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Fonteinkerk Amersfoort, Dr. Erik Renkema, 1 november 2020 

 

Lieve, bijna vergeten vrouw, 

Hoe zwaar moeten die jaren voor je geweest zijn. Twaalf jaar van ziekte. Dag en nacht 

stonden in het teken van je lichaam. Van het bloed dat maar bleef komen. Daarom alleen al 

willen we je niet vergeten. Omdat we jouw verhaal maar al te goed zelf ook kennen. 

Allereerst was daar jouw lichaam dat jou tot last was. Dat jouw geluk en ontspanning in de 

weg stond. Telkens maar weer dat ongemak, die pijn. Hoeveel tijd en geld heb je wel niet 

besteed aan jouw ziekte? Al die bezoekjes aan al die verschillende dokters, second opinions, 

alternatieve genezers. Ten einde raad moet je geweest zijn. Je lijf dat je het leven ontneemt.  

We herkennen dat. Ons lichaam is lang niet altijd een prachtig voertuig van plezier, 

soepelheid en genot. Het doet ook pijn, het knelt, veroudert en slijt. Hoe oud of jong we ook 

zijn, ons lijf is kwetsbaar. Het kan zomaar in de greep zijn van kwade cellen of een sluipend 

virus. Uit alle macht proberen we soms die kwetsbaarheid voor te blijven. We slikken en we 

sporten. Het helpt. Maar even zo vaak ook niet.  

Maar jouw bloedende lichaam was nog meer dan dat. Je werd gezien als onrein. Volgens de 

oude wetten van jouw tijd en land was jij niet alleen één periode per maand onrein, maar 

twaalf jaar lang! Twaalf jaar lang was je als een melaatse. Aan de kant van de weg, buiten stad 

en ommeland, naar de rand van de levens van de mensen zonder jouw ziekte. Je werd niet 

gezien of gehoord. Een grote boog om je heen. Was je getrouwd, had je kinderen? Grote 

kans dat dit niet zo was: hoe zou je een plaats in een gezin kunnen hebben als je als vies en 

onaanraakbaar werd gezien? Hoe kan je een moeder zijn als niemand in je buurt mag 

komen? Wat zou er van een liefdesleven, een seksleven moeten worden, met jouw ziekte in je 

lijf?  

Ik ben bang dat je helemaal alleen was. Alleen, en vast en zeker ook eenzaam. Vergeten, 

verstoten, verlaten. En dat door je lichaam. Zou er maar iemand geweest zijn die jou zou 

aanraken, een arm om je schouder, knuffelen, strelen, liefkozen. Dan zou jouw isolement 

minder pijnlijk zijn geweest. 

Daarom willen we je niet vergeten. Omdat wij dat kennen.  

Een lichaam dat in isolement leeft. Een lijf dat anderhalve meter afstand moet bewaren. Je 

huid die niet aangeraakt wordt. Omdat ziekte op de loer ligt. Niet een ziekte van het bloed, 

maar een ziekte van de longen. We zijn allemaal, wereldwijd, onaanraakbaar geworden. Net 

als bij jou is er sprake van social distancing. Een boog om anderen heen. Er zijn maar weinig 

mensen die we aanraken. Soms zelfs helemaal niemand. We hebben zelfs een naam voor het 

verlangen naar het aangeraakt worden: huidhonger. Een aantal maanden geleden 

verwoordde iemand in het AD dit gevoel als volgt:  

“Natuurlijk zijn er manieren om mezelf te koesteren. De poes op schoot, de hond aaien, me 

insmeren met bodylotion, een virtuele omhelzing van een vriendin, maar die volstaan alleen als 

ik perspectief heb. Een leven zonder de warmte, zachtheid en levendigheid van een ander te 

voelen - dat noem ik geen leven.’’ 

Of met de woorden van de psychiater Dirk de Wachter: “De mens heeft veel nood aan 
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baarmoederlijkheid, aan gehechtheid, aan vastgepakt worden, helemaal als iemand van nabij 

wegvalt. We moeten meer durven uitkomen voor onze behoefte aan vel voelen.” 

Wat is dat, die behoefte, dat verlangen, aangeraakt te worden? We hoorden het in het 

gedicht van Phyllis Davis: “Een opbeurende aanraking als ik in de put zit verzekert me ervan 

dat ik word bemind en stelt me gerust dat ik niet alleen ben. 

 

Jij, bijna vergeten vrouw, kende het al. En wij ook. In onze tijd worden er boeken over 

geschreven en cursussen aan gewijd. We ontdekken de kracht van de aanraking. We 

verkennen de mogelijkheden van een lichaam waar je je bewust van bent en zorgvuldig mee 

omgaat. Je ademhaling, je voeten op de grond. Vaak wordt die zogenoemde huidhonger 

heel nadrukkelijk een gemis wanneer een geliefde wegvalt door de dood of een scheiding. En 

voor hoeveel meer mensen geldt dit wel niet: wanneer je kinderen of kleinkinderen niet in de 

buurt mogen of kunnen zijn, het huis uit zijn, wanneer je lichaam pijn doet en niets kan 

verdragen. Zelfs geen aanraking. Voor die mensen die geen liefde meer ontvangen, maar 

alleen verwijten en boze woorden. Hoe schrijnend kan het gemis van aanraking dan zijn. En 

hoe groot het verlangen. 

