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Meesterlijke ontmoetingen

1. De geleerde Nicodemus
2. De Samaritaanse vrouw
3. De overspelige vrouw
4. De bloedvloeiende vrouw
5. De ‘verkwistende’ vrouw
6. Zachëus de tollenaar
7. De overste van deze wereld
8. De hogepriester van Israël
9. De getuigen van het lege graf



God beloont ‘onreinen’ die zich vol verwachting 
uitstrekken naar de Heiland en al Zijn heilswerk!



Het verhaal over de bloedvloeiende vrouw 
vinden we in drie van de vier Evangeliën.

Mattheüs 9:18-26; Marcus 5:21-43; Lucas 8:40-56



Marcus 5:21-36

21 En toen Jezus opnieuw in het schip naar 
de overkant gevaren was, verzamelde zich 

een grote menigte bij Hem; en Hij was bij de 
zee. 22 En zie, er kwam een van de hoofden 
van de synagoge, wiens naam Jaïrus was; en 

toen hij Hem zag, wierp hij zich neer aan 
Zijn voeten 23 en smeekte Hem dringend: 
Mijn dochtertje ligt op sterven; ik smeek U



Marcus 5:21-36

dat U komt en de handen op haar legt, 
zodat zij behouden wordt en zal leven. 24 

En Hij ging met hem mee; en een grote 
menigte volgde Hem en zij drongen tegen 
Hem aan. 25 En een zekere vrouw, die al 

twaalf jaar bloedvloeiingen had, 26 en veel 
geleden had door toedoen van veel dokters, 

en alles wat zij bezat daaraan uitgegeven



Marcus 5:21-36

had en geen baat gevonden had, maar met 
wie het veeleer erger geworden was, 27 

deze had van Jezus gehoord en kwam van 
achteren de menigte in en raakte Zijn 

bovenkleed aan, 28 want zij zei: Als ik maar 
Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond 

worden. 29 En meteen droogde de bron van 
haar bloed op, en merkte zij aan haar



Marcus 5:21-36

lichaam dat zij van die aandoening genezen 
was. 30 En meteen toen Jezus bij Zichzelf 
merkte dat er kracht van Hem uitgegaan 
was, keerde Hij Zich om in de menigte en 
zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? 31 

En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: U ziet 
dat de menigte tegen U opdringt, en zegt U 
dan: Wie heeft Mij aangeraakt? 32 Maar Hij 



Marcus 5:21-36

keek om Zich heen om haar te zien die dat 
gedaan had. 33 En de vrouw, die bevreesd 
was en beefde, omdat zij wist wat er met 
haar gebeurd was, kwam en wierp zich  

voor Hem neer en vertelde Hem de volle 
waarheid. 34 Toen zei Hij tegen haar: 

Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga 
heen in vrede en wees genezen van uw



Marcus 5:21-36

aandoening. 35 Terwijl Hij nog sprak, 
kwamen er enigen van het huis van het 
hoofd van de synagoge, die zeiden: Uw 
dochter is gestorven; waarom valt u de 

Meester nog lastig? 36 En zodra Jezus het 
woord gehoord had dat er gesproken werd, 

zei Hij tegen het hoofd van de synagoge: 
Wees niet bevreesd, geloof alleen.



Deze geschiedenis 
verplaatst ons naar 
‘t meer van Galilea; 

naar Decapolis.

In vers 21 lazen we 
dat Jezus opnieuw 
met een schip naar 
de overkant vaart, 
vanuit het land van 

de Gadarenen.



Daar had de Heer een bezetene bevrijd van een 
‘legio’ demonen; een indrukwekkend gebeuren.

Marcus 5:12,13



Marcus 5:16,17

En zij die het gezien hadden (…) begonnen 
Hem te smeken uit hun gebied weg te gaan.



De mensen uit 
Galilea keken juist 

uit naar Zijn komst.

Toen Jezus naar de 
overkant gevaren 
was, verzamelde 

zich een grote 
menigte bij Hem.

Marcus 5:21 (Lucas 8:40)



Daar aan de overkant is er zelfs een overste van 
de synagoge die uitkijkt naar Jezus terugkomst.



Deze man is in grote nood; z’n dochtertje ligt op 
haar uiterste. Zijn lieveling; zijn ‘kleintje’ van 12.



