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De EEUWIGE is mijn Licht - Wie zou ik vrezen?  

Overweging  18 mei 2014 – Diana Vernooij 

 
“... De boodschap van deze verhalen  

zou wel eens kunnen zijn  

dat het ware geloof dát geloof is dat bevrijding zoekt,  

dat vrouwen en gemarginaliseerden niet uitsluit  

maar hun kracht en recht van leven juist beaamt  

en tot leven roept ...” 
 

Eerste lezing: Marcus 5:22-42 

Tweede lezing:  Marcus 7:24-30 

Derde Lezing: Psalm 27:1-6 

 

Welkom en inleiding 

Goedemorgen lieve mensen, heel hartelijk 

welkom allemaal. Fijn om met elkaar hier te 

zijn deze prachtige morgen. Een heel speciaal 

welkom aan mevr. Esther Mombo. A very 

special welcome to ms. Esther Mombo, we are 

happy you are here.  

Esther Mombo is hoogleraar theologie in 

Nairobi, Kenia. Zij is hier op uitnodiging van 

het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede, en 

heeft gisteren in De Nieuwe Liefde een lezing 

gehouden en een leerhuis gegeven. Zij is voor 

de vrouwen die leiding geven aan 

vredesprocessen uitgenodigd om religie als 

ondersteunende kracht daarvoor te leren 

kennen. Veel vrouwen kennen de religie, in 

ieder geval de kerkelijke kant ervan als een 

belemmerende factor – ten onrechte. Religie 

toont zich in de kleren van de cultuur, zegt 

mevr. Mombo – iedere kerk neemt de normen 

en waarden van de cultuur mee. En als religie 

belemmeringen opwerpt dat zit het daar. 

Religie is een bevrijdende kracht – en dat is wat mevr. Mombo overdraagt. Vandaag is zij onze 

gast.  

 

Dan zijn er nog twee gasten: Abylaine Malungo en Nikish Vita. Abylaine en ik hebben samen 

de viering voorbereid en de teksten gekozen. Ik heb Abylaine en Nikish een half jaar geleden 

leren kennen in een training die mevr. Mombo samen met de Islamitische vrouwelijke 

hoogleraar Musdah Mulia gaf over de kracht van religie. Wij hebben gezocht naar een paar 

bijbelverhalen over vrouwen én gezocht naar de kracht van ons geloof – daar staat de 

openingszin van vanmorgen garant voor: We hebben niet de Geest ontvangen om opnieuw als 

slaven in angst te leven, maar als vrije kinderen van God. 
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Religie toont zich in de kleren van de cultuur – dat is wat Esther ons vertelt. Die culturele 

kanten leren zien en relativeren, de context betrekken, tussen de regels door leren lezen – 

dat helpt ons allemaal om bij de goddelijke inspiratiebron te komen.  

 

Abylaine heeft een sterk geloof en zal ons vertellen wat de training haar heeft gebracht.  

In mijn overweging zal ik aansluiten bij de interpretatie van de Bijbelverhalen zoals Esther 

Mombo en andere feministische theologes ons heeft laten zien. Esther zelf hebben we 

gevraagd een Bijbeltekst in het Engels te lezen, terwijl wij die in het Nederlands lezen. Zij zal 

haar gebeden met ons te delen. En Nikish zal de gebeden van Esther voor ons vertalen.  

 

Wij wensen ons allen een goede viering toe.  

 

 

Overweging 

“Mama appelsap” is een populair onderdeel van De Wereld Draait Door, regelmatig op tv. Er 

wordt een muziekje gedraaid en met een beetje moeite hoor je dan een Nederlands zinnetje 

of uitdrukking in het Engels of Frans. Dan zingt Amy Winehouse ineens: “Ik drink een biertje”. 

Als onze Hollandse hersenen eenmaal deze tekst horen, kun je niet meer terug naar de 

oorspronkelijke tekst!  

Taal wordt verstaan en dat zorgt voor interpretaties. Dat gaat altijd zo. Als je iets wilt vertellen 

heb je met het kiezen van je woorden voor je het weet al een interpretatie in het verhaal 

gelegd. En als dat wordt doorverteld kan er zo een vanzelfsprekende betekenis ontstaan. Zo 

komt ook een gebruikelijke interpretatie van verhalen in de bijbel tot stand. De 

bloedvloeiende vrouw wordt zo meestal gezien als een zielige vrouw die iets doet wat niet mag 

en waar Jezus grootmoedig genezing aan geeft. Wij gaan dat verhaal eens beter bekijken. En 

dan blijkt er een mooie sleutelzin in het verhaal te staan: “Ze vertelde hem de hele waarheid”. 

