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Thema:
Dankzij Jezus niet meer buitengesloten

Doel
Kinderen ontdekken dat Jezus mensen niet uitsluit, maar juist terugbrengt in het leven met God en hun omgeving.

Toelichting
Als je een besmettelijke ziekte hebt is het goed om in quarantaine te gaan. Zo besmet je anderen niet. Een paar dagen of 
een paar weken. Best moeilijk, maar echt nodig. Maar daarna is iedereen blij dat het weer gewoon is. Veel volwassenen 
en kinderen worden altijd buitengesloten. Ze mogen niet meedoen, ze horen er niet bij. Allerlei (vaak rare) redenen wordt 
bedacht om dat te vinden. 
Jezus ontmoet vandaag iemand die wordt buitengesloten. Omdat hij huidvraat, een besmettelijke ziekte, heeft. Niet voor 
even, maar voor de rest van zijn leven. Deze man mag nooit meer tussen de andere mensen in wonen en leven. En dat zou 
hij zo graag weer willen. Hij gaat naar Jezus en vraagt om genezing. Jezus raakt hem aan. Wat is die man blij als hij beter 
wordt! Jezus is bang dat mensen in Hem alleen een wonderdokter zien. Daarom vraagt Hij de man niets te vertellen. Maar 
dat lukt hem niet, hij is God zo dankbaar!

Titel van het ONDERBOUW verhaal: Weer meedoen!
Richtlijnen: Mag iedereen bij jou op school of thuis meedoen? Als dat mag, is het fijn. Soms mogen kinderen niet meedoen. 
Dat voelt heel naar en vervelend. Vertel hierover een kort inleidend verhaaltje.
Vandaag komt Jezus iemand tegen die ziek is. Het is besmettelijk. De mensen zijn bang. Daarom zeggen ze: jij mag nooit 
meer meedoen, omdat je ziek bent. Nooit meer gezellig samen eten, even praten, samen werken of spelen. Ergens anders 
gaan wonen met andere zieke mensen.
Deze zieke man gaat naar Jezus. Hij vraagt om beter gemaakt te worden. Jezus wil hem helpen. Deze man moet weer 
kunnen meedoen Wat is die man, als hij genezen wordt. Hij vertelt iedereen dat Jezus niet bang was, maar Hem geholpen 
heeft!

Titel van het MIDDENBOUW verhaal: Buitengesloten? Kom erbij!
Richtlijnen: ‘Nee, jij mag niet meeluisteren of meedoen’. ‘Weg, jij hoort er niet bij’. Op een schoolplein of op straat kun je 
dat soms horen. En als je vraagt waarom die ander er niet bij hoort, wil bijna niemand je antwoord geven. Dat is pestge-
drag. Draag je de verkeerde broek of zit je op een foute sport? Er kunnen veel redenen zijn waarom mensen je uitsluiten…
Jezus ontmoet iemand die er niet bij mag horen, omdat hij ziek is. Daar kan hij niets aan doen. Maar zo zijn de regels. Als 
je huidvraat hebt, ben je onrein. Dan mag je niet meer bij gezonde mensen wonen en leven. Wat moet dat eenzaam zijn, 
levenslang in quarantaine. 
Het raakt Jezus diep als deze man vraagt om genezing. Eigenlijk vraagt om weer te mogen leven met God (in Gods huis 
mocht hij ook niet komen) en met andere mensen. Jezus reikt hem de hand en hij wordt weer rein, gezond. Hij is terug en 
hoort er weer bij! 