Hij werpt zich voor Jezus neer en smeekt ‘m om 
mee te komen om haar de handen op te leggen!

Marcus 5:22,23
vgl. Mattheüs 8:8



Jezus gaat met hem mee; en een grote menigte 
volgt Hem en zij dringen zich tegen Jezus aan.

Marcus 5:24
Zie ook Marcus 5:31



En dan verschijnt daar ineens een zekere vrouw 
op het toneel; daarmee begint het 2e verhaal!



Marcus 5:25,26

En een zekere vrouw, die al twaalf jaar 
bloedvloeiingen had, en veel geleden had 
door toedoen van veel dokters, en alles
wat zij bezat daaraan uitgegeven had en 
geen baat gevonden had, maar met wie 

het veeleer erger geworden was.



Zij is lichamelijk en financieel ‘leeggelopen’ en 
moet ook nog eens in totale afzondering leven.



Leviticus 15:19,20

Wanneer een vrouw vloeit en de vloeiing 
in haar lichaam bestaat uit bloed, dan 

moet zij zeven dagen in haar afzondering
zijn. En ieder die haar aanraakt, is onrein 

tot de avond. Alles waarop zij in haar 
afzondering gelegen heeft, is onrein, en 
alles waarop zij gezeten heeft, is onrein.



Leviticus 15:21-23

Ieder die haar bed aanraakt, moet zijn 
kleren wassen en zich met water wassen; 

(…) Ook moet ieder die enig voorwerp 
aanraakt waarop zij gezeten heeft, zijn 

kleren wassen en zich met water wassen; 
(…) Als hij zelfs iets aanraakt dat zich op 
het bed bevindt (…) waarop zij gezeten 

heeft, is hij onrein tot de avond.



Deze vrouw voelde zich niet alleen onrein, maar 
Gods wet verklaarde haar ook nog eens onrein. 



Met alle dramatische gevolgen van dien: leven 
in een isolement, zowel godsdienstig als sociaal.



Maar nu heeft zij gehoord over een Rabbi die 
onreinen geneest; dat gerucht wekte geloof!

Marcus 5:27a; vgl. Marcus 1:28 ; Romeinen 10:17



Marcus 5:28

Want zij zei: Als ik maar Zijn kleren             
kan aanraken, zal ik gezond worden. 



Bij deze belangwekkende tekst moeten we even 
stilstaan, want deze ene zin is zeer betekenisvol.

Marcus 5:28



In Mattheüs 9 en in Lukas 8 lezen we dat zij de 
zoom van het bovenkleed van Jezus aanraakte.

Mattheüs 9:20; Lucas 8:44



Preciezer: ze raakte één van de kwastjes aan die 
zich aan de hoeken van Jezus’ kleed bevonden!  



Die kwastjes aan de vier hoeken moesten het 
volk Israël herinneren aan al Gods geboden!

Numeri.15:37-41



En nu lees je dat mensen Jezus smeekten om de  
kwastjes van Zíjn kleed aan te raken! Waarom?

Mattheüs 14:36



De traditie leerde dat de tassels/tsietsiet van de   
Messias genezende krachten zouden bezitten.

Maleachi 3:20 of Maleachi 4:2



Maleachi 3:20 of 4:2

Maar voor u (…) zal de Zon der 
gerechtigheid opgaan en onder Zijn 

vleugels (hoeken, zoom) zal genezing 
zijn; en u zult naar buiten gaan en 
dartelen als kalveren uit de stal.



Zij wilde de vleugels van Jezus aanraken; daaruit        
blijkt dat de ze Hem (h)erkende als de Messias!



Dat besef maakt haar daad nog spannender; ze 
zal al haar moed bij elkaar verzameld hebben.



Ja, keer op keer zal ze het tegen zichzelf gezegd 
hebben: als ik alleen maar Zijn tassel aanraak…



Marcus 5:27,29

(…) en zij kwam van achteren de menigte 
in en raakte Zijn bovenkleed aan (…). En 
meteen droogde de bron van haar bloed 
op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij 

van die aandoening genezen was. 



Veel mensen hadden Jezus aangeraakt, maar zíj 
had écht contact gemaakt; dán gebeurt er wat!

