
Preek Giessenburg, 2 januari 2022, 18.30 uur 
Thema: ‘Waar Jezus is, daar is rust’, naar aanleiding van Leviticus 15: 19 en 25-28 en Lukas 8: 40-56 (vooral vers 50) 
 
1. Een oponthoud dat te bizar is voor woorden… 
Stel je voor: je woont ergens achter in een straat en je hebt een 
kind. Eén kind, een dochter. Ze zit in de brugklas en ze is net thuis 
gekomen met vreselijke hoofdpijn. Ze is neergezakt op de bank, 
en je ziet voor je ogen dat het kind met de minuut zieker wordt. Je 
denkt: ‘Dat kind is in levensgevaar!’ en met trillende handen bel je 
112. De volgende minuten gaan tergend langzaam voorbij. Je 
smeekt God om hulp, en eindelijk, eindelijk hoor je de sirene. De 
ambulance stopt niet ver van je huis, en je hoort de portieren 
slaan. Je doet vast de voordeur open en loopt weer terug naar je 
zieke kind, want je weet: nog een paar seconden, en dan zijn de 
hulpverleners er. Maar hoe je ook wacht, ze komen niet. Je denkt: 
‘Wat is er aan de hand?!’ en je rent naar buiten. Wat blijkt? De 
ambulancebroeders zijn rustig in gesprek met de buurvrouw van 
drie huizen verderop. Ja natuurlijk, zij is ziek, dat weet jij ook wel. 
Maar dat is ze al twaalf jaar! En nu houdt zíj de ambulancebroe-
ders op?! Dit is om gék van te worden!! Te bizar voor woorden… 
En toch is dat precies wat er hier gebeurt, in Lukas 8. Een kind is 
in levensgevaar! Een meisje, twaalf jaar oud, brugklasleeftijd. En 
haar vader, Jaïrus, één van de leiders van de synagoge, rent naar 
Jezus toe. Hij ‘valt aan de voeten van Jezus’, lezen we in vers 41. 
En hij ‘smeekt Hem om mee naar zijn huis te komen.’  
Dat Jaïrus dit doet, dat is niet vanzelfsprekend. In Mattheüs 8 
wordt deze zelfde geschiedenis verteld, en daar wordt duidelijk 
dat dit gebeuren plaatsvindt in Kapernaüm. En juist in Kapernaüm 
is Jezus al verschillende keren in botsing gekomen met de Joodse 
leiders. Ook een keer in de synagoge! Jaïrus is één van de 
belangrijkste mannen van de stad. Kan hij het zich wel 
veroorloven om op te knieën te gaan voor déze rabbi, die 
omstreden rabbi Jezus? Jaïrus komt uit de upper ten van 
Kapernaüm, dan ga je sowieso niet zo snel voor iemand op de 
knieën. Maar het kan Jaïrus allemaal niets schelen. Zijn dochter 
ligt op sterven, zijn enige dochter, zijn enige kind, en hij is er vast 
van overtuigd: die bijzondere rabbi, ook al is hij omstreden, bij 
Hem moet ik zijn! ‘Meester, kom, alstublieft… kom, kom snel!’  
Als er nou één reden is om je te haasten, om álles op álles te 
zetten en te rénnen, dan is het toch wel een kínd dat in 
levensgevaar is! Als je jezelf nou dáár nog niet druk over maakt, 
waarover maak je je dán nog druk?!  
Jezus gáát ook mee. Meteen! En toch… Toch gebeurt er iets 
waardoor alles stagneert. Het moet voor Jaïrus totaal 
onbegrijpelijk zijn. Alsof de ambulancebroeders die buurvrouw van 
drie huizen verderop gaan behandelen. En toch: het gebeurt!  
 
