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Geraakt 

Overweging  16 februari 2014 – Frans Gerritsma 
Lector: Yvonne van der Velden 

 
“... een God die ons wijst op onze eigen verantwoordelijkheid.  

Die in ons een kracht wil zijn.  

Die ons verlicht met tekens van hoop,  

zoals dat de jasmijn voor Etty was ...” 

 
Eerste lezing: Etty  Hillesum (484-485) vl.107-109 

Tweede lezing:  Marcus 1.40-45 

 

Openingsgebed 

In uw naam zijn wij bijeen 

Eeuwige. 

Vervul ons met uw kracht 

Dit uur, deze dag 

Op dat uw licht een kracht zal zijn, 

wanneer het donker is 

en de weg die wij gaan moeilijk begaanbaar. 

Wees hier aanwezig 

als een bron van licht en leven. 

 

Welkom en inleiding 

Welkom bij deze viering, Waarin ik samen met 

Yvonne mag voorgaan. 

Op 15 januari was het honderd jaar geleden dat Etty 

Hillesum in Middelburg geboren werd. Deze van 

afkomst joodse vrouw is bekend geworden om haar 

dagboeken die ze tijdens de oorlogsjaren heeft 

bijgehouden. 

Uit deze dagboeken komt een vrouw naar voren die 

heel intens geleefd heeft. De worsteling in haar 

leven om wie ze is en wie ze wil zijn. In de 

oorlogsjaren heeft ze hele duidelijke mystieke 

ervaringen, haar geraakt zijn door God waardoor ze 

op een bijzondere manier zich inzet voor anderen. Ondanks alle oorlogsdreiging, gevaar voor eigen 

leven, wil ze iets van warmte en licht naar anderen uitstralen in concrete inzet. Zowel hier in 

Amsterdam als in Westerbork. Ze sterft uiteindelijk in Auschwitz in 1943. 

In deze viering een fragment uit haar dagboek, waarin ze duidelijk laat zien hoe ze de alledaagse 

realiteit onder ogen ziet, maar ook getuigt van het licht en de hoop die in haar is. 

In het evangelie horen we een verhaal van Jezus, hoe hij geraakt wordt door een zieke en wat dat bij 

hem teweeg brengt. 

Vandaag gaat over twee manieren van geraakt zijn. 

Geraakt door het leed van de wereld, maar ook door de hoop. Dar willen we verder bij stilstaan. 

Ik wens ons een inspiratie viering toe. 
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Eerste lezing - Etty  Hillesum (484-485) vl.107-109 

Lijden is niet beneden de menselijke waardigheid. Ik bedoel: men kan menswaardig lijden en 

onmenswaardig. Ik bedoel: de meeste Westerlingen verstaan de kunst van het lijden niet en ze krijgen er 

duizend angsten voor in de plaats. Dit is geen leven meer, wat de meesten doen, angst, resignatie, verbitte-

ring, haat, wanhoop. Mijn God, het is zo goed te begrijpen allemaal. Maar wanneer hun dit leven genomen 

wordt, dan wordt hun toch niet veel genomen? En ik vraag me af of het zo'n groot verschil is, hier door 

duizend angsten opgevreten te worden of in Polen door duizend luizen en de honger?. Men moet de dood 

accepteren als bij het leven behorende, ook de vreselijkste dood. 

En leven wij de hele dag niet een heel leven en doet het er veel toe of we enige dagen korter of langer 

leven? Ik ben iedere dag in Polen, op de slag(cht)velden, zo kan men het noemen, er dringt zich soms een 

visioen van gifgroene slagvelden aan me op, ik ben bij de hongerenden, bij de mishandelden en bij de 

stervenden, iedere dag, maar ik ben ook bij de jasmijn en bij dat stuk hemel achter mijn venster, er is voor 

alles plaats in een leven. Voor een geloven in God en voor een ellendige ondergang. 

Men moet ook de kracht hebben om alleen te lijden en om anderen niet te beladen met de eigen angsten 

en lasten. 

 

Evangelielezing  Marcus 1.40-45 

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op 

zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’  Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte 

hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’  En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein.  Jezus 

stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing:  ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u 

aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis 

voor de mensen.’  Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er 

gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op 

eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem 

toe komen. 

 

Overweging 

Toen de dagboeken van Etty Hillesum bekend werden, werd een deel er van gebundeld in een boekje 

dat heette: “het verstoorde leven”. Door de oorlogsdreiging en de oorlog, was voor haar, vooral ook als 

Jodin, het leven helemaal verstoord. Een gewoon leven van studeren uitgaan en werk was er niet meer 

bij. 

In het evangelie van vandaag is het leven van de degene die aan huidvraat, aan melaatsheid lijdt,  

ernstig verstoord, zozeer zelfs, dat de melaatse door ieder gemeden wordt. Niemand durft hem aan te 

raken  uit angst voor besmetting. 

We willen niet dat ons leven verstoord wordt door negatieve krachten. We willen ongestoord leven, in 

harmonie, in welzijn, in vrede. Maar we weten ook dat ons leven voortdurend bedreigd wordt, onze rust 

wordt weggenomen, Of we willen of niet, we worden geraakt door allerlei zaken die ons leven 

verstoren. 