Titel van het BOVENBOUW verhaal: Jezus’ uitgestoken hand maakt het verschil
Richtlijnen: Niemand kan alleen gelukkig zijn. Je wil allemaal voelen dat er iemand van je houdt, om je geeft, jou belangrijk 
vindt om wie je bent en wat je doet.  Je wilt ergens bij horen. We hebben afgelopen jaar gemerkt hoe moeilijk het is dagen 
of weken in quarantaine te moeten (corona-virus).
Maar altijd apart staan, er niet bij mogen horen… of uitgescholden worden, de zondebok zijn of lucht zijn voor anderen. 
Vaak zijn er niet eens redenen voor dat gedrag. Of die redenen stellen niets voor. Je bent alleen te dik, te dun, te klein, te 
ouderwets. Maar wat kun je daaraan doen?
Jezus ontmoet iemand die uitgestoten wordt vanwege zijn ziekte. Op zich wel begrijpelijk vanwege besmetting, maar het 
is een zwaar leven. Niet mee mogen doen in het leven van elke dag, niet thuis zijn, niet in de synagoge mogen komen. Het 
zijn de regels van de wet, maar denk eens na wat dat betekent.
Jezus heeft medelijden, neemt geen afstand, maar steekt zijn hand naar hem uit. Een geweldig gebaar, dat bij Jezus bete-
kent dat hij genezen is. Een wonder, maar vooral een bewijs van Gods liefde. De man kan er weer bij horen. Soms kun je 
alleen zijn, soms moet je in quarantaine, maar God is er. In zijn naam mogen mensen doen wat ze kunnen doen en op die 
manier even Jezus’ hand uitsteken naar de ander.

Extra bijbelgedeelte: Psalm 118: 15-23
(De rechterhand van God helpt gelovigen. Die brengt de overwinning op het kwaad. Vers 22-23 noemen de hoeksteen die 
God geeft. Jezus vergelijkt zich daar later met die hoeksteen.)
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Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte
Het is een indrukwekkende start van het optreden van Jezus in het begin van het evangelie naar Marcus. Jezus wordt 
gedoopt en verzocht door satan. Hij roept zijn eerste vier leerlingen, drijft een boze geest uit, geneest de schoonmoeder 
van Petrus en trekt heel Galilea door. Heel kort staat het programma van Jezus’ werk in vers 39: ‘En Hij ging verkondigen 
in hun synagogen in heel Galilea en demonen (=boze geesten) dreef Hij uit’. 
Aan het eind van hoofdstuk 1 (Jezus zwerft nog door Galilea) volgt dan in een paar verzen het hoogtepunt van zijn begin-
nend optreden: Jezus geneest een melaatse. Lepros staat er in het Grieks. Misschien mag je dat door ‘leproos’ vertalen. 
Melaatsheid is de meest gevreesde ziekte, omdat die je vervreemd van alle gemeenschap. Melaats is de ultieme vorm van 
‘onrein’. Een melaatse leeft buiten het dorp of de stad, soms samen met andere melaatsen. Bedelen is de manier waarop 
ze in hun onderhoud voorzien. Daartoe komen ze wel in de bewoonde wereld maar moeten een ratel bij zich hebben en 
heel hard ‘onrein, onrein’ roepen. Natuurlijk mocht je een melaatse niet aanraken. Dan werd je zelf onrein! 
Er komt zo’n melaatse bij Jezus. Zijn leven is, dat begrijpen we inmiddels, volstrekt uitzichtloos. Het is alsof je dood bent, 
maar je leeft nog. Deze mens heeft de beginnende daden van Jezus gehoord. Hij weet, dat Hij hem kan redden, beter: 
rein maken. En dat roept hij ook: ‘Als U wilt, kunt U mij rein maken’. Het mooie is dat we dan even emotie bij Jezus zien. 
Dat zit in het woord ‘medelijden’ (Jezus kreeg medelijden). En dan gebeurt het ondenkbare: Jezus raakt de melaatse aan! 
Daarmee wordt Hij zelf onrein. Maar zo is het niet. Door de aanraking van Jezus en zijn woord verdwijnt de melaatsheid en 
daarmee de onreinheid. ‘Ik wil het, word rein’. In het Grieks zijn dat maar twee woorden: kort en krachtig.
Jezus wil niet als een soort wonderdoener beschouwd worden. En dus draagt Hij de man op niets over zijn genezing te 
vertellen maar alleen de officiële weg van reiniging volgens de voorschriften van de Tora te volgen. Je vindt die  
voorschriften in Leviticus 14.
De ex-melaatse kan Jezus’ opdracht niet volbrengen. Hij moet iedereen vertellen over het wonder dat Jezus gedaan heeft. 
En daarom kan Jezus niet meer onbekommerd alle steden en dorpen ingaan. Hij verblijft in eenzame plaatsen, ver van de 
mensen. Maar ook daar blijven ze Hem opzoeken.