2. Twaalf jaar verborgen wanhoop 
In het gedrang van de menigte is er een vrouw, die zich tussen de 
mensen door wringt en van achteren Jezus nadert. En dan, als ze 
dicht bij Jezus is, raakt ze de zoom van Zijn bovenkleed aan. 
Het is een vrouw, schrijft Lukas, ‘die al twaalf jaar bloedvloeiingen 
had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door 
niemand genezen had kunnen worden.’ Lukas was zelf arts. 
Geloof maar dat hij deze woorden met pijn in zijn hart heeft 
opgeschreven. Ik hoor het artsen wel eens verzuchten: ‘Je staat 
soms zo machteloos…’ Misschien werk je zelf in de medische 
sector en herken je dat. Markus schrijft er ook nog bij, dat het zelfs 
alleen maar achteruit was gegaan met deze vrouw. Al die 
behandelingen hadden haar geen goed gedaan, maar kwaad. 
Markus 5: 26: ‘Zij had veel geleden door toedoen van veel 
dokters.’  
Als je probeert om je dat een beetje in te denken, moet dat 
afschuwelijk zijn. Als vrouw altijd ongesteld zijn. En dat zonder de 
middelen die er nu zijn. Altijd de angst dat er bloedvlekken in je 
kleding komen. De pijn die het gevolg is van dat bloeden. De 
bloedarmoede die ze ongetwijfeld gehad heeft. Laag Hb, altijd 
moe. Maar ook al twaalf jaar lang geen mogelijkheid om een 
seksuele relatie met een man te onderhouden. We weten niet hoe 
oud deze vrouw was. Misschien was ze pas halverwege de twintig 
en was dit al gaande vanaf het begin van haar ongesteldheid. In 
dat geval was ze dan ongetwijfeld ongetrouwd en had ze ook 
geen kans op een relatie. Misschien was ze ouder en wel 
getrouwd. Maar wat doet dit in een huwelijk…? In ieder geval kon 
ze ook al twaalf jaar geen kind krijgen. Geen zoon. Geen dochter.  

En dan is er nog iets. We hebben het gelezen in Leviticus 15: als 
bloedvloeiende vrouw gold je ook als onrein. Niemand mocht je 
aanraken. En zelfs alle spúllen die jij aanraakte, mochten door 
anderen niet aangeraakt worden. Met andere woorden: je raakte 
totaal geïsoleerd van de mensengemeenschap. En in de 
synagoge mocht je al helemaal niet komen. De hele wereld van 
Jaïrus was voor deze vrouw verboden terrein. Al twaalf jaar lang. 
Net zolang als er in het huis van Jaïrus een vrolijke kinderstem 
klonk. 
Deze vrouw móét er over nagedacht hebben: ‘Hoe kan ik bij Jezus 
komen? Ik moet Hem aanraken. Maar niet Zijn lichaam, want als 

Hij dát merkt, dat een 
onreine vrouw Hem 
aanraakt, dan zal Hij 
me straffen… Nee, ik 
zal alleen Zijn kleed 
aanraken, de kwast 
van Zijn kleed.’  
In de Herziene 
Statenvertaling staat in 
vers 44: ‘Zij raakte de 
zoom van Zijn 
bovenkleed aan’. Maar 
waar het hier om gaat 

is niet een zoom zoals wij die kennen, maar een kwast. Lukas 
gebruikt een woord in het Griekse origineel dat ook voorkomt in 
Mattheüs 23: 5, waar Jezus waarschuwt voor de Farizeeën. Hij 
zegt daar: ‘Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te 
worden, want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes 
aan hun kleren groot.’ Een Joodse gebedsmantel heeft kwastjes 
aan de zomen. En op de hoeken extra grote kwasten. Dat noem je 
de tsietsiet. Een Joodse mantel móét aan de hoeken deze 
kwasten hebben, dat staat in Numeri 15. Waar zijn die kwasten 
voor? Numeri 15: 40, daar zegt God: Die kwasten zijn een 
herinnering… ‘opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en 
heilig bent voor uw God.’ Die kwasten, die laten zien: ‘Jij hoort bij 
God. Jij bent van Hem!’ Ze zijn een voortdurende herinnering aan 
het verbond van God met de mensen.  
En nu heeft die vrouw gedacht: ‘Als ik dat teken van het verbond 
aanraak, aan de mantel van Jezus, dan hoef ik Hemzelf niet aan 
te raken, maar ongetwijfeld is dat genoeg! Deze wanhopige vrouw 
heeft Jezus ontdekt als Heer over zorg en over ziekte en ze stelt 
al haar vertrouwen op Hem! 
 