Lieve, bijna vergeten vrouw, we kennen je naam niet. We weten niet hoe je leefde voordat je 

ziek werd. Was je toen gelukkig, een geliefd mens? Werd je toen aangeraakt? 

We weten niet wat je hebt gedaan nadat je van je kwaal genezen was. Eigenlijk is jouw 

verhaal terug te brengen tot die ene actie van je: je raakte Jezus aan. Althans, je raakte zijn 

mantel aan. Je doorbrak zelf je isolement. En wat een moed moet je hebben gehad. Je raakte 

niet alleen als een onrein mens iemand anders aan, maar jij raakte als vrouw ook nog een 

man aan. Een onbekende man. Ongehoord en voor velen onfatsoenlijk. In die tijd, en vaak 

nog steeds. 

Je steeg boven je onreinheid uit door je een weg te banen door de menigte. Nu was er wél 

contact in jouw onaangeraakt leven, ook al was het vluchtig, misschien wel voorzichtig. Je 

was immers al zo vaak teleurgesteld in je leven? Is dat ook geloof: dat je uitstijgt boven je 

teleurstellingen, dat je sterker bent dan je angst? Het lijkt van Jezus geen bewuste actie. Hoe 

goed kende je hem nu eigenlijk? Je had van horen zeggen dat hij mensen mee liet tellen. Ook 

de onaanraakbaren, de geïsoleerden. Nee, het was jouw daad, welbewust en moedig. Een 

aanraking, niet meer dan misschien een aai, een kort trekken aan zijn mantel.  

Wist je, bijna vergeten vrouw, dat lichamelijkheid in onze tijd onder een vergrootglas ligt? Dat 

we voorzichtig om moeten gaan met het lichamelijk begroeten van een ander? Dat troosten, 

feliciteren, liefkozen aan afstand gebonden is? Jij doorbrak het isolement en dat bracht je 

genezing en nieuw leven. Wij kiezen voor onze gezondheid, juist door afstand te houden.  

Wist je dat in onze tijd er vormen van lichamelijkheid zijn die ernstig worden veroordeeld? 

Niet elke vorm van aanraken is liefkozend en troostend. We hebben er zelfs een # aan gewijd: 

#metoo. Maar die term zal jou niets zeggen… Misschien heb je er vroeger mee te maken 

gehad, misschien ken je het uit de verhalen van anderen. Er is lichamelijkheid dat grenst aan 

agressie, intimidatie en onderdrukking. Of dat zelfs over die grens gaat. Dat is lichamelijkheid 

dat angst veroorzaakt en in stand houdt. Waar een ‘nee’ of een ‘I can’t breathe!’ niet wordt 



3 

 

gehoord of geloofd. Of  een mensonterende vorm van lichamelijkheid waar mensen worden 

buitengesloten en benadeeld door alleen de kleur van hun huid. 

Vrouw zonder naam, wist je dat je eigenlijk een sta in de weg was toen je Jezus aanraakte? Hij 

was immers op weg naar iemand anders? Wist je dat? Ach, hoe zou je dat hebben kunnen 

weten? Niemand vertelde jou toch iets? Je leven was toch veel te donker om ook maar iets 

op te merken? 

Ben je, na je genezing, met hem meegelopen? Dan heb je kunnen zien dat ook Jezus iemand 

aanraakte. Net als bij jou waren woorden niet genoeg. Er moest aangeraakt worden. Hij ging 

het huis van Jaïrus binnen. Een bestuurder van de synagoge. Iemand die ver van jou, als 

onreine vrouw, af heeft moeten staan. In de betekenis van zijn naam zit jouw ontmoeting met 

Jezus verscholen. ‘God verlicht’ of ‘God zal opwekken’ betekent zijn naam. Je hebt het aan 

den lijve ervaren.  

Zijn dochter was dood. Of het meisje al gestorven was toen Jaïrus Jezus kwam vragen of dat 

ze stierf tijdens zijn ontmoeting met jou, we weten het niet precies. Er doen verschillende 

verhalen hierover de ronde. Maar ze was dood toen Jezus het huis binnenkwam. En hij nam 

de hand van het meisje. Hij raakte haar aan. Het bracht haar leven. Ze kon weer staan op haar 

beide voeten. Ze kon met haar lichaam weer de grond voelen. En Jezus zei dat ze te eten 

moest krijgen. Het lichaam moet immers ook goed verzorgd worden. 

Net als bij jou, bijna vergeten vrouw, brengt een aanraking het leven. Geen preken of lange 

gebeden. Maar lichamelijk contact.  

