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In deze maanden van coronacrisis gaat het voortdurend over gezondheid: onze gezondheid 

staat op het spel, en we doen er alles aan om ons de ziekte van het lijf te houden. Het liefst 

willen we iederéén gezond houden, óók de kwetsbare en oudere mensen. Onze hele samen-

leving, onze hele economie hebben we tot stilstand gebracht om maar te voorkomen dat 

mensen elkaar besmetten. Daar kun je heel mooie, heel warme dingen over zeggen. Als het 

wáár is dat je een beschaving mag beoordelen op wat die beschaving doet voor de meest 

kwetsbare mensen, - dan mogen we onszelf met een gerust hart “een beschaafd land” noemen.  

 

Toch worden er ook kritische vragen gesteld. Bijvoorbeeld: hanteren wij niet een veel te be-

perkt, veel te benauwd beeld van gezondheid? Moet ‘t alleen maar gaan over het tegenhouden 

van ziekte en het streven naar een zo lang mogelijk leven? Hoort het niet óók bij een gezonde 

samenleving om een dynamische economie overeind te houden, en om naar het geestelijke 

welzijn te blijven kijken? Het bieden van een hoopvol perspectief aan onze jongeren en onze 

ondernemers, - is dat niet nèt zo belangrijk als het beschermen van onze ouderen? Het zijn 

discussies waar vrijwel niemand zich aan waagt, omdat je al gauw een woord teveel of een 

woord te weinig zegt. Het is misschien ook niet zo verstandig om zulke discussies te voeren 

terwijl de crisis nog gaande is. Maar we zullen het er toch een keer over moeten hebben: wat 

betekent “gezondheid” voor ons? Wat beschouwen wij als een gezonde samenleving? In wat 

voor een maatschappij willen wij leven? Welke keuzes maken wij daarin? 

 

In de afgelopen decennia is “gezondheid” in onze samenleving steeds belangrijker geworden. 

In onderzoeken naar wat mensen het allerbelangrijkst vinden staat “gezondheid” onbetwist op 

de eerste plaats. Mensen kunnen het steeds minder accepteren dat lichamelijke en psychische 

problemen hun ideaal van een blij en zorgeloos leven komen verstoren. De last van ziekten en 

kwalen is in onze maatschappij relatief gering, dankzij gezonde voeding, goede huisvesting en 

een uitstekende gezondheidszorg, en toch is ziekte in onze tijd “Boeman nummer één” en is 

gezondheid verreweg het meest begeerde goed. De crisis van vandaag lijkt deze ontwikkeling 

alleen maar te versterken: gezondheid wordt steeds meer het hoogste goed. Als christenen 

zouden we daar best kritische vragen bij kunnen stellen! Want in de Bijbel is “gezondheid” 

veel méér dan ons lijfelijke en psychische welbevinden. In het evangelie kan een mens “ziek” 

zijn zonder enig lichamelijk ongemak, en “gezond” terwijl het lichaam het begeeft. Natuurlijk 

verlangt ieder mens naar lichamelijke genezing, ook al in de tijd van de Bijbel. Maar in de 

Bijbel is genezing nooit méér (maar ook niet minder) dan een teken: teken van het komende 

Koninkrijk. Déze kant gaan we op, zó gaat het worden, hier openbaart zich iets van Gods 

bedoeling voor alle mensen en de hele schepping. Genezing is eigenlijk nooit het hóófddoel. 

Als genezing het hoofddoel zou zijn, dan was God een grillige God, een onvoorspelbare God 

die op volstrekt ondoorgrondelijke wijze de ene mens wél geneest en de andere niet. Wij 

moeten genezing niet verzwaren tot een “bewijs” van Gods liefde of bijzondere aandacht. 

Genezing is nooit “los verkrijgbaar”; zij is altijd verbonden aan de komst van Gods Konink-

rijk, zij is een teken daarvan. 

 

In de Bijbel spelen genezingen een belangrijke rol. In het evangelie volgens Marcus, dat sterk 

de nadruk legt op de daden van Jezus, vinden al in het eerste hoofdstuk diverse genezings-

wonderen plaats. Daarbij wordt ook de schoonmoeder van Petrus genoemd. Sommige 

uitleggers hebben een verklaring voor de expliciete vermelding van deze schoonmoeder: 

misschien was zij wel ziek geworden door het plotselinge vertrek van Petrus, die beloofd had 

haar dochter trouw te blijven en voor zijn gezin te zorgen, en nu van de ene op de andere dag 



alles en iedereen in de steek had gelaten om achter een vreemde wonderdoener aan te gaan. 

Een aardige verklaring, die we echter niet terugvinden in het verhaal. Volgens het verhaal 

stapt Jezus met zijn eerste vier volgelingen het huis binnen en helpt Hij de zieke schoon-

moeder overeind, waarna zij koortsvrij en genezen blijkt te zijn. Daarna komen álle inwoners 

van het stadje naar Jezus toe, en worden nog veel méér mensen genezen. Ook een melaatse 

man behoort tot de gelukkigen. Je zou haast denken dat het Koninkrijk Gods al is aange-

broken… Jezus gaat meteen al de strijd aan met de kwade krachten van ziekte en zinloosheid, 

van schuld en dood, en Hij laat ons zien hoe grenzeloos zijn macht is. Of niet? 