Marcus 5:25; 31



De ene aanraking is de andere niet; achter deze 
aanraking zat groot geloof en veel verwachting.



Marcus 5:30

En meteen toen Jezus bij Zichzelf merkte 
dat er kracht van Hem uitgegaan was, 

keerde Hij Zich om in de menigte en zei: 
Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? 



Marcus 5:32

Maar Hij keek om Zich heen om 
haar te zien die dat gedaan had.



Dan moet ze voor de dag komen; dat doet ze al 
bevende; en dan vertelt ze Hem al de waarheid.

Marcus 5:33



Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen 
in vrede en wees genezen van uw aandoening.

Marcus 5:34  Johannes.8:41



Zo laat Jezus haar gaan: dartelend ’als een kalf 
uit de stal’; zoals door Maleachi geprofeteerd!

Maleachi 3:20 of 4:2



Mooi hè, vindt u niet? Zo ging dat in Jezus’ tijd!
Maar wat betekent dit nu voor ons? Hier en nu?



Velen passen dit verhaal toe op de reiniging van 
onze zonden; op de toe-eigening van het heil!



Marcus 2:17b

Wie gezond zijn, hebben geen dokter 
nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet 

gekomen om rechtvaardigen tot 
bekering te roepen, maar zondaars.



Net als die 
vrouw kampen 

ook wíj met een 
bron die ons 

verontreinigt, 
waardoor wij in 
geestelijke zin 

onrein zijn.

Mattheüs 15:16-20
Psalm 51



Maar bij een échte aanraking vindt er een zalige 
ruil plaats; Hij mijn onreinheid, ik Zijn reinheid.



Maar juist in ons land zijn er veel christenen die 
moeite hebben met de toe-eigening van dit heil.



Dr. K. van der Zwaag 
schreef er een zeer 
dikke pil over; meer 
dan 1.100 pagina’s.



Nu zou je kunnen denken dat dit voor ons geen 
issue is, maar dan maken we m.i. een vergissing.



Want het belangrijke 
punt dat v.d. Zwaag 

maakt, geldt voor de 
toe-eigening van het 
volledige heil dat de 
Heiland ons belooft!



Gods heil houdt 
veel meer in dan 
vergeving alleen; 
het omvat ook de 
kracht die ons in 
staat stelt om het 
beeld van de Zoon 
te gaan vertonen.

Romeinen 8:29



Net als die vrouw hebben ook wij veel over die 
’krachten van de toekomende eeuw’ gehoord! 

Hebreeën 6:5



Hebreeën 6:4,5

(…) die de hemelse gave geproefd 
hebben (…) en die het goede Woord 

van God geproefd hebben en de 
krachten van de komende wereld.



Maar wanneer hebben wij voor ‘t laatst nu écht 
iets van die kracht geproefd? Zoals die vrouw?



En strekt u zich er überhaupt nog wel naar uit?
In welke mate eigenen wíj ons het heil écht toe?



Hoe zitten wij hier 
eigenlijk? Met geloof 
en veel verwachting 
of juist afwachtend?



Misschien lijkt u op die mensen uit Decapolis en 
zit u niet te wachten op ‘wonderlijke’ krachten!



Het kan ook zijn dat we onze aanvankelijk hoge 
verwachtingen naar beneden hebben bijgesteld.



Wel, dit verhaal inspireert en stimuleert mij om 
me opnieuw en vol verwachting uit te strekken.



Naar die Rabbi uit Nazareth, naar Gods Messias 
en naar al het heil dat hij als Heiland bewerkte!



Naar de vergeving, 
maar óók naar de 
bekrachtiging die 
we zo hard nodig 
hebben bij al het 
‘werk in de kerk’.



Want Gods Koninkrijk bestaat niet in woorden 
of in PowerPointpresentaties, maar in kracht!

1 Korinthe 2:4, 4:20 en 1 Thessalonicenzen 1:5



Handelingen 14:1

En het gebeurde in Ikonium dat zij samen 
(Paulus en Barnabas) de synagoge van de 

Joden binnengingen en zó spraken dat 
een grote menigte (…) geloofde.



Daar zat die kracht achter; en die kracht heb ik 
nu ook nodig; anders gebeurt er geestelijk niets.



