
Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht ....

Liturgiesuggesties:
Ps.100:1 en 2 voor de dienst
Ps.100:3 en 4 
Voor de morgendienst:
Ps.119:15 na de wet
Schriftlezing: Leviticus 15:19-31
Ps.25:8
Schriftlezing: Marcus 5:21-43
Ps.56:6
Ps.30:1, 3 en 5 (n.b.)
Ps.142:1, 2 en 5
Voor de middagdienst:
Ps.118:3 en 7 rond de geloofsbelijdenis

***

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht!
Dat zou je vanmorgen/vanmiddag boven de preek kunnen zetten.
Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht! Want ...
* Het dochtertje van Jaïrus wordt opgewekt uit de dood.
* De bloeivloeiende vrouw wordt opgewekt uit haar slopende ziekte.
Bij beiden is het leven bezig te verdwijnen.
Maar de Zoon des Mensen, de Christus, is met goddelijke macht naar deze aarde
gekomen.
Daarom gebeuren er geweldige dingen!
In deze geschiedenis roept Jezus zijn tegenstander - de dood - een halt toe.
Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht!

*

Kijk maar ... het is een geweldige drukte aan de oever van het meer.
Jezus is zojuist van de andere kant komen overvaren.
Grote drommen mensen zijn naar Hem toegekomen.
Ze komen ... om te luisteren. Ze komen ... om Hem te zien.
Jezus is bekend in Israël.
Hij geneest zieken; Hij werpt demonen / duivels uit; en ... Hij vertelt maar wat boeiend
over het Koninkrijk van God.
Dat willen ze meemaken. Dat willen ze zien.

Jezus is nog maar net uit het scheepje geklommen als een zekere Jaïrus naar Hem
toekomt.
Jaïrus is één van de oversten van de synagoge.
Het is zijn taak ervoor te zorgen dat alles naar behoren reilt en zeilt in de synagoge
van Kapernaüm.
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Wellicht kent Jaïrus daarom ook Jezus.
Want de Here Jezus was gewend om met zijn discipelen elke sabbat naar de
synagoge te gaan.
Om te luisteren naar Gods Woord én ... om ook Zélf uit de rollen van de Heilige
Schrift vóór te lezen.

Jaïrus, de leider van de synagoge dringt zich naar voren. Hij  valt voor Jezus op de
knieën en smeekt Hem indringend:
"Mijn dochtertje ligt op haar uiterste; kom toch en leg haar de handen op, dan zal zij
behouden worden en in leven blijven."
Jaïrus is ten einde raad. Zijn laatste hoop is ... Jezus.
Van Zijn wonderen heeft hij gehoord. Misschien dat Híj ...
Zó is Jaïrus bij Jezus terecht gekomen. En de grote man van de synagoge maakt
zich klein voor Jezus. Hij werpt zich aan Zijn voeten neer. Dáár ligt nu die voorname
synagoge-leider: Aan de voeten van Jezus. Ten einde raad. Jezus, KOM! "Mijn
dochtertje ligt op haar uiterste ..."

Waarom, broeders en zusters, jongens en meisjes, sterft een kind? Waarom breekt
haar leven af, als dat van een bloem in de knop?
Niemand weet het. God alleen.
Jaïrus' dochtertje staat aan de deur van het leven. Een meisje van 12 jaar. In de
dagen van Jezus is een meisje in de leeftijd van 12½ jaar een huwbare vrouw. Ze
krijgt haar eerste menstruatie. Ze is in staat om kinderen te ontvangen en ter wereld
te brengen.
Twaalf jaar. Dan sta je aan de deur van het leven.
Nu dreigt die deur voor haar voorgoed dicht te gaan.
"Kom toch ...!"

"Kom toch en leg haar de handen op, dan zal zij behouden worden en in leven
blijven."
Jaïrus vraagt om handoplegging.
Handoplegging ... als teken van Gods genade.
Wie ziek was, moest één van de rabbijnen laten komen. Die zou dan een gedeelte uit
de Thora - uit de eerste bijbelboeken lezen - een gebed uitspreken en ... de handen
opleggen.
Handoplegging: als teken van de genade van God.
Dan zal zij behouden worden, gered worden van haar dodelijke ziekte en in leven
blijven.
"Kom toch...!"

