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2e zondag van de veertigdagentijd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Broos’ 

 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
De kaarsen worden aangestoken 
Moment van stilte 
 
Woorden aan het begin 
Iets in ons,  
als een kind 
onbevangen en onbevooroordeeld, 
zegt dat wij omringd zijn 
door vele wonderen 
 
Iets in ons,  
als een kaarsvlam  
zo kwetsbaar,  
zegt dat er altijd licht is,  
zelfs in een donkere nacht 
 
Iets in ons,  
als een zaadje 
verborgen in donkere aarde,  
zegt dat we niet moeten wanhopen,   
omdat we kunnen groeien,  
omdat er uit iets onooglijks kleins 
iets groots kan opbloeien.  naar een tekst van Menno Rougoor 
 
Lied: In de veelheid van geluiden: Liedboek 283 verzen 1 t/m 5 
 
Woorden van gebed 
Eeuwige, Gij die zijt:  
Woord in ons midden,  
Stem die ons roept,  
Vuur dat verlangen wekt.  
 
Kom bevrijden,  
deze wereld, in de greep van angst. 
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Wees nabij,  
uw mensen in nood.  
 
Hoor hen,  
die roepen, ten einde raad.  
 
Ontferm U.  
 
Eeuwige, die ons oproept:  
heb je naaste lief –  
 
verlicht ons,  
open onze oren 
open ons hart,  
dat wij zijn mens voor mensen. Amen. 
 
Muziek: Upon your heart [Eleanor Daley] 
Eleanor Daley heeft een tekst uit het Hooglied  [8:6]: Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel aan je 
arm: want de liefde is sterk als de dood – op muziek gezet.  
Youtube opname: https://www.youtube.com/watch?v=9gJvHbsypBM  
 
Bij het thema van de viering 
We ervaren iedere dag de kwetsbaarheid van het bestaan en onze afhankelijkheid van krachten waar we geen 
invloed op hebben. Over ’t algemeen wordt dit niet positief gewaardeerd. In de maatschappij tel je immers pas 
mee als je zelfredzaam en succesvol bent. Nu de ene crisis de andere opvolgt en steeds meer mensen de 
gevolgen daarvan ondervinden, komt de bereikbaarheid van het ideaal van de autonome mens steeds meer 
onder druk te staan. Hoe gaan we daarmee om?  
 
Marinus van den Berg schrijft nog wel eens over de broosheid van het leven. In een van zijn tekstbundels 
vergelijkt hij het met een aardenwerken schaal. Hij zegt daarover:  
Je bent open en ontvankelijk, wonderlijk mooi aan het licht gekomen uit de oven van de pottenbakster. Zij 
draaide jou. Zij vormde jou met haar handen. Vanuit de liefde en kracht van haar innerlijk kleurde ze jou. Ze 
legde haar fantasie in de vorm. Toen gaf ze je over aan de warmte van de oven, die jou verwarmde en een 
warme gloed gaf. Terwijl niemand het kon zien en de pottenbakster niet anders kon dan wachten, kreeg je de 
vorm en de kleur die je nu hebt. Je was een verrassing toen je tevoorschijn kwam uit die donkere oven. Als 
schaal ben je een wonder, uniek in je soort, nooit meer na te maken.  
Maar niet altijd blijft een schaal ongeschonden. Breekbaar blijf je. Soms komt er een barst in of er ontstaan 
kleine scheurtjes. Eén onvoorzichtigheid en je breekt.  
Zo is ook de schaal die je zelf bent. Geen leven verloopt zonder stoten, zonder kleerscheuren.  
De schaal: beeld van het leven, dat kostbaar en kwetsbaar is. 
 
Lied: Nog voor wij woorden hebben [nr. 26 in liedboek van Sytze de Vries ‘Jij mijn adem’; m. dezelfde als NLB 
968, de ware kerk] 
1 Nog voor wij woorden hebben 
vat Gij ons in het oog. 
Meer dan wij durven dromen 
houdt Gij ons leven hoog. 
Gij brengt Uzelf ter sprake 
als toekomst ongedacht, 
verzadigt ons verlangen 
dat op de vrede wacht.  
 

2 Nog voor wij durven leven 
hebt Gij ons met uw Geest 
de liefde ingeademd, 
de  liefde allermeest. 
Herboren uit den hoge 
zijn wij van uw geslacht, 
als kinderen van morgen 
elkaar hier toegedacht. 