Vragen
• Zou je je mond kunnen houden over zo’n wonder als de genezing van de melaatse?
• Wat zouden de vrienden van Jezus ervan gevonden hebben dat Hij de melaatse man aanraakte?

Auteur: WPvdH

Liederen

Psalm 9: 1 en 5
Lied 912      (=Gezang 473 LvdK)
Lied 904      (=Gezang 427 LvdK)
Ik zegen jou in Jezus’ Naam    Hemelhoog 507
En daarom bidden wij     Hemelhoog 534
Onze Vader      Hemelhoog 547
Dank U wel voor de sterren en de maan   Hemelhoog 551

Auteur: PZ
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Weer meedoen

Inleiding
‘Tikkie, jij bent hem’, roept Elske als ze Joep met haar 
vinger aantikt. En dan rent ze weer hard weg. Nu is Joep 
de tikker. Hij moet proberen om Elske, Sara of Martijn te 
tikken. Joep rent achter ze aan. Het is een drukte van  
belang op het schoolplein. Overal zijn kinderen aan het 
spelen. Joep probeert zo handig mogelijk tussen hen 
door te rennen. Hé, daar komt Eef aan. Ze loopt naar 
Sara en Elske toe. ‘Mag ik meedoen met tikkertje?’, 
vraagt ze. ‘Nee jij mag nu niet meedoen!’, roept Sara 
snel. ‘Wij willen alleen met elkaar spelen’, zegt Elske ook 
nog. 
Oei, dat is niet leuk voor Eef. De meisjes sluiten haar  
buiten. Ze vindt het jammer dat ze niet mee mag doen. 
Dan hoort Eef dat iemand haar naam roept. ‘Eef, wil je 
met mij spelen?’, roept Lisa. Dat is haar vriendin. Eef 
draait zich om en ziet Lisa in de zandbak zitten. ‘Ja, ik 
kom eraan’, roept ze blij terug. Met een lach rent ze naar 
de zandbak toe. Wat is het toch fijn om samen te spelen. 

Bijbelvertelling
Op een dag lopen Jezus en zijn discipelen een stad bin-
nen. Ook hier zal Jezus het goede nieuws, het evangelie, 
gaan vertellen. Opeens komt er een man naar hen toe 
rennen! De discipelen kijken goed naar de man. Het is 
een man met een huidziekte. Hij heeft huidvraat. 
Dat betekent dat hij besmettelijk is. Wie deze man aan-
raakt, krijgt ook dezelfde ziekte. En als je huidvraat hebt, 
dan mag je niet meer in de stad wonen. Nee, mensen met 
deze huidziekte moeten alleen wonen, buiten de stad. Ze 
missen dan voor altijd hun familie en hun vrienden. Wat 
doet deze man dan toch in de stad? Hij rent naar Jezus 
toe en valt voor hem op zijn knieën. ‘Heer’, zeg de man 
‘als U het wilt, kunt U mij gezond maken?’ 
Jezus kijkt naar de man en begrijpt zijn verdriet. Hij vindt 
het heel erg dat de man er zo slecht aan toe is. Jezus 
steekt zijn hand uit en raakt de man aan. Dan zegt Hij: ‘Ik 
wil het, wordt gezond’. En onmiddellijk is de huidziekte 
van de man verdwenen. Dat is een wonder! 
De man is zo blij dat hij weer gezond is, dat hij het aan 
iedereen wil vertellen. Maar Jezus zegt: ‘vertel aan  
niemand dat Ik je beter heb gemaakt. Ga naar de pries-
ters en laat alleen aan hen zien dat je gezond bent’. 