*

Jezus komt. En Jaïrus krijgt weer hoop.
Maar er gaat ook een grote - op sensatie beluste - menigte met hen mee. De
mensenmassa dringt steeds meer op.
Zó schieten ze maar langzaam op.
Tenslotte staan ze helemaal stil. Ze kunnen niet meer verder.
"Kom toch ..."
Jaïrus heeft haast. Nú lééft zijn dochter nog. Nú is er nog hoop dat zij behouden kan
worden.
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"Mijn dochter, ... Meester. Toe, ... kom!"
Jaïrus' geloof, broeders en zusters, jongens en meisjes, moet nog groeien. Het
oponthoud stelt zijn geduld en zijn geloof op de proef.

Want ... er is een vrouw. Ze heeft Jezus aangeraakt.
Van achteren is ze Hem genaderd.
Volgens de wetten van Mozes is ze ... onrein. En eigenlijk mág ze helemaal niet in
een mensenmenigte komen. Want een ieder die háár aanraakt ... wordt ook zélf
onrein!
Haar onreinheid en haar schaamtegevoel verhinderen de vrouw dan ook rechtstreeks
naar Jezus te gaan.
Ze waagt het zelfs niet om Jezus ook maar persoonlijk aan te spreken. Al die mannen
ook om Hem heen ...
Maar ze heeft wel zóveel moed verzameld om de Meester van achteren te naderen
en stiekum één van de (gebeds-)kwasten van zijn kleed aan te raken.
Tegen zichzelf heeft ze gezegd: "Indien ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik
behouden zijn."
Ook zíj had veel van Jezus gehoord. Van Zijn helende en genezende macht, die
velen het leven had terug gegeven...
Heel even heeft ze Jezus aangeraakt. En als een schok heeft zij aan haar lichaam
gemerkt ... dat ze genezen is.
Ze heeft gevonden wat zij zocht. Ze is weer beter! En dat na twaalf lange, bittere
jaren. Er is een wonder geschiedt. Niemand die het merkte ...

Niemand?
Jezus draait Zich om en kijkt de mensen om Hem heen scherp aan:
"Wie heeft mijn kleren aangeraakt?"
Ja, er zijn genoeg mensen, die om Hem heen staan te dringen.
Er zijn genoeg mensen, die met zijn kleren in aanraking komen.
Maar er is íemand, die Hem opzettelijk, met een bedoeling, heeft aangeraakt.
Jezus had het bij Zichzelf bemerkt, dat er kracht van Hem was uitgegaan.
Kracht om te genezen. Goddelijke kracht. Levenskracht.
Het wonder kan, mag niet verborgen blijven.
"Kom voor de dag ermee!"

De vrouw, broeders en zusters, jongens en meisjes, komt naar voren.
Bevend heeft ze haar schroom overwonnen.
Ze voelt zich schuldig. Ze heeft iets stiekum gedaan.
Bovendien ... ze was immers onrein. Ze had daar helemaal niet onder de mensen
mogen komen.
Door haar aanraking had ze ook Jezus - voor de Joodse wet - onrein gemaakt.
Ze valt - net als Jaïrus - voor Jezus op de knieën:
"Ik was het. Ik weet dat ik het niet mocht doen. Maar ..." en ze vertelt Jezus de volle
waarheid.
Heel haar levensgeschiedenis wordt ons door Marcus in een notedop voorgehouden.

Twaalf jaar leed ze al aan bloedvloeiingen: een chronische menstruatie. Haar lichaam
had veel bloed verloren.
Ze was - door de loop der jaren - sterk verzwakt.
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Lichamelijk is ze een wrak geworden. Ze had veel bij dokters gelopen. Maar die
hadden haar niet kunnen helpen.
Die hadden haar alleen maar van haar spaargeld kunnen afhelpen.
En inmiddels heeft ze haar hele vermogen uitgegeven.
Ze is tot de bedelstaf geraakt.
En het ergste: haar kwaal is in plaats van beter, eerder slechter geworden. Ze lijdt er
nu al ruim twaalf jaar aan... Twaalf jaar!