 

Machteloos 

We hoeven het journaal maar aan te zetten en we worden geraakt door de ellende van oorlog en 

ondergang, als het al niet de afschuwelijke oorlog in Syrië is, of de beelden over christenen en moslims  

die niet met elkaar kunnen samenleven en elkaar afslachten. En dan is er nog het natuur geweld dat 

mensen tot slachtoffer maakt. We voelen ons machteloos en je merkt dat je er immuun voor begint te 

worden. En dat is niet eens zo moeilijk. Als het maar ver weg is. 

Maar we worden ook geraakt door ziekte en dood, in onze eigen omgeving, in familie en kennissen 

kring. Dat kan ons zoveel verdriet bezorgen en in beslag nemen dat we soms jaren nodig hebben om er 

over heen te komen. En dan nog.  

Maar dan is daar, die jasmijn, die bloeiende jasmijn, die Etty vanuit haar kamer ziet. De jasmijn. Voor 

haar het symbool van schoonheid en hoop en liefde. Die wil ze ondanks alle ellende niet uit het oog 
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verliezen. Die jasmijn wordt voor haar tot het symbool van Gods aanwezigheid in alle ellende die ze om 

zich heen ziet. Daar wil ze zich door laten raken. Vanuit dat geloof erkent ze dat er menswaardig en 

onmenswaardig lijden is, maar is er in haar een kracht die haar, tot in de concentratiekampen, het 

vermogen geeft om troost en hulp te bieden. Ze wil zich niet laten opvreten door angst. Haar geloof in 

God geeft die kracht, ook al heeft ze weet van een ellendige ondergang. 

 

Medelijden 

In het evangelie zien we dat Jezus zich laat raken door de onreine, de uitgestotene, met huidvraat. Er 

staat dat hij medelijden heeft, hij kan zich inleven in deze lijdende mens. Dat zet hem in beweging, dat 

help hem over grenzen heen, Grenzen, die door de wet gesteld zijn, je mag een melaatse niet 

aanraken, ze moeten op afstand blijven, ze mogen de gemeenschap niet besmetten. Of misschien wel 

de grens van de emotionele weerstaand om de huidvraat aan te raken van deze ongetwijfeld stinkende 

mens. Het brengt in Jezus krachten naar boven die helend werken en een helende werking hebben. 

Hoe genezend is het soms al niet dat je gezien wordt in je lijden in je isolement. Het zoentje dat je 

moeder op de zere plek deed toen je gevallen was deed je de pijn vergeten. 

Iemand die genezend rondgaat. Die moet het verstoorde leven kunnen herstellen. Daar loopt iedereen 

achter aan. Zo’n dokter, zo’n wonderdoener, zo’n Jomanda willen we allemaal wel. Hoewel onze scepsis 

tegenover zulke genezers groter zal zijn dan die was ten tijde van Jezus. We gaan liever naar de 

reguliere geneeskunst en als dat niet helpt. 

We zien dat Jezus de mensen ontvlucht, die die met een enkele aanraking weer evenwicht in hun 

verstoorde leven willen krijgen. Dat is zijn taak, zijn roeping niet. Zo is zijn God niet. 

 De boodschap, waar hij zelf ook nog mee worstelt is, dat juist in lijden en dood, Gods kracht met de 

mens is. Daar weet hij zelf nog niet goed raad mee. Hij zal zelf door lijden en dood heen moeten, daarin 

tot het uiterste toe de aanwezigheid en de afwezigheid van God ervaren. Dat  zijn God in lijden en dood, 

de mens trouw blijft. 

 

Ombuigen 

Etty laat zich niet lam leggen door haar angst, de angst van anderen Ze loopt niet weg voor de 

gruwelijkheden die er zijn, maar ze gaat door met alle hoop en liefde die er in haar is om weldoend 

rond te gaan, ook al weet ze dat ze maar één pleister op de vele wonden is. 

Waardoor laat ik, laten wij ons raken. 

Ik leer van Etty en ook van Jezus, om niet weg te lopen voor alle ellende die er is, die je raakt, die je 

soms dreigt te vermorzelen. Voor velen is dat een reden om af te haken en te zeggen er is geen God. Hij 

grijpt niet eens in, hij laat dat allemaal maar toe.  

Etty wijst op de symbolen van licht, leven en liefde, die haar hoop geven en in beweging zetten. Zij 

voelt zich de armen van God, om in al die ellende nog iets goeds, iets van God, te kunnen doen. 

Voor Etty, voor Jezus en vele anderen was hij een kracht, een liefde, een Vader, een bron van licht, om 

aan het lijden een plaats te geven en het om te buigen tot soms mateloze inzet voor de ander.  

Dat is een God die ons wijst op onze eigen verantwoordelijkheid. Die in ons een kracht wil zijn. Die ons 

verlicht met tekens van hoop, zoals dat de jasmijn voor Etty was. Met een  liefde volle aanraking , of met 

een kracht dei je even boven jezelf uittilt. Allemaal momenten waar naar we kunnen terug keren, 

waarmee we onze hoop en vertrouwen kunnen voeden. Waarmee we op weg kunnen om met onze 

liefde anderen te raken, om zo en helend en genezend te werken, naar het voorbeeld van zovelen, die 

allemaal geïnspireerd door Jezus van Nazareth, de verantwoordelijkheid niet neerleggen bij iemand 

die het voor ons allemaal wel zal opknappen. 

 

Ik wens ons allen toe, In welke situatie je ook bent, dat je geraakt wordt door symbolen van hoop en 

liefde, die kracht geven om grenzen te verleggen en onze angst doen omzetten in vertrouwen. 

Een jasmijn. 