De man gaat weg, hij is zo blij! Hij kan weer naar huis, hij 
hoeft niet meer buitengesloten te zijn. Hij kan het geheim 
niet voor zich houden. De man vertelt aan iedereen die 
hij onderweg tegenkomt. Dat Jezus hem weer heeft 
beter gemaakt. Doordat veel mensen nu weten dat Jezus 
mensen gezond kan maken, zoeken ze Hem op. Daar-
door kon Jezus niet meer in de stad zijn en het evangelie 
vertellen. Het werd veel te druk om Hem heen. Tegen 
zijn discipelen zegt Hij: ‘Kom, laten we een rustige plaats 
opzoeken, buiten de stad’. Dat doen ze, maar ook daar 
komen er steeds meer mensen die Hem vinden en een 
wonder van Jezus nodig hebben.

Vragen
• Wat zouden de vrienden van Jezus ervan vinden dat 

Hij de man met de besmettelijke huidziekte aanraakte?
•  Wat zou jij aan Jezus willen vragen als hij hier nu bij 

ons was?

Auteur: SvK 
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Inleiding
Quarantaine... een moeilijk woord, maar de meeste 
kinderen zullen dit woord kennen. Ook het houden van 
afstand tot anderen om te voorkomen dat je ziek wordt, 
kennen alle kinderen. Zo is het in het afgelopen jaar ge-
weest voor ons allemaal. Nog veel erger is het om  
buitengesloten te worden, omdat je ziek bent. Dat ge-
beurde vroeger als je melaats was. Je mocht dan niet 
meer bij je gezin en familie wonen, je mocht zelfs niet 
meer in je dorp of stad blijven wonen. Als je melaats was, 
moest je buiten de stad wonen en leven. Je mocht nooit 
meer bij gezonde mensen in de buurt komen.
Misschien ken je het woord ‘buitengesloten worden’ wel 
van iets anders. Bijvoorbeeld van het schoolplein waar 
het gezegd wordt tegen een kind dat niet mee mag doen. 
‘Weg, jij hoort er niet bij!’ of ‘Nee, jij mag niet meedoen’. 
En iedereen draait zijn rug naar dat kind, het wordt buiten-
gesloten. Wat vreselijke naar is dat. En waarom mag het 
niet? Als je dat vraagt, wil vaak niemand antwoord geven. 
Misschien omdat het kind een verkeerde broek draagt, 
bij de verkeerde club hoort of nog iets heel anders. Dat is 
pesten. Misschien is het jou ook wel eens overkomen of 
heb je zelf meegedaan aan buitensluiten. 
Vandaag horen we een verhaal uit de Bijbel over buiten-
sluiten en we horen hoe de Here Jezus daar mee 
omgaat.

‘Bijbelvertelling
Ben, hoe is het vandaag met je?’ Ben kijkt naar Ari. Ari 
is ook ziek, net als Ben. Met nog meer zieken wonen ze 
in kleine hutjes. Hier is iedereen gelijk, hier praten de 
zieke mensen met elkaar. Maar in de rest van het land wil 
niemand met Ben of met Ari of met een van de anderen 
praten. Ze durven niet eens in de buurt te komen. Ben 
is ziek, hij is melaats. Net als alle andere mensen die 
hier wonen. Ze mogen niet thuis wonen, ze mogen geen 
boodschappen doen in het dorp, ze mogen nergens aan 
meedoen. Als ze anderen, gezonde mensen zien, moeten 
ze heel hard roepen dat ze ziek zijn. ‘Melaats! Melaats!’ 
Zo weet iedereen dat hij ziek is.
‘Zeg Ari, ik heb gehoord dat Jezus in de buurt is. Ik wil 
Hem graag zien en horen, misschien wil Hij mij zelfs wel 
helpen!’ ‘Nee Ben, je bent toch niet van plan om naar 
die Jezus toe te gaan? Dat kan niet! Er zijn altijd veel 
mensen in zijn buurt. Ze zullen boos zijn omdat je in de 
buurt komt. En Jezus zal waarschijnlijk ook boos zijn als 
je in zijn buurt komt.’ Ben kijkt zijn vriend Ari aan. ‘Ik wil 
het echt Ari, ga je met me mee?’ Maar Ari schudt zijn 
hoofd en zegt: ‘Nee dat doe ik niet, dat kan niet Ben!’ Ben 
draait zich om en gaat op weg. Natuurlijk weet hij dat de 
mensen boos op hem zullen zijn en natuurlijk mag hij niet 
in de buurt van Jezus komen, maar hij wil het zo ontzet-
tend graag…