Is u, broeders en zusters, jongens en meisjes, die twaalf jaar opgevallen? Toen
Jaïrus' dochter geboren werd, was haar ziekte - de gesel van haar lichaam -
begonnen. Twaalf jaar lang.
Nu is ze ten dode opgeschreven. Want als iemand na 12 jaar niet genezen is, dan is
er menselijkerwijs gesproken geen hoop meer.
De vrouw is - medisch én godsdienstig gezien - een ... hopeloos geval!

Maar dat niet alleen.
Door haar ziekte was ze voortdurend ... onrein!
In Leviticus 15 vers 25 lezen we:
"Wanneer bij een vrouw lange tijd bloed vloeit, ... , dan zal zij gedurende al de tijd dat
zij vloeit, onrein zijn als in de tijd van haar maandelijkse onreinheid; zij is onrein."
Een besmettelijke vrouw dus.
Het bed waar ze op ligt en slaapt,
de stoel waar ze op zit,
de kleren die zij draagt: 
het is allemaal ... onrein.

Moet u zich dat eens voorstellen, broeders en zusters, jongens en meisjes, wat dat
voor die vrouw heeft betekend.
Niemand die bij haar op bezoek durfde komen.
Zelf kwam ze ook nergens meer.
De tempel en de synagoge mocht ze niet meer binnengaan: "Verboden terrein;
onrein!"
Ze mocht niet deelnemen aan de feesten en de offerdienst.
Ze was compleet van de samenkomst en de samenleving uitgesloten.
Onrein. Besmet. En dat al 12 jaar lang. Ten dode opgeschreven!

Kennen wij ook van die onreine, besmette mensen?
Mensen waar we het liefst met een grote boog omheen lopen?
Mensen waar we liever niet op de koffie gaan?
Mag ik u vragen: Kent u zijn of haar (levens-)verhaal?
Hebt u zich wel eens gerealiseerd wat dat isolement voor die ander moet betekenen?
Onrein. Besmet verklaard. Door ons!

*

Voor de vrouw van Marcus 5 is het wonder gebeurt.
Ze ligt aan de voeten van de Here Jezus.
Aan zijn genade levert zij zich over.
"Moge Hij doen - zegt haar houding - wat Hem welgevallig is."
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Ze heeft Hem nu alles opgebiecht.

"Dochter, uw geloof heeft u behouden!"...
Hoe oud, zou die vrouw geweest zijn en hoe oud Jezus?
Dochter! Al de warmte van een vader-kind-relatie is in deze aanspraak van Jezus
neergelegd.
Dochter! Door de wet een uitgestotene, een verloren dochter van Israël. Door Jezus
aangenomen als één van de kinderen van het huisgezin van God. De familie van de
Here Jezus.
"Dochter!"  Jezus spreekt die woorden met goddelijk gezag.
Wat zullen de farizeeën en de schriftgeleerden zich geërgerd hebben!

Maar er is meer.
"Uw geloof heeft u behouden!"
Dat lijkt zo op het eerste gezicht helemaal niet te kloppen met de geschiedenis die
eraan vooraf gaat.
Ze zag Jezus meer als een wonderdoener.
Ze dacht alleen maar aan de - magische kracht - die van Jezus uit zou kunnen gaan.
Een primitief, een wonder-geloof.
Wij zouden het als 'bijgeloof' bestempelen.
Maar Jezus noemt het: GELOOF!
Uiteindelijk verwacht zij het van Jezus alleen.
Bij Hem is ze aan het goede adres.
En als ze heel haar nood aan Hem heeft kwijtgeraakt ... ontvangt ze dat reddende en
bevrijdende woord: "Ga heen in vrede ..."
Na deze woorden van Jezus is zij echt genezen.
Nu heeft ze het volle heil ontvangen.
Ze is gekomen binnen de lichtkring van het heil.
Daarom mag zij dochter heten.
Haar geloof heeft haar behouden.
In Jezus heeft zij haar Heiland ontmoet!