3 Nog voor wij kunnen heten 
hebt Gij ons al gekend, 
genoemd en aangesproken, 
tot liefde voorbestemd. 
Nooit raken wij verzwegen 
maar worden als het kind 
dat, bij zijn naam geroepen, 
een nieuw vertrouwen vindt. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9gJvHbsypBM


3 
 

Lezing: Genezing van de vrouw en het meisje (Marcus 5: 21 - 43; vertaling Marie van der Zeyde) 
Toen voer Jezus terug naar de andere oever, en het volk kwam in menigte naar hem toe, - want nu wás hij 
daar, bij het meer. En daar kwam iemand aan, een lid van het synagogebestuur; hij heette Jaïrus. Zodra die 
Jezus gewaarwerd wierp hij zich neer voor zijn voeten en deed een beroep op hem, dringend: ‘Mijn dochtertje 
is zo ziek, het loopt af, komt u toch en leg haar de handen op dat zij nog wordt gered en blijft leven.’ En Jezus 
ging met hem weg.  
Een grote menigte liep mee, ze drongen tegen hem op. Een vrouw die al heel lang aan bloedingen leed – al 
twaalf jaar – en die heel wat had afgetobd met telkens weer andere dokters en zich arm had betaald en er niets 
mee was opgeschoten, integendeel: het was steeds maar erger geworden, - nu, die vrouw, die veel over Jezus 
gehoord had, die kwam tussen al dat volk naderbij, áchter hem, en zij raakte zijn mantel aan. Want ze dacht: al 
gelukt het mij maar dat ik enkel zijn kleren aanraak, dan komt het met mij in orde. En meteen was het over, het 
bloeden, en zij werd gewaar aan haar lichaam dat zij van haar kwaal was genezen.  
Maar Jezus, zich onmiddellijk bewust dat er kracht van hem uitgegaan was, wendde zich tussen al dat volk om 
en zei: ‘Wie raakte daar aan mijn kleren?’ Waarop zijn leerlingen zeiden: ‘U ziet hoe het volk zich om u 
verdringt, en dan zegt u: Wie raakt mij daar aan?’ Maar hij blééf rondzien om degene te vinden die dit gedaan 
had. En de vrouw, bang geworden en bevend, maar beseffend wat er met haar was gebeurd, kwam naar voren, 
wierp zich voor hem neer en vertelde hem alles naar waarheid. Toen sprak hij tot haar: ‘Mijn dochter, dit 
geloof van u – dát is uw redding geweest. Ga nu – in vrede; wees gezond en vrij van uw kwaal.’ Hij was nog niet 
uitgesproken of daar komen ze met een boodschap van thuis voor de synagogebestuurder: ‘Uw dochtertje is 
daareven gestorven. Waarom dan de rabbi nog storen?’ Maar Jezus, die het gesprokene opving, zei tegen de 
synagogebestuurder: ‘Wees niet bang, heb alleen maar vertrouwen.’ En hij wilde geen mens meehebben dan 
alleen Petrus en Jakobus, en Johannes, de broer van Jakobus.  
Zo komen ze aan bij het huis van de synagogebestuurder, en daar ziet hij het: rouwmisbaar, een groot gehuil en 
geweeklaag. En hij gaat naar binnen en zegt: ‘Wat moet hier dat rouwmisbaar, wat valt er te huilen? Het kind is 
niet gestorven, het slaapt.’ Maar de mensen lachten om hem. Maar hij – hij werkte ze allen de straat op. Die 
méémochten waren: de vader van het meisje, de moeder, en die hij had meegebracht; en zó trad hij daar 
binnen, waar het meisje lag. Daarop pakte  hij de hand van het kind en zegt tot haar: ‘Talita koem’, wat vertaald 
luidt: ‘Kom kindje, sta op.’ En meteen kwam zij overeind, het meisje, en ze liep alweer rond; ja, een meisje van 
twaalf jaar.  
Die mensen, meteen, waren buiten zichzelf, opgetogen. Maar hij zei hun, heel duidelijk, dat niemand hiervan 
mocht weten. En hij zei dat het kind iets te eten moest hebben. 
 
Lied: Raak jij mij aan [m. NLB 275, Heer onze Heer; t. M. Steehouder] 
1 Toen ik nog ziek was, leefde ten dode, 
troostloos mijn dagen, zwaar de nacht, 
heb jij mij toekomst, warmte geboden, 
mij aangeraakt, mij opgewacht. 
 