Deze zin intrigeerde me. Soms wordt de zin vertaald met: “Ze vertelde hem de volle 

waarheid.” Maar in weer een andere vertaling klinkt: “ze biechtte hem alles eerlijk op”. Wat 

vertelde de vrouw, biechtte ze inderdaad een zonde op? Of is dat een mama appelsap, een 

foutieve interpretatie die maar blijft doorzingen? 

 
Overeenkomst 

Een vrouw met een sterk geloof, die maar iets heel kleins wil van Jezus, dat is de 

overeenkomst met het tweede verhaal dat we lazen. Jezus gaat in het verhaal naar het 

noorden, naar Tyrus. Tyrus ligt in Syro-Fenicië aan zee, dat is het huidige Libanon. Er 

woonden daar veel Joden, dus Jezus is waarschijnlijk ergens te gast. Jezus wil waarschijnlijk 

even uit de belangstelling weg zijn, vlak voor zijn vertrek is er sprake van een menigte die 

hem volgt. Maar ook in Fenicië is zijn faam voor hem uitgegaan. Een vrouw komt binnen, een 

autochtone Syro-Fenicische vrouw. Zij vraagt hem haar kind te genezen. Dat wijst Jezus af met 

een vergelijking met kinderen, brood en honden. Die vergelijking lijkt uit de lucht gegrepen. 

Maar het zou niet vreemd zijn dat Jezus, op het moment dat ze binnenkwam, aan het eten was 

en dat er ook kinderen waren die aten en dieren die daarna de restanten van het maal zouden 

opeten. Joden noemden de gojim, de heidenen, in die tijd honden of zelfs zwijnen, twee 

onreine dieren. Gojim waren immers mensen die zich niet aan dezelfde reinigingswetten 

hielden als de joden. Jezus bedoelt met ‘de kinderen’ de Joden, hij wil zijn leer en heil aan 

hen brengen, niet aan de heidenen. De vrouw gedraagt zich niet beledigd en laat zich ook niet 

afschepen. En Jezus erkent dan ook haar geloof en zegt haar dat haar dochter genezen is.  
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De verhalen over Jezus werden lang voordat ze zijn opgeschreven door de mensen 

doorverteld. Er zijn niet voor niets allerlei versies van in omloop in de verschillende 

evangeliën, en ook nog in de niet door de kerk erkende versies van evangeliën, zoals het 

evangelie van Thomas en het evangelie van Maria Magdalena.  

Hoe gaat dat met interpretatie – je hoort iets en voor je het weet denk je het begrepen te 

hebben. Je haalt dat eruit wat jou aanspreekt en wat onbelangrijk is in je ogen laat je weg, als 

je het verhaal doorvertelt. Mama appelsap. Je moet wel. Samenvatten, je eigen maken – dat 

alles is niet mogelijk als je alleen maar zou papagaaien, je moet je eigen begrip inzetten, je 

eigen woorden gebruiken, je eigen nadruk leggen. Maar je beseft vaak onvoldoende dat het 

daarmee jouw interpretatie is, en niet de waarheid over het verhaal.  

Zo ging het ook met het doorvertellen van de verhalen van Jezus. In de mannenmaatschappij 

die het was, werden de verhalen vooral door mannen doorverteld, en dus ook door mannen 

geïnterpreteerd. Konden zij zich voorstellen hoe een vrouw die constant menstrueerde moest 

leven in die tijd, interesseerde haar naam hen, onthielden zij haar verhaal, haar “hele 

waarheid”? Blijkbaar niet. Jaïrus maakte meer indruk, hij was ten slotte een man met status.  

Daarom is het aan ons, om meer van de verhalen van vrouwen in de bijbel terug te vinden, om 

te zoeken naar de context, naar datgene dat wel is verteld om te begrijpen wat er gebeurde – 

waar de kracht van de vrouwen ligt. Want de gangbare interpretatie is bekend: het gaat hier 

om een zielige vrouw, met een lastige vrouwenkwaal, die gelukkig genezen wordt door Jezus. 

