Jesus de man die aan huidvraat lijdt met de hand 30 
aanraakt. De man vraagt niet om dat lichamelijke contact, wel om genezing, maar 
Jesus raakt bewogen en geeft het contact.  
 
Afstand houden, in een isolement. Soms zijn muren noodzakelijk, ook om mensen 
binnen te houden, in een hechtenis die hen zelf beschermt en de samenleving. Soms 35 
zijn muren noodzakelijk om mensen in een isolement te houden zodat ze kunnen 
genezen. Muren van isolement zijn niet altijd verkeerd, maar kunnen wel een teken 
zijn van melaatsheid of huidvraat. Ook een samenleving kan melaats zijn, zoals een 
huis melaats kan zijn, zo kan een samenleving lijden aan huidvraat. Een 
samenleving die muren nodig heeft om afstand te bewaren, een samenleving die het 40 
isolement nodig heeft om zichzelf te beschermen, die lijdt aan een vorm van 
huidvraat. Kijk, de muur die er waarschijnlijk komt aan de grens met Mexico, tussen 
Mexico en de VS, het is een muur van angst, het is een muur waaraan mensen 
slijten, isolement waaraan mensen slijten, alsof de ander melaats is, of alsof jij zelf 
melaats bent. De muur die Hongarije gebouwd heeft is een muur van huidvraat, 45 
angst, angst voor de ander, isolement gebouwd uit een soort wanhoop. De muur 
tussen Bethlehem en Jeruzalem, is die ook opgetrokken uit angst? Een muur van 
melaatsheid, hoewel wel beschilderd en voorzien van woorden van protest. Ik zag 
vlak bij de muur een winkel waar je verf kon kopen in spuitbussen en je kon er ook 



ladders huren om hogerop de muur te beschilderen. Een muur van melaatsheid, van 50 
isolement, is dat het teken dat een samenleving lijdt aan huidvraat?  
 
De VS, Hongarije, Israël, en wij dan?  
In Nederland heb je zwarte scholen en witte scholen. En je kunt je afvragen of dat 
ook een vorm van isolement is. Apart van elkaar in plaats van met elkaar. In 55 
Nederland heb je in grote steden wijken waar voornamelijk mensen wonen die 
oorspronkelijk uit het buitenland komen. Soms spreekt men amper onze taal, zelfs na 
een verblijf van jaren. Apart, geïsoleerd. En in hoeverre ken ik de mensen in mijn wijk 
en straat die een Turkse achtergrond hebben? In hoeverre is er contact, in hoeverre 
doet men mee met buurtactiviteiten? En nog een voorbeeld: ik ken een dorp waarin 60 
het gevoelsmatig heel wat uit maakt aan welke kant van het spoor je woont.....Mijn 
vorige gemeente namelijk. En toen ik hier kwam werken en wonen merkte ik dat er 
toch wel onderscheid was tussen mensen van de Nieuwe Kerk en die van de Oude 
Kerk. Misschien niet direct een isolement, maar wel apart van elkaar, in ieder geval 
voor een deel.  En je kunt je afvragen in hoeverre dat voorbij is.  65 
 
Muren hebben verschillende functies, om te beschermen, of om te isoleren. En in het 
isolement kan kracht liggen, zoals indertijd Abraham Kuyper zei, maar het isolement 
kan ook een signaal zijn van melaatsheid of huidvraat, waar je aan lijdt. Het 
isolement kan ook verblinden, blind maken voor de ander.  70 
 
Jesus raakt de man aan. Eigenlijk mocht dat helemaal niet, Jesus gaat hier een 
grens over die gewoon niet kan. Maar daarmee gebeurt er wel iets heel moois, er is 
contact, de man wordt gehoord en gezien en aangeraakt en daarmee is er genezing, 
daarmee verdwijnt de ziekte. Oké, Jesus loopt wel een beetje averij op met zijn actie. 75 
De man moet er verder over zwijgen en zich aan de priester laten zien en het 
reinigingsoffer brengen, maar het zwijgen gebeurt niet. Nee, integendeel, de man 
vertelt juist breeduit wat er is gebeurd en het gevolg is dat Jesus niet meer in een 
stad kan verschijnen maar op eenzame plaatsen buiten de steden moet blijven. 
Buiten de steden, op eenzame plaatsen, juist daar waar melaatsen horen te 80 
verblijven in hun isolement. Jesus neemt in zekere zin de melaatsheid over van de 
man, neemt als het ware zijn lot over, ook al is het niet voor altijd. Onreinheid duurt 
vaak tot de avond en is dan voorbij, hier lijkt dat ook zo te zijn.  
 
Naäman lijdt ook aan melaatsheid en wordt genezen. En zijn genezing gaat een stuk 85 
simpeler dan gedacht, het is niet te hoog en niet te diep. Overigens, tijdens mijn 
studiereis heb ik ook even de Jordaan gezien en ik kan me er wel iets bij voorstellen 
dat Naäman niet zoveel zin had om in deze rivier onder te gaan. Maar hij wordt 
genezen en zijn isolement gaat ook voorbij. Zoals het isolement van de man bij Jesus 
voorbij gaat. En onze isolementen, in ons zelf en in onze samenleving, in onze 90 
kerken? Gaan die voorbij? Komt er verbondenheid tussen mensen, tussen gelovigen 
en anderen, verbondenheid in onze kerk en in onze kerken? Hoe verbonden voel je 
je met die ander, met je naaste om het dan maar zo te noemen? Tijdens mijn 
studiereis ging het over de onopgeefbare verbondenheid met Israël en die wil ik 
eigenlijk veel breder stellen: de onopgeefbare verbondenheid met mede-christenen, 95 
met mede-theologen, mensen uit de PKN en daarbuiten. En dat is geen 
automatisme, want we geloven echt niet allemaal hetzelfde en op dezelfde manier. 
En dat hoeft ook niet, als het maar niet lijdt tot isolement. Verbonden met mensen, 
wat mij betreft ook buiten het christendom, met joden, met moslims, hindoes, 



boeddhisten, sjamanen, noem maar op. Wereldwijd één grote beweging van mensen 100 
die zin zoeken en zin vinden, muren van isolement waar deuren in komen in een 
oneindige verbondenheid.  
Wereldwijd één grote beweging en dat is terug te voeren op het delen van brood en 
wijn, een kring zo groot als de wereld, zo groot als de mensheid, dat is koninkrijk van 
God. Dat zal er zijn, in Jesus' naam. Isolement doorbroken, aangeraakt. Geen 105 
checkpoint bij het avondmaal. Amen.  
 