Op alle plaatsen waar Jezus komt, is het druk. Overal 
komen de mensen met grote groepen tegelijk naar Hem 
toe. Ze willen Hem zien, ze willen Hem horen en vooral 
willen ze zien hoe Hij zieken beter maakt. Het maakt niet 

uit in welk dorpje of stad de Here Jezus komt, al snel 
weet iedereen ervan. De Here Jezus trekt van dorp naar 
dorp en van stad naar stad in het gebied van Galilea. 
Overal brengt Hij het goede nieuws en overal maakt Hij 
zieken beter. 
Vandaag is het weer druk bij Jezus. Hij vertelt over het 
Koninkrijk van God en Hij geneest zieken. Dan opeens is 
er een kabaal. Mensen schrikken en doen grote stappen 
opzij. Er komt een man aan die roept: ‘Melaats! Me-
laats’! Wat doet die man hier? Hij mag hier helemaal niet 
komen! Dat is de regel, dat is de afspraak. Als je melaats 
bent, kom je niet in de buurt bij gezonde mensen. Wat 
kijken de mensen boos naar hem. Steeds meer mensen 
doen een paar stappen achteruit. En zo ontstaat er een 
pad waar de melaatse man kan lopen. ‘Melaats!  
Melaats!’ roept hij nog steeds. Er kijken veel mensen 
boos en geschrokken naar hem. Hoe durft hij hier bij  
Jezus te komen? Hoe durft hij tussen al deze gezonde 
mensen te komen? ‘Pas op!’ roept iemand, ‘ga terug, 
kom niet bij ons in de buurt!’ Maar de melaatse man loopt 
door, het is Ben. Hij heeft zijn ogen gericht op de Here 
Jezus. Hij kijkt naar het gezicht van Jezus. Roept Jezus 
ook dat hij weg moet? Doet Jezus een paar passen ach-
teruit, zodat Hij afstand houdt van deze zieke man? Nee, 
als hij naar het gezicht van Jezus kijkt, ziet Ben geen 
boosheid of angst. Hij ziet een vriendelijke glimlach en in 
de ogen van Jezus is medelijden te zien. Daarom durft 
hij nog een stapje dichterbij te gaan. Langzaam komt 
Ben steeds dichterbij Jezus. Inmiddels staan de andere 
mensen op grote afstand. Een paar mannen stappen 
naar Jezus toe en zeggen: ‘Deze man is melaats, U moet 
afstand nemen van hem.’ Maar Jezus blijft staan en Ben 
komt nog een stapje dichterbij. Als Ben vlakbij Jezus is 
valt hij op zijn knieën en zegt: ‘Als U wilt, kunt U mij rein 
maken. U kunt mij genezen.’ De mensen houden hun 
adem in. Dat de Here Jezus mensen beter kan maken, 
dat weten ze. Maar een melaatse man? Jezus doet een 
stapje naar voren en steekt zijn hand uit naar de melaat-
se man. Dan raakt Hij hem aan. Ben kijkt omhoog naar 
de Here Jezus. Er zijn veel verschrikte gezichten te zien. 
Dat kan niet! Je kunt niet een melaatse aanraken zonder 
zelf ziek te worden. Dan zegt Jezus: ‘Ik wil het, word 
rein, word beter.’ Ben hoort wat Jezus zegt. Hij kijkt naar 
zijn handen, naar zijn armen en ziet ze veranderen. De 
melaatsheid verdwijnt als sneeuw voor de zon. Nergens 
is nog een plekje te zien. Een grote lach breekt door op 
zijn gezicht. De Here Jezus kijkt hem ernstig aan en zegt: 
‘Denk erom dat je tegen niemand iets zegt. En ga nu naar 
de priester, laat zien dat je beter bent en breng een offer 
voor God.’ Ben knikt en staat op. Wat is hij ontzettend blij, 
hij is beter! ‘Kijk eens naar mij, ik ben beter!’ roept hij. ‘Je-
zus heeft mij beter gemaakt, ik ben niet meer onrein maar 
weer rein!’ Ben kan zijn mond niet houden. Aan iedereen 
die hij tegenkomt, vertelt hij wat Jezus heeft gedaan.