 

Er moet méér aan de hand zijn. De éérste woorden die Jezus in het Marcusevangelie spreekt, 

luiden: “De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij; kom tot inkeer en hecht 

geloof aan dit goede nieuws!” Alles wat Jezus daarná gaat zeggen en doen, staat in het kader 

van déze woorden. Het Koninkrijk nadert, is al om ons heen, en dat vraagt iets van ons: een 

reactie, een ommekeer, een nieuwe levenshouding. Ook de genezing van Petrus’ schoon-

moeder vindt binnen dit kader plaats. Jezus “hielp haar overeind”, vertaalt de NBV, maar 

eigenlijk staat er: “Hij maakte haar wakker, richtte haar op.” Hier vindt een opwekking, een 

opstanding plaats. In het leven van een ziek mens worden de bedoelingen van God zichtbaar. 

“Ze begon voor hen te zorgen,” zegt de NBV daarna. Letterlijk staat daar: “Zij diende hen, 

werd een diaken voor hen.” Dat zijn precies de dingen waartoe moedeloze en zielloze mensen 

worden geroepen: opstaan en dienen. Het Koninkrijk van God nadert: voel de kracht ervan en 

lééf, leef als nooit tevoren. En wat je zelf ontvangen hebt aan kracht en goedheid, -  geef dat 

door aan anderen. Dien de mensen om je heen, niet vanuit zwakte of onderdanigheid, maar 

vanuit kracht en liefde. Daar maakt de schoonmoeder van Petrus een begin mee, en zo is eerst 

haar genezing en daarna haar levenshouding een teken van het naderende Koninkrijk. Zo is 

ook de melaatse man een teken van het Koninkrijk: ondanks het spreekverbod van Jezus gaat 

de man “breeduit rondvertellen” wat Jezus met hem en voor hem heeft gedaan. Hij wordt dus 

een soort van evangelist, een brenger van het goede nieuws. 

 

Een eigenaardig trekje in het Marcusevangelie is, dat Jezus iedereen opdraagt te zwijgen. Bij 

de boze geesten staat er: “Hij stond ze niet toe om iets te zeggen,” en de genezen melaatse 

krijgen te horen: “Denk erom dat u tegen niemand iets zegt!” Dit “Messiasgeheim” hebben 

sommige uitleggers verklaard vanuit onzekerheid in Jezus zelf: Hij was er zelf nog niet zeker 

van dat Hij inderdaad de beloofde Messias was. Andere uitleggers hebben geopperd: “De 

mensen waren er nog niet rijp voor, konden de waarheid nog niet bevatten.” Maar wellicht 

wilde Jezus voorkomen dat de mensen met deze genezingswonderen aan de haal zouden gaan; 

misschien wilde Hij niet dat zij het wonder zouden versmallen tot verlossing van lichamelijk 

ongemak, en dat ze over Hem zouden praten als over een toverende wonderdoener. Waarmee 

we dan weer terug zijn bij de probleemstelling waarmee ik deze preek begon: gezondheid is 

een groot goed en genezing is iets geweldigs, maar wat verstáán we er eigenlijk onder, en 

waarom draait het nou wérkelijk in ons bestaan?  

 

Opvallend is dat Jezus, als Hij hoort dat iedereen Hem loopt te zoeken, tegen zijn leerlingen 

zegt: “Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat Ik ook daar 

het goede nieuws kan brengen.” Hij zegt dus heel duidelijk niet: “Laten we ook daar de 

mensen gaan genezen.” Genezing is niets méér (en zeker ook niets minder) dan een teken van 

het goede nieuws. Waarbij de vraag is: hoe reageren wij hierop, wat dóén wij hier nu mee, 

met dat goede nieuws van het komende Koninkrijk? 

Vandaag hadden wij, als een voorteken van dat Koninkrijk, samen in de kring willen staan. 

De Levende, de Opgewekte, de opgestane Heer nodigt ons aan tafel, waar Hij onze diaken wil 



zijn, ons wil bedienen. Als een dienaar deelt Hij brood en wijn aan ons uit, en geeft zo het 

leven aan ons door. Want dienen is leven wekken, leven doorgeven, leven mogelijk maken. 

We kunnen vandaag de Maaltijd niet vieren. Maar we kijken straks naar twee voorbeelden uit 

de gemeente waarin het dienen en delen gestalte krijgt. De kinderen van KIEM en de 

diakenen laten ons een glimp van het Koninkrijk zien: een wereld waarin mensen werkelijk 

naar elkaar omzien. Waar gezondheid niet langer het doel, maar een middel is: een middel dat 

het goede nieuws van Jezus onderstreept, een teken van Gods toekomst. 