Je hebt het niet meer meegemaakt, maar later zijn we in de verhalen over Jezus, jouw Jezus, 

ook over hem gaan spreken als een lichamelijke God. De incarnatie van God. In Jezus krijgt 

God handen en voeten, worden mensen aangeraakt, en kan Hij aangeraakt worden. Alleen al 

omdat hij een mantel draagt. Het woord ‘incarnatie’ bevat het Latijnse woord ‘carnis’: vlees. 

God is vlees geworden in Jezus. De God van Jezus is een lijfelijke God. Een met honger en 

dorst, een God met gaten in zijn handen en zij.  

Er zijn tijden geweest dat geloof en lichamelijkheid op gespannen voet met elkaar stonden. 

En misschien nog wel. Dan werd het lijf, maar ook de lichamelijke liefde, geassocieerd met 

zonde. Zeker specifieke vormen van lichamelijkheid, zoals tussen mensen van hetzelfde 

geslacht, zaten en zitten in het verdomhoekje. Of de lichamelijkheid tussen man en vrouw: 

aan veel regels en moraal gebonden. Jij brak hier al doorheen. Ten einde raad, omdat die 

regels jouw geluk, jouw leven in de weg stonden. 

Soms wordt lichamelijkheid, ook in combinatie met geloof, met verlegenheid en 

voorzichtigheid benaderd. Iets waar je niet te veel nadruk op moet leggen. Want fatsoenlijke 

mensen zijn voorzichtige mensen.  

Natuurlijk, zoals gezegd, er zijn de grenzen van agressie, angst en onderdrukking, maar er is 

ook een bijbelse lijn die de aanraking, het lijf, hoog heeft zitten. Die God zelf van huid en 

haar voorziet. We zien het niet alleen in de lijfelijkheid van Jezus, maar bijvoorbeeld ook in 

het Bijbelboek Hooglied. Een boek dat nogal eens met argusogen is bekeken, juist vanwege 

die expliciete waardering van het lichaam. Zo lezen we in het vierde hoofdstuk: 
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1 Zie, u bent mooi, Mijn vriendin, zie, u 

bent mooi. 

Uw ogen zijn als duiven van achter uw 

sluier.  

Uw haar is als een kudde geiten 

die neergolft van het gebergte van 

Gilead. 

2 Uw tanden zijn als een kudde 

pasgeschoren schapen 

die zijn opgekomen uit de wasplaats. 

Alle werpen zij tweelingen, 

geen van hen is zonder jongen. 

3 Als een scharlakenrode draad zijn uw 

lippen 

en uw spreken is bekoorlijk. 

Als een opengesprongen granaatappel 

zijn uw slapen 

door uw sluier heen. 

4 Uw hals is als de toren van David, 

in lagen gebouwd. 

Er hangen duizend schilden aan, 

allemaal schilden van helden. 

5 Uw beide borsten zijn als twee kalfjes, 

de tweeling van een gazelle, 

die tussen de lelies weiden. 

 

Lieve, bijna vergeten vrouw, net als Jezus heb je laten zien dat een aanraking ertoe doet. Dat 

je lichaam ertoe doet. Dat je heel ongelukkig en heel gelukkig kan zijn met je lichaam. Jij hebt 

ervaren dat je lijf zelfs bepaalt wie je bent. In jouw geval: twaalf jaar lang een uitgestotene. 

Wij zien dat nog steeds dat ons lichaam onze identiteit bepaalt: wij zijn hoe we eruit zien, wij 

zijn onze huidskleur, onze maatje meer of minder, in onze spierbundels en vetrollen. In onze 

eigen ogen en in de ogen van een ander. Wij zijn ons lijf. Althans, voor een deel. 

Kan ons lichaam ook een grote rol spelen in ons geloof? Jij, vrouw zonder naam, liet het zien 

toen jij je angst te sterk af was. Met je lichaam baande je je een weg door je angst en 

verdriet. 

Misschien heeft geloven wel meer lichaam nodig. En iets minder woorden, iets minder geest. 

Misschien hoort alles er wel bij: hoofd, hart en handen.  

Kan dat: een geloof waar het lichaam er mag zijn? Er moet zijn? Waar geloof zichtbaar 

gemaakt kan worden door een liefkozing, een knuffel, een aai over je wang, een zoen, een 

hand op je schouder? Kun je je geloof, de liefde die je ervaart, ook laten zien door je 

ademhaling, een tatoeage, door een dans? Of zelfs door een protesterende vuist? Mogen we 

dat van jou en Jezus leren: dat de wereld van God het ook moet hebben van onze zintuigen?  

 

Lieve, bijna vergeten vrouw zonder naam, dankjewel voor het aanraken. Dankjewel dat je 

hebt laten zien dat geluk te vinden is in een aanraking. Dat wij mensen goed kunnen leven 

door een arm om je heen, een hand in de hand van een ander. Voor een leven met God 

hebben wij ons lichaam te geven. 

Dankjewel! 

Amen. 
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