lees verder op de volgende bladzijde 

Buitengesloten? Kom erbij!
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Veel mensen horen het verhaal van Ben. Daardoor willen 
steeds meer mensen Jezus zien en ontmoeten. Iedere 
keer als Jezus een stad of dorp binnengaat, staat er al 
snel een grote groep mensen rondom Hem om te luiste-
ren naar wat Hij te vertellen heeft en om te zien wat Hij 
voor wonderen doet. De Here Jezus gaat daarom steeds 
vaker naar rustige plaatsen buiten de stad. Maar ook daar 
blijven de mensen naar Hem toe komen.

Gebed
Here God, dank U wel dat U de kracht hebt om zieke 
mensen te genezen. Wij kennen ook mensen die ziek 
zijn.  En wij willen voor hen bidden. Wilt U hen kracht 
geven, wilt U hen troosten als ze pijn hebben. Wilt U dicht 
bij hen zijn als zij zich alleen voelen. En wilt U genezing 
geven.
Wilt U ook zijn bij kinderen en mensen die worden buiten-
gesloten om welke reden dan ook. Wilt U ons helpen om 
oog te hebben voor deze kinderen en ons kracht geven 
om hen te helpen. Amen.

Auteur: JvdM
 



Inleiding
Laten we voordat dit Bijbelverhaal begint het eens ergens 
over hebben, iets wat eigenlijk iedereen kan overkomen: 
er niet bij horen. Niet bij je klasgenoten, bij je familie, 
op een sportclub, of gezegd: anders zijn dan anderen. 
Niet in de positieve zin, maar in de negatieve, omdat je 
iets niet zo goed kunt als anderen, of omdat je langer of 
korter bent, dikker of dunner dan anderen, rijker of armer, 
slechtere cijfers haalt dan anderen etc. Wie kan/wil hier 
iets over zeggen?
Ook in onze tijd hebben we veel mensen die er niet bij 
horen, ze zijn er altijd en overal, net als op elke school, 
in elke klas helaas. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen 
of kinderen die er anders uitzien dan anderen, door een 
huidziekte, of brandwonden, het is geen aantrekkelijk ge-
zicht. Zo heeft iemand met een huidziekte eens gezegd: 
‘de plaats naast je in de bus blijft altijd leeg’.

Bijbelgedeelte 
Dan gaan we naar de tijd van het Nieuwe Testament, 
waarin Jezus juist de mensen opzoekt, die er niet bij 
horen. Denk maar aan te tollenaar, aan Zacheüs, die er 
niet bij hoorde omdat hij anderen geld afhandig maakte. 
Jezus is met deze geschiedenis nog maar pas begon-
nen aan zijn indrukwekkende bediening, als het gaat om 
zonden vergeven en mensen genezen. De melaatsheid is 
er weer een die anders is dan de anderen, omdat dit om 
een huidziekte gaat, het is zichtbaar voor iedereen. 
De ziekte ‘melaatsheid’, is overduidelijk te zien. Het 
woord komt uit het Grieks: ‘lepros’, daarom wordt me-
laatsheid in modernere tijden ook wel ‘lepra’ genoemd. 
De joodse wetten uit het Oude Testament hebben het 
vaak over rein en onrein, uiteraard moet het onreine 
vermeden worden, degene die onrein is moet uit de buurt 
blijven. Maar vaak is het tijdelijk, die onreinheid. Helaas 
geldt voor melaatse mensen dat dit blijvend is. Voor altijd 
uitgesloten. Kun je je voorstellen hoe dat is? Er is eigen-
lijk maar een woord voor: vreselijk, zeker als er geen 
kans is om de situatie ooit te veranderen.
 