*

En hoe is dat nu met ons, broeders en zusters, jongens en meisjes?
O zeker, wij zijn gelukkig niet zo ziek als die vrouw. We voelen ons vaak
kern-gezond. Maar ... hebben we dan Jezus niet nodig?
Dikwijls heb ik het gevoel dat mensen al vele jaren lang lijden aan een geestelijke
bloedarmoede.
Hun geloofsleven is steeds meer verzwakt en verslapt.
Ze hebben er wat aan gedokterd ... soms van de ene kerk naar de andere ... maar
toen dat niet hielp zijn ze blijven steken.
Ze hebben het maar geaccepteerd, dat het met hun geloof maar armoe-troef is.

Dat is geweldig jammer, geweldig verdrietig als je lijdt aan zo'n ziekte van geestelijk
bloedverlies.
Zou het dan niet verstandig zijn om ook voor Jezus op de knieën te gaan en alles,
maar dan ook alles, aan Hem kwijt te raken?
De vrouw vertelt Jezus alles van haar leven: "De hele waarheid".
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Ze houdt dus niets van haar leven voor de Heiland achter.
Hoe eerlijk zijn wij tegenover elkaar en tegenover God?
Je kunt wel hoofdstukken uit je Bijbel lezen op een dag ...
Je kunt wel uren bidden op een dag ...
Maar hoe eerlijk zijn wij tegenover God?
Durven we Hem alles, maar dan ook alles, van ons leven te vertellen?
Onze fouten, onze tekortkomingen, onze driftbuien, onze (heimelijke) zonden, onze
onreinheid? "De hele waarheid".
Het kan, broeders en zusters, jongens en meisjes, zo geweldig bevrijdend zijn om
alles van je leven aan de Here Jezus Christus kwijt te raken.
Het geeft je zoveel rust in je leven met God en met je naaste.
Het geeft je vrede en genezing. Luister maar naar Jezus:

"Dochter, zoon, uw geloof heeft u behouden - als is het dan maar een klein geloof; ga
heen in vrede en wees genezen van uw kwaal."
Daar moet je dan niet meer aan gaan twijfelen of dokteren, dat moet je gewoon ...
geloven, aanvaarden ... tot en met de vergeving van je zonden en de vernieuwing
van je leven door de Heilige Geest.
Jezus belooft het je: u en u en jou en mij.
"Ga heen in vrede en wees genezen!"

*

Tussen haakjes, broeders en zusters, jongens en meisjes, ... dit oponthoud moet
voor Jaïrus een kwelling en beproeving zijn geweest.
Zijn geloof wordt door Jezus zwaar op de proef gesteld.
Terwijl deze vrouw 'dochter' wordt genoemd, ... ligt zíjn dochter op sterven.
"Jezus, schiet toch op!"
Maar het hoeft al niet meer.
Jaïrus ziet zijn knechten al aankomen.
Hij weet wat de boodschap zal zijn: "Uw dochter is gestorven." Het heeft geen zin
meer, de Meester lastig te vallen.
Jaïrus' wereld stort in elkaar.
De moed om verder te gaan ... is hem ontzonken.
We horen dat meeklinken in de woorden van Jezus:
"Wees niet bevreesd, geloof alleen!"
Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Geloven ... en dat als je dochter van 12 jaar oud is overleden.
Kun je dan nog ... geloven?
"Je móet geloven", wil Jezus zeggen.
"Je zúlt je moeten vastklampen aan mijn woord!
Kom Jaïrus!" "Wees niet bevreesd, geloof alleen."

Jaïrus!
Weet u overigens, broeders en zusters, jongens en meisjes, wat Jaïrus' naam
betekent? Jaïrus betekent: Hij, d.w.z. God ... Hij zal opwekken.
God zal - door Jezus - de doden opwekken.
Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht!
Hij is de Levensvorst, HEER, ook over de dood.
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*

Maar als ze het stadje binnenkomen en het huis naderen is het oosterse rouwbedrijf
al in volle gang.
Ze horen al van verre de klaagtonen van de vrouwen en de schrille jammertonen van
de fluiten.
De stemming van de dood waaiert over het hele stadje uit.
De kindertjes kruipen bij hun moeder op schoot.
De mannen staan zwijgend in de schaduw tegen de muren van de huizen.
De dochter van Jaïrus is dood.
En het hele rouwbedrijf is in volle gang.
Er moet snel begraven worden.
In het oosten gebeurt dat nog op dezelfde dag.
Het land is heet en men moet voorzichtig zijn.
De fluitspelers jakkeren door hun toonladders van de dood.
Hun instrumenten janken als wolven in de nacht.
En de vrouwen huilen, schreeuwen en janken mee.

