
14 juni 2020 

1 
 

Overdenking bij Mattheus 9: 18 - 10:1 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
In de krant: 
een dochter die schrijft naar etiquette-specialist en vraagbaak Beatrijs. Ze vertelt over haar 
moeder, 82 jaar, die zelfstandig woont, en al meer dan twee maanden niet is aangeraakt.  
Haar moeder vindt het gemis aan fysiek contact ondraaglijk: ze mist haar zangclubje, de kerk, de 
gezelligheid. Bij het vooruitzicht dat de 1,5-meter-maatregel nog volgehouden moet worden tot 
er een vaccin is, zakt de moed haar in de schoenen. Want: hoelang gaat dat nog duren? Elke dag 
zonder aanraking is een bezoeking… 
 
In de gemeente:  
Een gemeentelid dat al maandenlang niet is aangeraakt. Eindelijk is het weer toegestaan om de 
fysiotherapeut te bezoeken. Alleen al die functionele aanraking, is een verademing. Je wordt er 
weer mens van… 
 
In onze vriendenkring:  
een vriendin die vóór het starten van een wandeling onze dochter in de draagzak helpt. Ze hield 
de dreumes even vast, zodat ons kleintje op de rug van mijn partner gehesen kon worden. En de 
tranen schoten haar in de ogen: opeens was ze zich bewust van het feit dat ze al maandenlang 
geen ander mens heeft aangeraakt, en hoe ze dat gemist had... 
 
Zomaar drie voorbeelden over het belang, en het gemis, van aanraking. En je kunt er vast je eigen 
ervaringen naast leggen, uit de coronacrisis nu, uit je leven daarvóór.  
 
Aanraking is wezenlijk voor een mens. Baby’s die niet aangeraakt worden, verkwijnen:  
voor de ontwikkeling van baby’s is het cruciaal dat ze liefdevol aangeraakt worden.  
Huid-op-huid contact.  
 
En ik kan niet anders dan vaststellen dat dat eerste verlangen van ons prilste begin, het verlangen 
naar geborgenheid, in elk mens woont, bij jong én ouder. 
 
Bløf zingt: ‘Omarm mijn lijf en leden, omarm heel mijn verleden, omarm m’n zeven zeeën, omarm 
me.’ Ja, omarmen, aanraken, is de ultíeme vorm van aanvaarding.  
 
Zo zou het moeten zijn. Zúivere aanraking.  
Want ónzuivere aanraking is er ook, weten we. De vele, vele #metoo verhalen getuigen ervan. 
Onzuivere, verkeerde aanraking die niet helend is, maar wonden slaat die niet of nauwelijks 
genezen… 
 
Het belang van zúivere aanraking, dáár gaat het over, vandaag. 
 
Er zijn veel mensen die het zonder moeten doen. Mensen die nooit geliefkoosd worden, niet 
alleen in coronatijd, maar áltijd. Mensen die nooit een aai over hun wang krijgen, een arm om de 
schouder, nooit meer iemand die je hand vasthoudt. Baby’s, kinderen, volwassenen, ouderen. 
Singles, mensen die alleen overblijven na een scheiding, of na een overlijden,  maar ook mensen 
ín een relatie, die diepe eenzaamheid kennen.  
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Nu in coronatijd, krijgen we er allemáál in zekere zin mee te maken; we zijn allemáál onaan-
raakbaar geworden. Protocollen, vol ge- en verboden, do’s en don’ts, maken de dienst uit. Met 
man en macht worden ze in onze drie kerken uit de grond gestampt. Op alle bladzijdes uiteraard 
het grote gebod: ‘Gij zult 1,5 meter afstand houden!’ Zeer noodzakelijk en nodig, want we willen 
voorzichtig en verantwoordelijk met elkaar omgaan. Dank aan allen die zich ervoor inzetten. 
Maar je mag best weten dat ik het woord protocol bijna niet meer kan horen. Van harte hoop ik 
dat er een tijd komt dat ze niet meer nodig zijn, en ze in de prullenbak kunnen verdwijnen… 
 
Onaanraakbaar zijn: voor velen wás het al de harde werkelijkheid. Maar aanraking staat nu voor 
ons állen op rantsoen. Pas nu valt op hoe vanzelfsprekend het was: elkaar een hand geven, een 
kus, een high five… Zelfs de kleinste toevallige aanraking deed ons al goed.  
 