Wij laten dat beeld los en gaan op zoek naar een nieuwe interpretatie, naar haar kracht, naar 

háár verhaal. We kijken naar de context, stellen ons voor wat er toen daar gebeurd is.  

  
Zonder naam 

Daarom: nogmaals terug naar de verhalen. Wat valt op aan deze teksten? Het eerste wat mij 

opvalt is dat de vrouwen geen naam krijgen. Jairus, die genoemd wordt krijgt een naam, en 

ook zijn functie en status wordt vermeld: hij is een van de leiders van de synagoge. De 

bloedvloeiende vrouw krijgt geen naam. Is dat omdat zij minder belangrijk is in de ogen van 

Jezus? Nee, zij wordt juist door hem geroemd, waar de leider van de synagoge bij is. Ze is dus 

zeker niet minder belangrijk in Jezus’ ogen. Maar het effect is wel dat wij ook neigen haar 

minder belangrijk te vinden.  

De Syrofenicische vrouw heeft ook geen naam terwijl wat zij doet revolutionair is. Zij 

doorbreekt de conventies. Jezus wordt door haar uitgedaagd uit zijn referentiekader te 

stappen. De niet-Joden vallen immers buiten zijn blikveld. De vrouw geeft niet op. Ze 

accepteert de niet bepaald vleiende vergelijking en zij vraagt, net als de bloedvloeiende 

vrouw om de zoom van zijn kleed vraagt: zij vraagt de kruimels van de tafel. Dat is voldoende 

voor haar. Zij hoeft niet gezegend, erkend, gezien te worden – het is voldoende om in de 

nabijheid te zijn en het eigen vertrouwen en verlangen zijn werk te laten doen.  

 
Heilige Geest afsmeken 

Simone Weil, een joodse christelijke filosofe, zegt in haar mystieke dagboek dat de Heilige 

Geest niet anders kan dan komen als zij afgesmeekt wordt, dat is haar natuur. Hier is het 

hetzelfde: vertrouwen, geloof trekt redding aan. Jezus voelde dat er een kracht uit hem was 

weggestroomd toen de bloedvloeiende vrouw zijn kleed aanraakte. Dat was geen genezings-

daad van Jezus, maar het werd als het ware van hem afgetapt. En de Syrofenicische vrouw doet 

iets waarvan ik me niet kan herinneren dat iemand anders in de bijbel dat doet: ze haalt Jezus 

over om een ander perspectief in te nemen. Ze heeft hem uitgedaagd buiten zijn grenzen te 

denken en te handelen.  
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Terug naar de bloedvloeiende vrouw en de context van het verhaal. Laten we Leviticus 15 er 

eens bijhalen: “Iedereen die een menstruerende vrouw aanraakt, is tot de avond onrein; alles 

waarop zij tijdens haar onreinheid stapt, wordt onrein; alles waarop zij zit eveneens. Ieder die 

de plaats aanraakt waarop zij gezeten heeft, moet zijn kleren wassen en een bad nemen.” En 

dat gaat nog even door. Het is niet mis! Overigens geldt die zelfde onreinheid ook voor een 

man als er vocht uit zijn lid vloeit. Zij, bij wie 12 jaar lang bloed vloeide is dus 12 jaar lang 

uitgesloten geweest van aanrakingen en liefkozingen, van contact zelfs – ze mag niet koken, 

nergens verblijven of zitten waar anderen daarna kunnen zitten. 12 jaar sociaal isolement. En 

zo’n vrouw dringt zich door de menigte heen naar Jezus om hem of zijn kleed aan te raken! Ze 

doorbreekt daarbij alle grenzen. Wat een krachtige stap, ondanks haar angst!  

 
Verhaal in een verhaal 

En er is nog meer aan de hand als we naar het verhaal kijken. Want hoe zit dat verhaal in 

elkaar? Het is een verhaal in een verhaal. Eerst komt Jairus op Jezus af met de vraag over zijn 

zieke dochter, en als Jezus met hem op weg gaat naar zijn huis, begint het verhaal van de 

bloedvloeiende vrouw. En dat is niet voor niets. De overste is immers verantwoordelijk voor 

het uitsluiten van deze vrouw van de rituele cultus en van het dagelijks leven. En zij, zij gaat 

tegen het gezag van de synagoge in. Zij heeft het lef in de menigte te dringen en Jezus kleren 

aan te raken. Laten we ons maar eens in haar verplaatsen: zij is het beu uitgesloten te zijn en 