"Weg jullie, allemaal! Hou op met dat misbaar! Het meisje is niet dood, het slaapt!"
De mensen ... ach ze lachen Hem uit! "Dood is dood", zeggen ze.
Ze weten wel beter. "Het kind slaapt?"
"Het meisje is dood!" Daar heb je geen dokter meer bij nodig om dat vast te stellen.
Het geeft immers geen enkel teken van leven meer.

Ja, Jaïrus hád een dochtertje.
Ongeveer 12 jaar oud van het meisje.
Het stond aan de deur van het leven.
Nog een half jaar en ze was een huwbare vrouw.
Kreeg ze haar eerste menstruatie. Kon ze kinderen krijgen en trouwen.
Twaalf jaar - net zo oud als de ziekte van die bloedvloeiende vrouw.
Had die vrouw niet beter kunnen sterven en Jaïrus' dochter blijven leven...?

*

Maar de deur gaat dicht. Jezus sluit al het misbaar en gelach en gejammer van de
wereld buiten.
Het is heel stil.
Het meisje ademt niet meer.
Ze ligt als een wit-marmeren beeld op haar bed.

"Talitha koem! Meisje, Ik zeg je, sta op!"
De laatste vijand - de dood - wordt hier in dit huis van Jaïrus verslagen. Hij moet zijn
buit teruggeven.
De dood betekent voor Jezus niet het laatste, onherroepelijke einde.
Voor de Levensvorst is de dood een slaap, waaruit Hij kan doen ontwaken.
"Ze leeft, ze leeft!"
Ze is - tussen haakjes - het bekendste meisje van de wereld geworden.
We weten haar naam niet eens. We weten alleen dat haar vader Jaïrus heette: God
zal opwekken.
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Maar iedereen kent haar tot op de dag van vandaag.
Want Jezus riep haar weer ten leven.
De dochter van Jaïrus werd het levende teken van Gods macht over de dood.
Wakker geworden, wrijft ze haar ogen uit van verwondering. Ze wist nauwelijks wat
er gebeurd was.

*

Twee woorden, broeders en zusters, jongens en meisjes, springen er in Marcus 5
met reuze-letters uit: geloof en behoud.
Jaïrus die bij Jezus komt: Leg haar de handen op, dan zal zij behouden worden.
Jezus tot Jaïrus: Wees niet bevreesd, geloof alleen.
En Jezus tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden.

Geloof en behoud.
Daarin zit alles wat de Here Jezus van ons vraagt én ons wil schenken.
Geloof en behoud, die woorden zijn zo aan elkaar verbonden, dat er geen speld
tussen te krijgen is.
Wie gelooft ... ís behouden, zal behouden zijn!
Zo simpel is het eigenlijk, of niet soms?
Geloven: Voor die vrouw betekent dat ... Jezus alleen!
Voor Jaïrus is het ... tegen de feiten in toch blijven vertrouwen op de Heiland.

Om behouden te worden zul je naar Jezus moeten gaan en voor Hem door de knieën
gaan.
Dan is er redding. Dan is er behoud.
Want Jezus capituleert niet voor de feiten.
Zelfs niet voor het laatste, harde feit van de dood.
Jezus, de Heiland, wéét ... dat de dood niet het laatste woord kán hebben. Hij is ...
HEER, ook over de dood.
Zijn macht strekt zich ook uit over de laatste vijand van een mens.
Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht!

We hebben, broeders en zusters, jongens en meisjes, een God, die de geschiedenis
van deze beide dochters in de Bijbel heeft gegeven, ... als een venster naar de
toekomst.
Want een ieder, die in Hem gelooft, is behouden, zal bewaard worden, tot de dag van
de opstanding.
De opstanding op de jongste dag.
Dan zullen de bazuinen klinken, de graven zullen open gaan.
Dan komt de Levensvorst, de HEER over de dood.
Hij wekt ten leven door een simpele aanraking en een woord.
Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht!
Hij opent - voor zonen en dochters - de deur tot het leven: het eeuwige leven!
Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 21 april 1991

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !
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