Óók wij protestanten hebben het zwaar: redelijke wezens als we zijn. We hebben het zo graag 
over het Woord, we zitten zo graag in ons hoofd. Nu ontdekken we dat we niet alleen ons bréin 
zijn, maar dat we ook ons líchaam zijn.  
Ik heb het nagevraagd, maar ook bij protestanten is de huid het grootste orgaan (ja, echt waar). 
We zijn lichamelijke wezens: dat realiseren we ons vaak pas als ons lichaam niet doet wat we 
willen, bij ziekte of aftakeling. Of nu, nu een mysterieus virus ons allemaal bedreigt…  
 
Wie ook een lichamelijk wezen was, want, zo hoorden we vorige week – twee ‘naturig’: God én 
Mens – is Jezus. 
 
Ik gooi er na het college van ds. Michiel van vorige week, nóg maar een dogma in: dat van de 
‘incarnatie’. ‘Menswording’, vertalen we. Het komt van de Latijnse woorden ‘in carne’, letterlijk: 
in het vlees. Jezus werd mens. Lichaam. Vléés, zelfs. 
  
Jezus werd Lichaam tussen andere lichamen. En Hij schuwde de aanraking niet. De zuivere, 
heilzame aanraking, welteverstaan. 
 
In de orde van dienst heb ik wat schilderijen van kunstenaar John Christman opgenomen. 
Schilderijen die Jezus’ lichaamstaal in beeld vangen.  
We zien handen die op ogen worden gelegd. We zien vingers in oren. We zien een brood dat door 
meerdere mensen vastgehouden en doorgegeven wordt, en tussen die handen zit geen 1,5 
meter. We zien handen die olie over een hoofd uitgieten en insmeren. We zien geboeide handen.  
 
Jezus spreekt de taal van het lichaam: gebarentaal. Die taal klinkt door het hele evangelie.  
Een vrouw die Jezus’ voeten wast. Jezus die op zijn beurt de voeten van zijn discipelen wast. Jezus 
die vraagt of Thomas zijn wonden wil aanraken, enzovoort. 
 
Jezus wist van aanraken. In bijna elk genezingsverhaal komen we dat tegen, zo ook in de lezing 
van vandaag, uit Mattheus. 
 
Het is een interessante lezing, want het gaat vandaag over twee onaanraakbare, zogenaamd 
‘onreine’ mensen. Dat wordt niet expliciet genoemd in de tekst, maar de Joodse hoorder van 
toen, was daarvan absoluut op de hoogte. 
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Allereerst de vrouw die al 12 jaar lang bloedt. Een vrouw die vloeit, mag in de tijd van Jezus niet 
aangeraakt worden, door niemand. Niet door een partner, niet door een andere naaste, niet door 
een vreemde. De vrouw zelf, en alles wat ze aanraakt, wordt als onrein beschouwd. Daar kan 
geen ontsmettingsmiddel tegen op. Al 12 jaar doet ze noodgedwongen aan social distancing. Al 
12 jaar is ze onaanraakbaar. 12 lange jaren…  
En dan is daar Jezus. Ze benadert hem van achteren, want ja, haar positie is die van een 
achtergestelde, letterlijk en figuurlijk. 
Haar verlangen: ‘Hem even aan te mogen raken, zijn kleed alleen maar bij de zoom, de kracht die 
haar weer heel kan maken, die oude mooie droom.’ 
 
Een diep verlangen naar eindelijk een lijf tegen het hare. Een diep verlangen naar gezien worden, 
aangeraakt, erkend, geheeld.  
Even strijkt ze langs het kleed van Jezus: een minimale aanraking, maar volgens de religieuze 
protocollen van die tijd stikt verboden. Het zou Jezus immers zélf onrein maken.  
Toch blijkt Jezus geen onaanraakbare. Hij láát zich aanraken. En draait zich om. ‘En bij het zien 
van de vrouw’ – de vrouw wordt eindelijk gezien! – geneest ze.  
Weg 1,5 meter. Ze doet weer mee. Voluit. 
 
En er is het lichaam van het meisje, in de andere evangeliën bekend als het dochtertje van Jaïrus. 
Ze is gestorven; een groot, groot verdriet.  
Jezus komt dichtbij haar lichaam. Not done: in die tijd (en misschien nog steeds wel) werd een 
dood lichaam als onrein beschouwd. Daar moet je niet te dichtbij komen.  
Maar ook hier schuwt Jezus de aanraking niet. Hij pakt de levenloze hand van het meisje vast, 
haar lichaam vult zich met leven, en ze staat op.  
Een aanraking die een mens op haar benen zet. 
 