2 Toen ik verkild was en opgesloten, 
niet ik niet meer, ver weg van jou, 
raakte jij mij en ging ik weer open, 
wist ik dat jij mij nog vasthoudt. 

3 Raak jij mij aan dan kom ik tot leven, 
raak ik jou aan, dan word ik licht, 
word ik door jouw nabijheid genezen, 
krijg ik van jou een nieuw gezicht. 
 

4 Zoals een kind op handen gedragen, 
veilig geborgen, open en vrij, 
weet ik jou bij mij in al mijn dagen, 
noem ik jouw naam: mijn God Nabij. 

Overdenking 
Hoe gaan wij om met de broosheid van het bestaan? Zien wij kwetsbaarheid als een zwakte en duwen we die 
bij voorkeur zo ver mogelijk weg? De vrouw in het verhaal dat we zojuist lazen, koos voor het 
tegenovergestelde. Zij besloot zich te laten zien in haar zwakheid en afhankelijkheid.  
 
De schrijver van het Marcusevangelie doet geen verslag van feitelijkheden. Dat doet echter niets af aan de 
waarachtigheid van het verhaal. Die kom je op het spoor als je tussen de regels door leest. Er licht iets in op dat 
van betekenis is voor de lezers van toen èn nu. Dat kan een aanzet zijn om het bestaan en wat zich daarin 
voordoet anders te gaan waarderen.  
Zoals vaker in het evangelie heeft de schrijver ook dit verhaal ‘gecomponeerd’. De vrouw is reeds een eind 
gevorderd op haar levensweg. Het meisje staat aan het begin ervan. Beide worden buitengesloten. De vrouw 
om de gemeenschap tegen haar te beschermen. Het meisje om haarzelf tegen de boze buitenwereld te 
beschermen. De bevestiging van hun bestaan vinden beiden in de aanraking van of door Jezus.  
 
De vrouw leefde in een isolement met weinig tot geen zicht op verbetering. En dat duurde nu al twaalf jaar. Het 
is zeer waarschijnlijk dat mensen haar al jarenlang mijden, door haar ziekte. ‘Ze werd gemeden alsof ze besmet 
gebied was’? Zij was zélf verplicht om anderen te mijden. Aangeraakt zal ze al helemaal niet meer zijn, behalve 
dan door (medische) hulpverleners.  Ze was aan hen overgeleverd, maar door de opmerking dat ze er niets mee 
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was opgeschoten, krijg je de indruk dat er niemand echt naar haar luistert. Jezus doet dat wel en wordt 
getroffen door haar daadkrachtige houding.  
De vrouw uit wie het leven – letterlijk en figuurlijk – wegstroomde, die niemand meer had die haar nabij was, 
die zich doorlopend bewust was van de nietigheid van haar bestaan vatte zoveel moed, dat ze niet alleen maar 
probeerde in de buurt van Jezus te komen, maar hem zelfs aanraakte. 
Wat heeft haar ertoe gebracht om dat te doen? Ze moet ervan overtuigd zijn dat dit de enige manier was om 
beter te kunnen worden. De lichamelijke genezing was echter niet het doel op zich. Zij verlangde ernaar om 
weer deelgenoot te worden van de samenleving, om haar plek weer volledig te mogen innemen. In Jezus 
bespeurt ze de man die haar op weg kan helpen.  
Ze blijkt aan het goede adres te zijn. Jezus kijkt verder dan de buitenkant. Daar zie je ‘alleen maar’ een vrouw 
die ziek is. Jezus ziet de vrouw zélf.  Te midden van de drukte van mensen en bezigheden spreekt hij haar aan.  
Daar is zij waarschijnlijk bang voor geweest, voor die publieke aandacht. Niet zo verwonderlijk na jarenlang aan 
de zijkant van de samenleving te hebben gestaan.  Zij vlucht echter niet weg voor de angst, maar erkent die. 
Daarmee ontneemt zij de angst de ruimte om de overhand te nemen. Zij gaat er niet om heen maar er 
dóórheen. Haar verlangen naar het leven is groter. ‘De kunst van het leven is om niet te halt te houden bij 
verdriet en lijden’ zei iemand (Marijke de Bruijne) eens. Als je daaraan voorbij kunt komen, zie je soms even 
iets van de kostbaarheid van het leven, ook in haar nietigheid en broosheid.  
Als zij oog in oog staat met Jezus, ervaart zij wat dat betekent. Door zijn liefdevolle kracht krijgt zij het 
vertrouwen, dat ze er mag zijn in haar kwetsbare bestaan. Dat zij wordt gezien en gekend in haar totale vrouw, 
haar totale mens zijn.   
 