3. De dochter van God krijgt de vrede van God 
En wat blijkt? Dat vertrouwen, dat geloof, dat is volkomen terecht! 
Op het moment dat ze de mantel van Jezus aanraakt, houdt 
onmiddellijk het vloeien op. Er moet een golf van blijdschap door 
deze vrouw heen stromen! Maar die blijdschap is ook metéén 
weer verdwenen, want ze verstart van angst, omdat Jezus Zich 
omdraait en zegt: ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’  
‘Meester,’ zeggen de discipelen, ‘iedereen raakt U aan. Het is één 
gedrang.’ ‘Nee,’ zegt Jezus, ‘iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik 
heb gemerkt dat er kracht van Mij uitgegaan is.’  
En dan móét ze wel… ‘Bevend’ komt ze naar voren, schrijft Lukas. 
Ze valt voor Jezus neer en dan staat er: ‘Ze vertelde voor heel het 
volk om welke reden ze Hem aangeraakt had en dat zij 
onmiddellijk genezen was.’  
Waarom doet Jezus dit? Dit is toch een martelgang? Waarom is 
dit nodig? Het is al zo ongelooflijk gênant, deze ziekte. Waarom 
laat Hij deze vrouw niet in stilte genieten van haar genezing? Hij 
heeft trouwens toch alle reden om vérder te gaan? Hij heeft háást! 
Er is een kind in doodsnood! Maar nee, Jezus neemt hier alle tijd 
voor deze vrouw. Want Hij weet hoe het zal gaan als Hij nu aan 
deze vrouw geen aandacht geeft. Dan zal ze altijd een 
schuldgevoel houden. Ze zal altijd het gevoel hebben dat ze dit 
gestolen heeft: die genezing. Zonder het te vragen. Een gestolen 
zegen. Een gestolen Jezus. En altijd zal er ook angst blijven: zal 
het vloeien toch weer beginnen? Zal God haar straffen omdat ze 
zich gemengd heeft in zo’n menigte en ongetwijfeld allerlei 
mensen aangeraakt heeft, mensen die door haar onrein werden? 
Zou Jezus Zelf toch onrein geworden zijn, ook al raakte ze alleen 



maar die kwast aan? Jezus neemt nu álle tijd, want ook hier is een 
leven in gevaar. Een leven dat al twaalf jaar in de greep is van de 
ziekte, dat leven mag niet opníéuw een fase ingaan van angst, 
van een verborgen geheim, van een onrustig en bezwaard hart. 
Twaalf jaar is genoeg! Twaalf is het getal van het verbond: God 
sloot Zijn verbond met de twaalf stammen van Israël. Dat verbond 
verbreedt zich als twaalf apostelen de wereld in trekken. En in het 
nieuwe Jeruzalem zullen de bomen twaalf keer per jaar vrucht 
dragen. Deze vrouw, die twaalf jaar ziek is, raakt de kwast van 
Jezus’ kleed aan, de herinnering aan Gods verbond, en die 
trouwe hemelse Bondgenoot laat Zijn kracht neerdalen in haar 
lichaam.  
Wat zegt Jezus? Vers 48: ‘Heb goede moed, dochter, uw geloof 
heeft u behouden; ga heen in vrede!’ Hé… ziet u dat? ‘Dochter’, 
waarom noemt Jezus haar ‘dochter’? Dat doet Hij anders nooit als 
hij een vrouw aanspreekt. Van wie is deze vrouw een dochter? Ze 
is een dochter van het verbond, ze is een dochter van God! 
Daarom móét Jezus tijd nemen om in het openbaar deze dochter 
van God rein te verklaren. Hij móét hier, met al die mensen om 
haar heen, plechtig verklaren dat het góéd is wat ze deed. Het 
was geen diefstal van een zegen. Geen gestolen Jezus! Nee, 
Jezus gééft Zichzelf. Je éért Hem door op Hem te vertrouwen. 
Daardoor word je gered!  
‘Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen 
in vrede!’ Eindelijk, na al die jaren, breekt de vrede door! De rust! 
Waar Jezus is, daar is de rust. Jezus kón niet anders, omdat Hij 
niet anders wílde: deze vrouw moest worden bevrijd uit haar 
isolement, uit haar wereld vol geheime angsten. Wat een 
ongelooflijk woord, voor het oor van iedereen: ‘Ga heen in vrede!’  
 