Het zijn mooie verhalen, maar ook moeilijke verhalen, zeker als je alléén letterlijk leest. 
Dan vraag je je af: waar blijft de genezing, voor hem, voor haar, voor mij? Waarom toch haar, of 
zijn onverbiddelijke dood? Waar blijft het wonder? 
 
Als je alléén zo leest, mis je een hoop. Ik denk dat deze verhalen over méér gaan dan alleen over 
het lichamelijk beter maken. Ik ontdek er steeds weer iets nieuws in. Vandaag dit: 
 
Kwetsbare lichamen, onaanraakbare lichamen, waar anderen met een ruime boog omheen lopen, 
worden door Jezus gezien, aangeraakt, en omarmd.  
 
Door Jezus aangeraakt worden, is íets ervaren van Gods liefde, die een mens de ogen kan openen, 
op de benen kan zetten, kracht kan geven, en tot een nieuw, herboren mens kan maken.  
 
Beide vrouwen worden door Jezus aangeraakt, en leven op. Dat geldt ook voor het 
genezingsverhaal dat volgt; dat van de blinde mannen. Jezus raakt hun ogen aan – daar heb je 
het weer – en het licht in hun ogen komt terug.  
 
Helende, heilzame aanrakingen. Ze zijn van levensbelang. 
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Jezus raakt zélf aan: het gestorven meisje, de blinde mannen. Jezus wórdt aangeraakt: door de 
bloedvloeiende vrouw.  
Een klein stukje later in de tekst van vandaag lezen we nóg een keer dat Jezus lichamelijk geraakt 
wordt. Dat is in de Nederlandse vertaling niet meer terug te zien. Het zit verscholen in de 
volgende zin:  
‘Toen Jezus, de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en 
hulpeloos uitzagen.’ Dat medelijden voelen, is in het Grieks een heel lichamelijk woord. 
Hij voelde medelijden: letterlijk betekent het dat er iets met Jezus’ ingewanden gebeurt, zijn 
lever, zijn nieren. Als Jezus al die uitgebluste, hopeloze mensen ziet, draait zijn maag van ellende 
om. Met heel zijn binnenste raakt hij in beroering. 
 
Ik wil er maar op wijzen: Jezus’ lichaam doet volop mee. En ónze lichamen doen volop mee. 
Theologie is óók lichamelijk. 
 
Het ultieme voorbeeld? Jezus’ eigen lichaam dat gebroken wordt. 
Een lichaam dat weg moest: een lichaam gekruisigd. En zijn twee open armen.  
Zó is Jezus bij ons. Als lijdend én opgestaan lichaam.  
Volgende week vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer: Jezus deelt zijn lichaam met wie 
maar wil, grenzeloos. Een God van vlees en bloed dichtbij.  
 
Maar ik loop op de zaken vooruit: terug naar Mattheus 9 en 10.  
Al rondtrekkend langs steden en dorpen, verkondigt Jezus het goede nieuws over Gods koninkrijk 
en geneest hij iedere ziekte en elke kwaal. Blijkbaar hebben dat koninkrijk en die genezing alles 
met elkaar te maken. We weten inmiddels hoe dat genezen eruit ziet: werp anders nog maar een 
blik op de schilderijen. 
  
En Jezus roept zijn leerlingen op om hetzelfde te doen: genezing brengen waar ze maar kunnen. 
Jezus doet het voor: de taal spreken van de liefdevolle aanraking, die mensen weer op hun benen 
zet. Met déze opdracht worden ze uitgezonden. Zó moeten ze het koninkrijk verkondigen: in 
gebarentaal (‘en desnoods met woorden’).  
 
Wat nu, in onze coronatijd, het pijnlijke is: die taal van het lichaam kunnen we nu niet spreken.  
Noodgedwongen moeten we op onze handen zitten.  
 
Het druist in tegen hoe Jezus met mensen omging. Het druist in tegen de opdracht die hij zijn 
leerlingen gaf. Het druist in tegen hoe we met anderen willen omgaan en wat we zelf zo hard 
nodig hebben. 
 
Ik kom nog even terug op die brievenschrijfster, van het begin van de preek, die zich hardop 
afvraagt hoe het in hemelsnaam verder moet met haar 82-jarige moeder met onstilbare 
huidhonger. 
 
