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6e zondag door het jaar B 
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Wie is melaats? Niemand van ons hier is melaats. Maar als je denkt aan de wetten van de Joodse 

godsdienst, de reinheidswetten die opgesteld waren om het volk tegen zichzelf te beschermen, dan 

lees je dat de melaatse van de mensengemeenschap moet worden afgezonderd, dat hij of zij 

uitgesloten moet worden van deelname aan de liturgie, dat de melaatse zich moet gedragen als was 

hij of zij in rouw. Wie melaats was, was als dood voor de samenleving. Afstotend gedrag, letterlijk. 

Melaatsheid was besmettelijk, dus gevaarlijk, dus werden zulke zieken uitgebannen. Wel begrijpelijk 

als je geen ziekenhuizen hebt waarin je ze beter en liefst op de juiste manier kunt behandelen. 

De melaatse in het evangelie doorbreekt de hem opgelegde isolatie zelf op grond van zijn 

vertrouwen in Jezus. ‘Als u wilt’, zegt hij, ‘kunt u me reinigen’. Hij durft. Maar hij durft omdat Jezus 

tegenover hem staat. Hij weet en belijdt met zijn actie dat God het mogelijk maakt dat mensen hun 

grenzen overschrijden. Dat raakt Jezus heel diep. Het blijkt uit het Griekse woordgebruik dat er echt 

staat: hij was diep ontroerd, zijn ingewanden kwamen helemaal in beweging. Daarmee plaatst 

Marcus tegenover het onmenselijk lot van de melaatse de diepe bewogenheid van Jezus. Een heel 

sterk ‘innerlijk bewogen zijn’. Dat moet je in jezelf durven laten gebeuren, anders kom je niet zover. 

Als je bang bent voor gevoelens, durf je niet aan wat Jezus durfde. Hij vertrouwt zelf ook op zijn 

diepste gevoelens. 

Daarmee wordt een isolement doorbroken: Jezus komt tot een aanraking van de melaatse. Dat is 

ongehoord. Hij doorbreekt een groot taboe. Het betekende vervolgens ook nog eens een ernstige 

overtreding van de letter van de wet. Jezus neemt grote risico’s. 

Behalve dat Jezus de melaatse van zijn huidziekte geneest, betekent de genezing in zijn geval ook: 

weer opgenomen worden in de gemeenschap. Jezus beëindigt de isolatie, de quarantaine van de 

melaatse. Niet langer mag hij als dood beschouwd worden, hij kan gewoon weer naar de synagoge 

en wordt weer geaccepteerd zoals hij is. Jezus zegt de man vlug naar de priesters te gaan, want 

volgens de wet moeten zij de genezing vaststellen en het mogelijk maken dat de man weer wordt 

opgenomen in het sociale leven. De letterlijke tekst gebruikt het woord ‘toesnauwen’ – ‘bars stuurde 

Hij hem meteen weg’, bijna staat er ‘buitenwierp’, als betrof het de uitdrijving van een demon. 

Marcus benadrukt daarmee het demonische karakter van de ziekte, namelijk het sociale isolement 

dat erop volgde. Zoiets doe je niemand aan, iemand volledig buitensluiten op grond van een ziekte – 

doen wij dat nog? Ik vrees dat we niet vrij zijn van angst. 

Tenslotte is er dat merkwaardige zwijggebod.  Het is typisch voor het evangelie van Marcus dat we 

dit jaar lezen: Jezus mag pas als messias bekend worden na zijn dood en verrijzenis. Maar, zo vertelt 

hij erbij, dat messiasgeheim ken niet verborgen blijven. 

Steeds is er in het evangelie die spanning tussen de eenzaamheid van Jezus en de toeloop van het 

volk dat net zo’n ervaring wil opdoen als de melaatse. De gebeurtenissen die zich in Jezus’ omgeving 

voordoen kunnen en mogen niet verborgen blijven, maar Jezus zou er nooit toe in staat geweest zijn 

als Hij zich niet ook regelmatig in afzondering terugtrok om bij zijn levensbron te zijn: de Vader. 



Wie is melaats? Wie beschouwen wij als melaats, als gevaarlijk voor ons en kunnen we dus uitstoten? 

Wat bannen wij uit? En wie? Wei wordt apart gezet in onze samenleving en hoe gaan wij daarmee 

om? Ook voor ons bestaat er een spanning tussen gemeenschappelijk belang en eenzaamheid. Ook 

wij duwen mensen opzij omwille van onze eigen belangen. Wiens belang dient een oorlog in Syrië? 

Wie schept de nieuwe wereld die allen gelukkig maakt? En hoe dan? Wie laten wij toe in onze 

omgeving en wie niet? Wie nodig je uit voor je feest en wie niet en waarom? Wie wil je niet meer 

ontmoeten en wie wel? 

We leren langzaam dat buitenlanders niet melaats zijn. Onze wereld is er een van internationale 

relaties, we zijn wereldburgers aan het worden waardoor er een grote mengeling ontstaat van rassen 

en talen, van culturen en godsdiensten, van zieken en gezonden – van rijk en arm. Voor sommigen is 

dat teveel van het goede. Ze vinden het bedreigend. Ze worden er zo door overweldigd, dat ze in de 

verdediging gaan. Sommigen voelen zich zo bedreigd dat ze gevaarlijke kreten slaken over het eigen 

volk of het eigen land dat eerst komt. Er is wel wat moed voor nodig om daar een andere houding 

tegenover te zetten. 