Het meisje over wie het verhaal gaat, staat aan het begin van de volwassenheid, maar dat is niet het enige 
verschil tussen haar en de vrouw. Zij leeft in een veilige omgeving, behoed door haar vader als zijn kostbare 
bezit. Hoe goed bedoeld, het heeft haar in een isolement gebracht. Zij kan zich niet voluit ontwikkelen. Zondert 
zij zich daarom af van haar ouders, van allen die in haar nabijheid leven? Omdat zij een andere voorstelling 
heeft van het leven, maar geen kans ziet om dat te verwerkelijken? De schijnbaar onneembare grens 
waartegen ze oploopt in haar innerlijke wezen wordt zichtbaar aan de buitenkant.  
Ook nu zorgt een aanraking voor de ommekeer. Compassie en liefde zorgen ervoor dat het leven weer gaat 
stromen.  
Het meisje mag ervaren dat de blokkade naar haar ware mens zijn, haar waarachtig vrouw zijn is opgeheven. Zij 
leert vertrouwen te krijgen in haar eigen bestaan. Op haar eigen wijze mag ze gaan staan in haar kracht, maar 
ook in haar kwetsbaarheid.   
Want de broosheid van het bestaan zal zij opnieuw tegenkomen op haar verdere levensweg. Dat hoeft haar 
echter niet te weerhouden om zich te oefenen in levenskunst. 
 
De situatie waardoor mensen een geïsoleerd bestaan leiden, kan verschillen. Het kan je overkomen – zoals de 
twee vrouwen in het verhaal. Je kunt er ook voor kiezen: bewust of onbewust. Hoe dan ook, je bent té 
kwetsbaar om nabij de ander te zijn, om die ander dichtbij jou te laten zijn. Je trekt je terug in je eigen veilige 
wereld.  
Of deze levenshouding op den duur tot tevredenheid stemt, tot voldoening en tot vervulling? Als wij hierbij 
vraagtekens zetten, dan klinkt ook die andere vraag: hoe hebben we ons dán vanuit onze broze positie te 
verhouden tot het bestaan, tot het onbeheersbare en het onvolkomene daarvan?  
 
Erik Borgman pleit sinds een aantal jaren voor meer ruimte in onze samenleving voor kwetsbaarheid en 
broosheid. Niet zo hier en daar, maar in alle facetten van het bestaan, zodat wij de broosheid gaan beamen en 
omarmen als een geschenk. Hij zegt ‘we kunnen beter maar toegeven dat er onherstelbaar ellendige dingen 
gebeuren en dat er onbegrijpelijk verdriet is. Toch kan het leven zinvol zijn, ook als het niet perfect is, als er niet 
voor alle problemen een oplossing is. Want onder het verdriet en het lijden zit nog iets anders. De waarde van 
het leven hangt niet uitsluitend af van onze werkzaamheid.’ 
 
Om daarvoor meer oog en oor te krijgen, doet hij een beroep op de religieuze tradities. ‘Zij kunnen omgaan 
met het besef dat het leven niet in onze hand ligt, dat het ons gegeven is. Wij moeten onze 
verantwoordelijkheid nemen voor wat zich aan ons voordoet, maar we hoeven gelukkig het heil en de 
oplossing niet uitsluitend van onszelf te verwachten. Zelfs in situaties waarin er geen redden meer aan is, 
hoeven wij er niet voor weg te lopen, maar kunnen we ze doorstaan. Het geloof zegt: zelfs als er helemaal niets 
meer is, dan moeten we bij dat niets blijven. En in dat niets gebeurt iets. Dat is het wonder waar het in het 
geloof om draait. En dat wonder is geen toevalligheid, maar de grondstructuur van onze werkelijkheid. Maar 
dat kun je pas als je ervoor openstaat.’ 
 



5 
 

Als we de weg willen gaan die leidt naar de omarming van de broosheid van het bestaan, dan is het nodig om  
ons los te maken van veel wat houvast biedt. Aan wat altijd zo was en we hoopten dat het terug zou keren, wat 
we gewoon zijn om te doen en ons beschermt tegen onzekerheid.  
Het heeft zijn waarde bewezen, maar het is goed te beseffen dat de tijd rijp is voor een andere weg. Dat vraagt 
om een ontvankelijke houding, waarin ruimte is voor verandering en vernieuwing. Een open houding geeft ons 
kracht en moed om de tegenbeweging in te zetten naar een ander, een nieuw bestaan. Jezus omschreef dit als 
een ‘gelovig bestaan’.  
 