4. En ook die andere dochter van God wordt gered 
Maar terwijl Jezus nog spreekt, komt er een boodschapper aan. 
Hij rent naar Jaïrus. ‘Uw dochter is gestorven; val de Meester niet 
lastig.’ Jaïrus… zijn wereld stort in! Hoe kán dit…?  Hoe kán 
dit…? ‘Meester, Jezus, wat heeft U mij áángedaan…? U had er al 
tien keer kunnen zijn, in mijn huis, bij dat meisje...’  
En dan kijkt Jezus Jaïrus aan. Ogen vol rust. Ogen vol liefde. 
‘Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.’ 
Jezus laat Zich niet in paniek brengen. Hij laat Zich niet opjagen. 
Door niemand! Zelfs niet door de dood, de dood van een kind. 
Voor Hem is de dood een slaap.  
‘Huil niet,’ zegt Hij, ‘zij is niet gestorven, maar zij slaapt.’ Iedereen 
in dat huis lacht Hem uit. De professionele rouwbedrijvers: tussen 
het huilen door lachen ze Jezus uit. Dat meisje is wel degelijk 
gestorven. Jezus stuurt ze weg: voor ongeloof is hier geen plaats. 
Hij blijft alleen achter met Jaïrus en zijn vrouw, en met Petrus, 
Jakobus en Johannes, Zijn getuigen. Hij pakt de hand van het 
meisje en zegt: ‘Kind, sta op!’  
En het gebeurt! Het meisje opent haar ogen en staat onmiddellijk 
op. ‘Geef haar wat te eten,’ zegt Jezus, ‘dat heeft ze nu wel 
nodig.’ Wie het leven gekregen heeft, krijgt voedsel van de 
Meester. Om aan te sterken.  
Ook dit meisje is een dochter van God. Al twaalf jaar. En ook in 
haar leven toont God Zijn verbondstrouw, na die twaalf jaar. Bij 
God gaat de redding van de één niet ten koste van de redding van 
de ander. Als Jezus de één aan het redden is, blijft Hij, 
tegelijkertijd, oog houden voor de ander.  
Wat mij geraakt heeft in deze geschiedenis is die rust: die rust van 
Jezus. Terwijl iedereen in paniek is… Hij niet! ‘Wees niet 
bevreesd, geloof alleen!’ ‘Geloof’, dat wil zeggen: ‘Vertrouw! 
Vertrouw op Jezus! Vertrouw op die hemelse Bondgenoot!’  
Juist die rust laat zien dat Hij alle macht heeft in hemel en op 
aarde. In die rust toont Hij Zijn soevereiniteit. De dood maakt Hem 
niet bang. Zelfs door de dood van een kínd laat Hij Zich niet 
opjagen. Zoals Hij een dag eerder rustig lag te slapen in een 
schip, terwijl de storm zo hard loeide dat het schip bijna verging, 
zo rustig blijft Hij ook hier.  
Waar Jezus is, daar is rust, want Hij heeft alle macht.  
 
5. Wees niet bang. Vertrouw op Jezus! 
En precies dat is de boodschap voor jouw leven vandaag. Wat is 
er ontzettend veel wat je kan opjagen, waardoor je in paniek kunt 
raken.  