We zien aan Jezus, dat God het mogelijk maakt dat mensen hun grenzen overschrijden. Jezus heeft 

dat in zichzelf gevoeld, Hij was er diep geraakt en ontroerd van. En dan zie je dat er dingen 

veranderen. De starre dodende wet wordt doorbroken. De angst voor het andere wordt doorbroken: 

Jezus raakt de melaatse aan! Het hart kan spreken en dan groeit er weer een relatie met de 

uitgestotene. Dat maakt zieken beter. Dat tilt mensen over hun angsten, hun verdedigingsmuren, 

hun hardheid heen. 

De bron daarvan is de Vader, de geest van God die in ons leeft. Wij kunnen Hem ontmoeten als wij 

het aandurven op ons gevoel af te gaan en Hem te vinden als wij ons terugtrekken uit alle 

vanzelfsprekendheden, uit alle drukte  en ons werkelijk afvragen: wat leeft er in mij? Durf ik een 

mens te zijn die geraakt is door het lot van de ander naast mij? Ben ik daarbij betrokken zoals Jezus 

dat was? Laat ik Gods hartsbewegingen in mij toe? Het zou een isolement kunnen doorbreken – ook 

dat van mijzelf ten opzichte van anderen. Dan komt er een einde aan alle melaatsheid – ook die van 

mijzelf. 

 

 

Who is leprous? None of us here is leprous. But when you think of the laws of the Jewish religion, the 

laws of purity that were written in order to protect the people from themselves, you read that the 

leprosy must be isolated from the human community, that he or she must be excluded from 

participation in the liturgy, that the leper must behave as if he or she were in mourning. Anyone who 

was leprous was as if they were dead for society. Repellent behav-ior, literally. Leprosy was 

contagious, therefore dangerous, so sick people like them were banned. It is understandable if you 

don't have hospitals in which you can treat them better and preferably in the right way. 

The leper in the gospel breaks through the isolation imposed on him by his faith in Jesus. "If you 

want," he says, "You can clean me. He dares.  But he dares because Jesus is facing him. He knows and 

confesses through his action that God makes it possible for people to cross borders. That touches 

Jesus very deeply. It is clear from Greek vocabulary that it is really written: he was deeply moved, his 

viscera were in full movement. In this way, Marcus contrasts the inhumane fate of the leper with the 

deep-movement of Jesus. A very strong 'being internally moved'. You must have the courage to let 

this happen in yourself, otherwise you will not get that far. If you're afraid of feelings, you don't dare 

to speak like Jesus did. He himself also relies on his deepest feelings. 



This breaks an isolation: Jesus comes to touch the leper. That is outrageous. He breaks a big taboo. It 

also meant a serious viola-tion of the letter of the law. Jesus takes great risks. 

In addition to the fact that Jesus cures the leper of his skin disease, in his case healing also means: to 

be accepted back into the com-munity. Jesus puts the isolation to an end, the quarantine of the 

leprosy. He is no longer to be considered dead, he can go back to the synagogue and will be accepted 

as he is. Jesus tells the man to go quickly to the priests, because according to the law they must 

ascertain healing and make it possible for the man to be reinte-grated into social life. 'And he sternly 

charged him, sent him away at once', almost it says 'threw him out', as if he were casting out a 

demon. Marcus thus emphasizes the demonic character of the disease, namely the social isolation 

that followed it. You don't do that to anyone, completely exclude someone because of a disease - are 

we still doing that? I am afraid we are not free from fear. 

Finally, there is that strange command to keep silent about this.  It is typical for the gospel of Mark 

that we read this year: Jesus can only become known as messiah after his death and resurrection. 

But, as he adds, that messiah's secret knowledge of the messiah will not remain hidden. 

There is always a tension in the gospel between the loneliness of Jesus and the influx of the people 

who want to experience as much as the leper. The events that occur in Jesus' environment cannot 

and should not be hidden, but Jesus would never have been able to do this without regularly 

retreating into seclusion to be with his source of life: the Father. 

Who is leprous? Whom do we regard as lepers, as dangerous to us and can we thus expel? What are 

we banning? And whom? Who is being set apart in our society and how do we deal with this? For us, 

too, there is a tension between common interest and loneliness. We too are pushing people aside for 

the sake of our own interests. Whose interest is being served by a war in Syria? Who creates the new 

world that makes everyone happy? And how then? Whom do we admit in our surroundings and 

whom not? Whom do you invite you for your party and whom not and why? Whom do you no long-

er want to meet and whom do you want to? 

We are slowly learning that foreigners are not lepers. Our world is one of international relations, we 

are becoming global citizens, creating a great mix of races and languages, cultures and reli-gions, of 

sick and healthy - rich and poor. For some people that is too much of the good. They find it 

threatening. They are so over-whelmed by it that they go into defense. Some people feel so 

threatened that they are making dangerous screams about the own people or the own country that 

comes first. It takes a bit of courage to set a different attitude opposite to this. 

We see from Jesus that God makes it possible for people to cross their borders. Jesus felt that in 

himself, He was deeply touched and moved by it. And then you see that things change. The inflexible 

deadly law is broken. The fear of the different is broken: Jesus touches the leper! The heart can speak 

and then a relationship with the outcast grows again. That makes things better. That lifts people over 

their fears, their defensive walls and hardness. 

The source of this is the Father, the spirit of God who lives in us. We can meet Him if we dare to trust 

our feelings and find Him if we withdraw from all things we take for granted, from all the stress and 

really wonder: what lives in me? Do I have the courage to be a person who can be touched by the 

fate of the other next to me? Am I involved as Jesus was? Do I allow God's heart move-ments into 

me? It could break an isolation - including that of my-self in relation to others. Then there will be an 

end to all leprosy - including mine. 

 



 