Maar om u ’al de waarheid’ te zeggen: gééstelijk 
gezien ben ik vaak net zo zwak als zij lichámelijk.

Marcus 5:33



Ik mis vaak de 
kracht die nodig 
is om werkelijk 

zoals Christus te 
zijn, vooral als ik 
vermoeid ben.



Als ‘de zonde’ 
mij overvalt, of 

als ik eerlijk naar 
binnen kijk, dan 
voel ik mij soms 
zeer ’onrein’ en 
niet ontvankelijk 
voor de Geest.



Maar het verrassende van de Geest is nu dat Hij 
mij juist dán bemoedigt met zo’n Bijbelverhaal.



Juist dán, als ik me zwak en onrein voel zoals zij, 
kruist het bloedvloeiende Lam mijn levenspad!

Mattheüs 8:17; Marcus 5:33



Juist dan maakt Híj contact; springt er een vonk 
over; begint het nieuwe leven weer te stromen.



Zo wekt de Heer via Zijn Geest en via Zijn Woord 
het geestelijke leven in ons op; Hij versterkt het.



Teder wijst Hij ons op de kracht van Zijn bloed 
dat ons écht reinigt van al onze onreinheden.

Marcus 5:33



Ik voel me onrein, 
maar dankzij zo’n 
‘aanraking’ mag ik 
‘t toch weer heel 
zeker weten: ja, ik 
behoor bij Hem en 
Hij reinigt mij van 
al m’n onreinheid.



Via dit verhaal wijst Hij ons ook op de kracht van 
Geest die ons volledig transformeert en geneest.



Christus stelt het op prijs als wij ons naar deze 
kracht vol geloof en verwachting uitstrekken.



Hij is hier, Hij is bij ons; even wezenlijk als toen; 
Hij komt (o.a.) in het gewaad van Zijn Woord!

Mattheüs 18:20
Handelingen 17:28



Wij kunnen en mogen die tassels aanraken door 
vol verwachting al Zijn beloften aan te grijpen!

Hebreeën 11:13



Ja, vooral naar dé heilsbelofte dat wij een nieuw 
hart krijgen; dat wij volledig vernieuwd worden.

Jeremia 31:31-33
Lucas 22:20



Dat mogen we vrijmoedig en met verwachting 
doen, maar ook heel ontspannen en geduldig!

Hebreeën 4:16



God stelt ons geloof regelmatig op de proef; Hij 
schenkt Zijn heil op Zíjn tijd; soms ná de dood!

Hebreeën 4:16



Dat lange wachten 
betekent niet dat we 
maar rustig moeten 
afwachten en onze 

hoge verwachtingen 
moeten temperen!



Integendeel, want God verheugt Zich juist zeer    
in mensen die vol verwachting blijven geloven!

Hebreeën 11:6



En Hij beloont zulke volharders in het geloof ook 
graag; soms later of anders dan wij verwachten.

Hebreeën 11:6



Als Hij onze situatie niet verbetert, dan beloont 
God ons met Zijn genade die voor nu genoeg is.

2 Korinthe 12:7-10



Laten we ons daarom, in reactie op dit verhaal, 
uitstrekken naar Hem die hier en nu bij ons is!



Naar Christus die ons zelfs in de meest moeilijke 
omstandigheden kan laten dartelen als zo’n kalf.

Maleachi 3:20 of 4:2



Laten we ons zó naar Zijn tassels uitstrekken dat 
er ook vanmorgen weer kracht van Hem uitgaat. 



Juist en vooral wanneer u zich onrein voelt en   
‘t geestelijke leven als het ware is doodgebloed!



Ja, juist als u zo 
graag een bron 
van zegen wilt 

zijn, maar nog zo 
veel geplaagd 

wordt door die 
vuile bron in u; 
strek u uit naar 
de Levensbron.



U mag van achteren komen, zonder dat iemand 
het ziet, om met geloof die tassels aan te raken.



Er is genezing onder Jezus’ vleugels; heil, heling, 
kracht, verzoening; verwacht het alles van Hem!



Gezang  244:3

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.

't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.



Wat zou ooit Zijne macht beperken?
't Heelal staat onder Zijn gebied!

Wat Zijne liefde wil bewerken,
ontzegt Hem Zijn vermogen niet.

Gezang  244:3