‘Kan ik het allemaal wel aan? Het loopt me aan alle kanten over 
de schoenen!’ Je voelt je rug stijf staan van de stress… 
Maar daar is de stem van Jezus: ‘Wees niet bevreesd, geloof 
alleen!’ Misschien ken je van binnenuit de ellende van een 
verborgen ziekte, een gênante aandoening. Je kunt het gevoel 
hebben in een tunnel te zitten waar geen einde aan komt.  
En toch: ‘Wees niet bevreesd, geloof alleen!’ 
Misschien heb je zelf een kind dat je ziet lijden. Dat kan lichamelijk 
zijn, maar ook psychisch. Je zou er álles voor over hebben om je 
kind te helpen. Je ligt ’s nachts in je bed te woelen, er ligt een 
steen op je hart. Maar daar zijn die ogen van Jezus, ogen vol rust: 
‘Wees niet bevreesd, geloof alleen!’ 
Misschien is het de coronapandemie. Je vraagt je af of we hier 
ooit nog vanaf komen. Misschien ben je zelf longpatiënt of op een 
andere manier kwetsbaar. Je bent bang voor wat er komt… Maar 
de woorden van Jezus klinken na in je hart: ‘Wees niet bevreesd, 
geloof alleen!’Waar zit bij u de onrust, bij jou? Waar zit je angst, je 
paniek, je zorg? Heb je het gevoel met je rug tegen de muur te 
staan? ‘Wees niet bevreesd, geloof alleen!’ 
Iemand uit een ver land vertelde mij, een paar jaar geleden: ‘Mijn 
zwager is plotseling overleden. Mijn zus staat er alleen voor, met 
vier kinderen. Maar ik krijg geen contact. Bellen lukt niet, internet 
werkt niet. Ik kan geen geld sturen. Ik kan niets doen! Ik voel me 
zo machteloos. Het is zó vreselijk…’  
Daar zaten we, samen, en we keken zwijgend voor ons uit. Hij, 
een moslim, en ik, een christen. ‘We kunnen één ding doen,’ zei 
ik, ‘we kunnen bidden.’ En samen gingen we op de knieën. We 
smeekten God om hulp. Ja, ik kan niet anders dan bidden in de 
naam van Jezus. Toen we opstonden hadden we allebei tranen in 
onze ogen. We omhelsden elkaar en hij zei: ‘Dit is het allerbeste 
wat we konden doen. Dit geeft mij rust.’ Later vroeg ik hem naar 
de situatie. En hij vertelde dat het nog steeds heel moeilijk was, 
maar dat het naar omstandigheden goed ging met zijn zus en 
haar kinderen.  
Als je dan je vertrouwen stelt op Jezus, wat mag je dan 
verwachten? Waar mag je dan op hopen? Wat gaat Hij dan doen? 
Hij heeft toch alle macht? Op die vragen heb ik geen antwoord. 
Jezus gaat Zijn eigen weg. En toch is er wel een antwoord. Dat 
antwoord bestaat uit een paar woorden, die Hij uitsprak bij het graf 
van een goede vriend: ‘Ik ben de opstanding’. Jezus is Heer, zélfs 
over de dood. Daarom loopt het Hem nooit uit de hand, zelfs als 
het naar onze maatstaven te laat is.  
Jaïrus en zijn vrouw: ze verliezen hun dochter. Maar ze krijgen 
hun dochter ook weer terug. Ik vroeg me af: ‘Hoe zou je Lukas 8 
lezen als je zelf een kind hebt verloren?’ Misschien vind je het dan 
alleen maar moeilijk. Waarom is je eigen kind niet wakker gekust 
door die hemelse Prins? Of, misschien, gaan die woorden met je 
mee: ‘Zij is niet gestorven, maar zij slaapt.’ Zij slaapt, of hij slaapt, 
en kijkt op, verwonderd, in het licht van God.  
‘Wees niet bevreesd, geloof alleen!’ 
Uit respect voor al die ouders die een kind hebben verloren eindig 
ik met een gedicht van ds. André Troost. Elk couplet begint met 
een bepaalde letter, en samen vormen die letters de naam 
Hanneke. Hanneke, zo heette zijn dochtertje dat overleed, vijf jaar 
oud, na een half jaar kanker. André Troost heeft veel geworsteld 
met alle vragen rond haar overlijden. En toch schrijft hij dit.  
 
Heer Jezus, als een licht zijt Gij / gekomen in de nacht, 
  ons meer nog dan de dood nabij, / vertroostend, ongedacht. 
Als Gij ons licht niet was geweest / dan was er slechts verdriet 
  een wond die schrijnt en niet geneest, / veel pijn –en anders niet. 
Niet elk gebed wordt zo verhoord / als ieder dat wel wil; 
  wij gaan met uw beloften voort, / uw toekomst maakt ons stil. 
Niet iedereen begrijpt waarom / ons lichaam moet vergaan – 
  het kiemt als zaad en komt weerom / als Gij het op doet staan. 
Er is geen leven zonder zin, / de dood is maar een poort, 
  geen einde, maar een nieuw begin / van vreugde, ongestoord. 
Kom, Heiland, in de laatste nacht, / verdrijf de angst, de pijn, 
  zodat wij, eenmaal thuisgebracht, / voorgoed genezen zijn! 
Eens staan wij dan weer oog in oog, / wij zien elkaars gezicht, 
  en zingen samen, hemelhoog: / God dank – Hij is ons licht! 
 
Amen. 
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