Beatrijs geeft de volgende raad. Ik vat haar antwoord even samen:  
Het is zielig, maar de huidhonger van de vrouw valt in het niet bij het andere leed dat corona 
veroorzaakt. De dame moet vooral haar zegeningen tellen om wat wél kan. Bovenal moet ze en 
ik citeer Beatrijs, haar ‘aanrakingsverlangen de kop indrukken, want het zal vast geen jaren 
duren. Er is geen reden om bij de pakken neer te zitten.’ En ze kan altijd nog een kat, een hond 
of een ander wambloedig niet-menselijk wezen in huis nemen. 
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Ons aanrakingsverlangen de kop indrukken… Vertel dat maar aan de bloedende vrouw uit het 
evangelie, aan Jaïrus, aan de blinde mannen… 
 
Misschien wil ik alleen maar dít zeggen in deze preek:  
dat we dat toch alsjeblieft niet doen: ons aanrakingsverlangen de kop indrukken.  
We zouden ontkennen wie we zijn. 
We zíjn onze lichamen. 
Onze eerste, diepste levensbehoefte is geborgenheid; veiligheid bij een ander warm lijf. 
Onze grootste orgaan is onze huid, en die huid heeft honger. 
 
Als er Íemand is die dat ziet, en herkent, is het Jezus: een Mens die dichtbij komt, een God die 
aanraakt; omarmt. Hij stilt het verlangen naar geborgenheid, veiligheid, en aanvaarding. En ik 
hoop dat je daar, te midden van al je onaanraakbaarheid, iets van ervaart. 
 
En ik wat ik óók hoop, is dat we elkaar, ná de crisis, weer durven aan te raken. We zijn het niet 
meer gewend. We zullen het weer moeten leren, denk ik: om Jezus’ liefde te belichamen. 
Figuurlijk, maar ook letterlijk.  
 
Dát is de opdracht die hij ons, zijn leerlingen, meegeeft: zijn liefde mogen we belichamen. 
Zijn gebarentaal leren we spreken: de taal van de zuivere, liefdevolle aanraking.  
 
Nu: zeer beperkt.  
Maar straks, alsjeblieft en in Góds Naam: omarming na omarming.  
 
Vooruit, ik wil daar dan best een protocolletje voor schrijven. 
 
AMEN 
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Gebeden - Na iedere voorbede spreken we samen uit: ‘Heer, omarm ons.’ 
 
Nabije God, we danken U voor uw Zoon Jezus Christus.  
Een mens, een God, van vlees en bloed, met open armen. 
We danken U voor de geborgenheid die we bij hem vinden,  
de aanvaarding voor wie we zijn,  
de nieuwe kracht die we ontvangen, voor hart en ziel, lijf en leden. 
 
We danken U, God, voor lichamen die de taal van liefde spreken;  
voor lichamen die geborgenheid schenken. 
We danken U voor lichamen die nieuw leven op de wereld zetten;  
voor nieuw leven dat belichaamd wordt; 
voor lichamen die een ander liefdevol verzorgen; 
voor lichamen die troostende nabijheid bieden, als er geen andere taal meer is dan die van 
het lijf. 
 
En we bidden U, Heer, 
voor alle lichamen die eenzaam woelen in de nacht; 
voor lichamen die alleen maar functioneel worden aangeraakt, of zelfs dat niet; 
voor lichamen die niet gezien, niet liefgehad worden; 
voor lichamen waarin het trauma is opgeslagen; 
voor alle afgestompte lichamen, bidden we. 
Samen spreken we uit: Heer, omarm ons. 
 
We bidden U voor alle uitgehongerde lichamen;  
voor verslaafde lichamen; 
voor lichamen die alleen door hun kleur als tweederangs worden beschouwd; 
voor demonstrerende lichamen; 
voor lichamen die zich liever verstoppen, bidden we. 
Samen spreken we uit: Heer, omarm ons. 
 
We bidden U, God, voor alle lichamen die niet in het perfecte plaatje passen; 
voor lichamen die ons in de steek laten. 
We bidden voor zieke lichamen,  
lichamen die behandelingen moeten ondergaan, lichamen die uitbehandeld zijn; 
voor lichamen die moe en uitgeput zijn, bidden we; 
voor lichamen waar we geen vertrouwen meer in hebben; 
voor lichamen die dat ene lichaam naast zich moeten missen.  
Samen spreken we uit: Heer, omarm ons. 
 
In stilte richten we ons op Uw nabijheid… 
 
En uit al onze lijven, één lichaam, klinkt het gebed dat Jezus ons leert:  
Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil 
geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en 
vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in 
verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.  