Je kunt het vergelijken met een (mogelijke) Corona 
besmetting. Je moet in quarantaine, je gezinsleden ook, 
je kunt meer dan een week de straat niet op, je kunt je 
vrienden en je klasgenoten en de rest van de familie ont-
moeten. Als je alleen bent, kun je het wel even naar je zin 
hebben, maar echt gelukkig word je pas met anderen. 
Voor wie misschien wel eens op het Griekse eiland 
Kreta is geweest, of er ooit nog naartoe gaat, niet ver 
van dit eiland is een kleiner eiland, dat ‘melaatseneiland’ 
werd genoemd. De naam is zo eenvoudig, iedereen die 
melaats was in vroegere tijden, werd naar dat eiland 
overgebracht. Men was bang voor besmetting en/of erfe-
lijkheid. De mensen op het eiland hadden het materieel 
gezien goed, maar ze moesten voor altijd leven met het 
gemis van familie, vrienden en bekenden. En dat terwijl 
die ziekte uiteindelijk in die tijd helemaal niet besmettelijk 
of erfelijk bleek te zijn. Helemaal voor niets dus!

Gemeden worden, dat is misschien wel het ergste wat 
een volwassen mens of een kind kan overkomen. De 
Here Jezus mijdt gelukkig niemand, soms tot het grote 
afgrijzen van de Farizeeën en Schriftgeleerden. Daarom 
komt er een man naar hem toe, die melaats is, wiens 
huid onrein is, in de nieuwe Bijbelvertaling wordt het 
‘huidvraat’ genoemd, ook geen optimistisch woord. De 
melaatse man toont zijn geloof door regelrecht op Jezus 
af te stappen en zegt te weten dat als Jezus wil hij ge-
reinigd wordt. Bijzonder is dat het woord ‘reinigen’ ofwel 
‘schoonmaken’ wordt gebruikt, niet zozeer ‘genezen’. Van 
onrein naar rein, van vuil naar schoon, daar gaat het om. 
Jezus krijgt inderdaad medelijden en raakt de man aan! 
Dit is wel het meest bijzondere van deze gebeurtenis, 
de man die door niemand aangeraakt zal worden, wordt 
aangeraakt door Jezus zelf. En op slag is de man rein, 
schoon, zonder melaatsheid. Jezus vraagt nu zelf twee 
dingen van de man: hij moet zich laten controleren bij de 
priester en het offer brengen in de tempel, zoals de wet 
van Mozes dat voorschrijft. 
Maar dat is niet het enige, Jezus vraagt hem ook om 
er niets over te vertellen. Dan vraag je je misschien af 
waarom de Here Jezus dat doet. Wie wil het niet vertel-
len, als God iets bijzonders heeft gedaan in je leven, iets 
veranderd heeft in je leven? Je raadt het al, het lukt de 
man niet! Zijn leven is veranderd, hij mag weer een  
gewoon leven leiden, mensen kunnen hem weer aanra-
ken en omgekeerd. Vervolgens moet Jezus zich verber-
gen, omdat de mensen in massa’s op hem afkomen. Iets 
wat Hij juist wilde voorkomen door de genezen man te 
vragen te zwijgen!

Zo zien we weer hoe groot de macht en kracht van 
Jezus is. Maar we kunnen nog veel meer leren van dit 
wonder. Heel belangrijk is het als we onszelf afgewezen 
voelen, als we in een soort ‘quarantaine’ blijven, letterlijk 
of figuurlijk. Als je het gevoel hebt dat iedereen afstand 
houdt. Daarbij komt ook, dat wij het mogen zijn die een 
hand naar iemand anders uitsteekt, ook iemand die op 
een afstand is, bijvoorbeeld iemand die gepest wordt, 
iemand die gehandicapt is, of eenzaam. Zo komen we de 
Here Jezus tegemoet, zoals Hij ons tegemoetkomt.
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