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Steek een kaarsje aan, neem even tijd. 
In de naam van de Vader en de Zoon en Heilige Geest 
 
OPENINGSGEBED: 
Goede God, 
Gij geeft ons oren naar uw woord, 
een poort naar licht en leven: 
laat het op aarde zijn gehoord 
en mensen vrijheid geven. 
 
Gij geeft ons ogen voor uw licht, 
een lamp voor onze voeten: 
laat ons, uit donker opgericht, 
elkaar hoopvol begroeten. 
 
Geef geeft ons voeten om te gaan 
in vrede met elkander: 
laat ons niet door het kwaad verslaan, 
wek kracht om niet te stranden. 
 
Gij geeft ons handen om te doen 
gerechtigheid, integer: 
laat ons volharden, onvermoeid, 
om in uw geest te leven. 
 
Thema 
Vandaag worden we in het evangelie geconfronteerd met melaatsheid, 
huidvraat, een ziekte waarvan de gevolgen zeer ingrijpend zijn voor ieder 
die ermee besmet raakt. 
De ziekte tast het uiterlijk aan en misvormt mensen. Vanwege het 
besmettingsgevaar werden de zieken destijds buiten de gemeenschap 
gestoten. Jezus daarentegen raakt de zieke aan en het onverwachte 
gebeurt; de zieke wordt gereinigd en opnieuw opgenomen in de 
gemeenschap. Wie verlangt er niet naar zo’n heilzame aanraking, zeker in 
deze tijd van Corona, naar een hand die geneest? 

 
LEZING:  MARCUS 1, 29 - 39 
 Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis 

van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. Simons 
schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over 
haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. 
Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.  



’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen 
alle zieken en bezetenen naar hem toe;  alle inwoners van de stad hadden 
zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei 
kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te 
zeggen, want ze wisten wie hij was.  

Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, 
ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar 
Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, en 
toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u 
op zoek!’ Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen 
hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. 
Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’  In heel Galilea bracht hij het 
nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit 
 
STILTE 
 
UITLEG 
 
De hele dag lang is hij, Jezus, voor de mensen bezig geweest. De 
schoonmoeder van Petrus heeft hij genezen van haar koorts. Nog vele 
andere zieken bevrijd van hun kwalen. 
Geesten uitgedreven. 
De volgende morgen neemt hij een besluit. Hij doet dat na eerst buiten 
op een eenzame plaats te hebben gebeden. Wat hij nu gaat doen is dus de 
wil van zijn vader; niet langer hier blijven, bij deze mensen, maar 
weggaan. Het genezen van zieken overlaten aan de mensen zelf. Het 
uitdrijven van kwade geesten – laten ze het voortaan zelf doen. 
Zijn taak is: ook in de andere dorpen te gaan prediken. Ook bij andere 
mensen de blijde boodschap brengen. 
Méér mensen aanzetten tot een levenswijze die geneest en bevrijdt. 
Jezus, hij preekt en doet voor. 
Zij luisteren, zien en gaan het zelf doen. 
 
STILTE 
 
GEBED  
 
Laten wij bidden om verwachtingen 
die zuiver zijn en echt; 
dat we niet van God afdwingen 
wat ons zelf te doen staat: 
eenzamen verlossen 
en zieken genezen. 
  



 
Laten we bidden om het juiste inzicht 
in de noden van onze tijd; 
dat we ons er niet 
met een schouderophalen van afmaken, 
dat we onder ogen durven zien 
waar de wortels van het kwaad  
zich bevinden. 
 
 
Laten wij bidden om een sterk vertrouwen 
en om veel geduld; 
dat we onze ogen niet sluiten 
voor het goede dat gaande is, 
dat we niet voorbij zien 
aan het Rijk Gods 
dat in stilte groeit. 
 
God, In deze tijden van Corona, vragen we U ons te helpen deze ziekte 
met elkaar beheersbaar te maken.  
 Laten we er voor elkaar zijn. Amen 
 
ONZE VADER 
 
TEKST 
 
De hele stad was voor hem uitgelopen. 
Hij heeft de zieken en de hopeloze 
getroost, gesterkt en genezen van hun noden. 
 
De mensen zijn weer naar hun steden. 
En hij is moe van spreken en genezen. 
Hij trekt de heuvels in, hij wil alleen zijn. 
 
Laat op de avond bidt hij tot zijn vader, 
want er zijn nog zoveel verloren schapen. 
Hij is hun herder en hij kan niet slapen. 
 
Hij staat alweer, rechtop onder de sterren. 
Hij moet de heuvels over, hij moet verder, 
verder, naar al de kudden zonder herder, 
 
naar nieuwe steden en hun synagogen, 
waar bange mensen op verlossing hopen, 



het woord van God, daartoe is hij gekomen. 
 
WEGZENDING 
De Heer schenken ons zijn zegen en behoede ons deze dag. 
In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Amen 
 
 
Fijne dag, groet Leny 
 
Ik citeer even een stukje uit een column, gelezen in de Trouw. 
 
Geschreven door Harriët Duurvoort 
 
Harriet in gesprek met haar tante: 
Wellicht, zeg ik. Ik ben eerlijk: ik vertel dat ik mij wel een zorgen maak over de 
toekomst. ‘Bid je wel genoeg Riëtte, valt ze mij in de rede.je weet toch dat Hij over 
jullie waakt? Ze noemt me Riëtte zoals ik in mijn jeugd altijd genoemd werd. Zoals ze 
het zegt, voel ik mij ineens weer 10. 
De tijd dat we elkaar elke zondag zagen, in de kerk. De tijd dat ik rotsvast was in mijn 
kinderlijke geloof. De twijfel kwam later, en met de twijfel het gepieker. 
 
Je moet wel de stekker in het stopcontact steken, stelt ze resoluut. De stekker? Vraag 
ik. 
Mensen die hun geloof zijn kwijtgeraakt, hebben per ongeluk de stekker eruit 
gehaald. Dan is de lijn dood, dan kan je niet meer bidden. Jammer, ze hebben vooral 
zichzelf ermee. Want je kunt niet alles in het leven zelf oplossen en het hoeft ook niet. 
Je kunt erop vertrouwen dat je hemelse Vader alles van je weet en altijd over jou 
waakt. 
 
 
 
Het is maar een stukje uit de tekst, ik vind hem persoonlijk een houvast. Zeker in 
deze tijd als we weinig in de kerk komen even een opsteker. Weet, je hoeft alles niet 
alleen te doen. Je mag wat zorgen neerleggen. 
 
Lieve groet Leny 