Geloven betekent vertrouwen. Wie gelooft, beweegt zich naar de ander toe, vertrouwt zich toe, geeft zich 
over. Geloof in God is je toewenden naar Hem, naar Haar, in het vertrouwen dat je gedragen wordt en dat er 
Iemand intens om je bewogen is. 
 
De volwassen vrouw en het jonge meisje – ze overwonnen de angst door zich open te stellen voor dit geloof. Zij 
gingen erop vertrouwen dat zij hun plek mogen innemen, ook in onzekere tijden. Omdat zij stonden op stevige 
grond.  
Op welke grond bevinden wij ons in de kracht èn de kwetsbaarheid van ons bestaan?  
 
Muzikale overdenking 
 
Open ruimte 
 
Gebeden  
Eeuwige,  
wij danken U voor de momenten van licht en liefde, vriendschap en verbondenheid die wij mogen delen, in 
velerlei vormen; 
voor de oude verhalen die telkens nieuw klinken en ons hoop en inspiratie geven; 
voor het perspectief op een betere wereld, die begint in ons bestaan, hier en nu.  
 
Bewaar ons ervoor dat we ons mens-zijn verliezen in angst of onverschilligheid.  
Daarom bidden wij U:  
dat wij horen de roep van vluchtelingen en ontheemden, 
dat wij ons hart openen voor zieken en zij die eenzaam zijn,  
voor stervenden en zij die een geliefde moeten missen.  
dat wij onze aandacht geven aan kinderen en jongeren die tegen grenzen oplopen. 
Open in ons fonteinen van liefde en zorg voor onze naaste. 
 
U laat zich vinden in de stilte en hoort ons dáár als wij bidden voor hen die leven in ons hart -  ….. 
 
Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan,  
heradem ons dat wij in goedheid en liefde volharden. Amen 
 
Lied: Onze Vader [m. NLB 68, t. J. van Opbergen] 
Vader die in de hemel zijt, 
verhaast in ons uw koninkrijk, 
dat recht en vrede komen. 
Maak ons vandaag nog bondgenoot 
tot vriend van hen die zijn in nood, 
wie alles is ontnomen. 
Verlos ons heden van het kwaad, 
van oorlog die voor brood doorgaat, 
dat wij ons voor U schamen 
en nieuwe wegen leren gaan 
die leiden tot een nieuw bestaan 
van recht en vrede, amen. 
 
Collecte 
 
Lied: Wil de toekomst vrede schenken (m. NLB 913, wat de toekomst brenge moge] 
1 Wil de toekomst vrede schenken 
Heer, neem ons dan bij de hand. 
Vernieuw met Uw Geest ons denken, 
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leid ons naar het nieuwe land 
waar gerechtigheid zal wonen, 
ieder mens tot leven komt. 
Laat vandaag opnieuw beginnen 
al wat recht doet uw  verbond. 
 
2 Heer, herinner ons uw wegen; 
prent opnieuw diep in ons hart: 
mens te zijn, elkaar tot zegen 
oordeelt niemand nimmer hard. 
Zij zal kleinen niet verstoten, 
wat geknakt is, breekt zij niet; 
mensen maakt zij bondgenoten, 
delend vreugde en verdriet.  
 
Woorden om mee te gaan 
Dat wij gevoelig blijven 
voor de pracht, de vitaliteit 
en voor het breekbare, het kwetsbare 
van die andere mens, 
 
gevoelig blijven 
voor de pracht en het breekbare 
van die bloem, die boom, dat dier. 
 
Dat iedere vorm van leven 
ons zal raken, ontroeren 
en bewegen  
tot aandachtige aanwezigheid.  naar een tekst van H. Bouma 
 
Lied: Gezegend is de mens die leeft [m. NLB 969, In Christus; t. A. Bronswijk] 
1 Gezegend is de mens die leeft  
op adem van de Geest,  
die in haar woord en daad verweeft  
wat men in dromen leest.  
 
2 Gezegend is het levensspoor  
dat naar de toekomst wijst.  
Gods Geest gaat daarin mensen voor,  
waar liefde zich bewijst. 
 
De kaarsen worden gedoofd 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 