accepteert dit soort onderdrukking niet meer. De ‘volle waarheid’ die zij vertelde zou wel eens 

veel meer kunnen zijn dan alleen het opbiechten dat zij zijn kleed aanraakte terwijl haar 

bloed vloeit. Waarschijnlijk wierp zij heel haar ellende over de uitsluiting voor zijn voeten en 

voor die van de overste, die immers bij Jezus was. Zij laat zich gelden, dat is een daad van 

opstand, zij vraagt om een ander perspectief, een andere positie van vrouwen met of zonder 

bloedvloeien. En Jezus antwoordt haar en gaat publiekelijk aan haar kant staan. In de oude 

bijbelvertalingen noemt Jezus de bloedvloeiende vrouw ‘Dochter’, iets wat hij zelden doet. 

Door haar Dochter te noemen wordt de vrouw door Jezus op het niveau van de zonen van 

Abraham gezet, degenen met een sterk geloof. In deze vertaling en de Groot Nieuwsvertaling 

is dat weggelaten, na 2000 jaar is opnieuw het verhaal kleiner gemaakt. Maar Jezus komt met 

de vrouw in opstand tegen de elite, hij bevestigt de vrouw als Dochter van God, als vrouw met 

sterk geloof. Tegelijk keert hij het gezag de rug niet toe – hij gaat mee om ook de dochter van 

de overste van de synagoge te laten opstaan. De boodschap van deze verhalen zou wel eens 

kunnen zijn dat het ware geloof dát geloof is dat bevrijding zoekt, dat vrouwen en 

gemarginaliseerden niet uitsluit maar hun kracht en recht van leven juist beaamt en tot leven 

roept.  

 
Bevrijding en verlichting 

Hoe helpen deze verhalen mij, hoe helpen ze mensen die in hun leven en dat van hun 

naasten bevrijding en verlichting nastreven? Deze verhalen helpen tweevoudig. Ten eerste is 

het een openbaring om te beseffen dat zelfs eeuwen van interpretatie en minimaliseren het 

bevrijdende verhaal van mensen, van vrouwen die opstonden tegen onrecht niet hebben 

ontkracht. En daarnaast zijn de verhalen een bevestiging van ons verlangen naar recht en ons 

vertrouwen in opstanding en verlichting. Mijn verlangen en vertrouwen en jouw verlangen en 

vertrouwen zijn de basis. Met dat verlangen en vertrouwen naar bevrijding openen we de weg 

die we kunnen gaan.  

 

Amen 
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Nodiging 

Laten wij brood en wijn voor elkaar zijn,  

laten wij ons geloof verwezenlijken en  

wat wij aan inzicht hebben verworven tonen in ons spreken en handelen.  

Laten wij tot teken daartoe brood en wijn delen, mét elkaar en vóór elkaar.  

We nodigen iedereen om te delen, het maakt niet uit wie of wat je bent,  

het maakt niet uit hoe groot je geloof is –  

draag de weg van God in je hart en kom.  

 

 

Voorbeden 

Laat ons bidden voor onszelf, 

en iedereen die zoekt naar inzicht in het leven. 

Dat wij zachtheid en kracht in ons leven ontdekken  

en het lef hebben om de weg naar de vrede te gaan. 

 

Laat ons hart zijn bij de mensen die ons na staan, 

en laat ons net zo veel liefde voelen voor wie we niet kennen. 

Moge ons hart overlopen van mededogen en warmte.  

 

Laat ons bidden voor mensen die ziek zijn of wanhopig, 

mensen die angst hebben of in tergende onzekerheid leven, 

 

Laat ons bidden voor alle mensen die lijden aan het leven,  

dat zij de troost van onze Levende God  

midden in de chaos van hun leven zullen ervaren.  

 

Amen 

 

 

Zegenbede 

Moge de Krachtige en Tedere dicht bij ons zijn de komende dagen  

en alle dagen in ons verdere leven.  

Moge zij onze ogen, onze oren en ons hart openen 

opdat onze ogen zien, onze oren horen, 

en ons hart antwoord kan geven, 

onverschrokken en met een geloof dat opbloeit bij  

de eenvoudige tekenen van het leven, [de broodkruimels van de tafel]. 

Moge ons diepste wezen, God in ons leven, 

ons kracht en tederheid schenken en vrede, 

Amen. 

 

 


