2021-02-14 Homilie 6de zondag door het jaar B Lev. 13,1-2 // 45-46, Mc1, 40-45
Zusters en broeders,
hier en voor het scherm thuis,
Marcus is een niet te onderschatten schrijver. Hij valt met de deur in huis met de openingszin
van zijn boek: "Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God".
Daarna weet hij in hoofdstuk 1 de lezer nieuwsgierig te maken, door na het doopsel in de
Jordaan en de roeping van de eerste leerlingen een "Dag uit het leven van Jezus" te
schetsen waarin deze verschijnt als de leraar met gezag, de man die geneest - o.a. de
schoonmoeder van Petrus - de man die ten zeerste bezorgd is om alle mensen met hun
vragen, die Hij onderweg ontmoet, die heel maakt wat gebroken is. Waar Hij voorbij gaat
moet alles wat mensen fysisch en psychisch stuk maakt wijken en zwijgen. Met andere
woorden een dag vol gebeurtenissen die tonen dat met Jezus, Gods zichtbare liefde in de
wereld, het Rijk Gods doorgebroken is.
En dan in een verhaal als overgang naar het tweede hoofdstuk waarin Jezus tegenover de
officials zijn interpretatie zal geven van een aantal voorschriften uit de Torah en beklemtoont
dat de liefde boven de wet gaat, dan komt die man met huidvraat naar Hem toe.
Waarom "huidvraat"? Omdat - als we de voorschriften in het boek Leviticus lezen - het
duidelijk is dat het gaat om allerlei mogelijke huidziekten van eczeem tot schimmel, al of niet
besmettelijk, waaronder lepra.
Leviticus 13 en 14 laten trouwens verstaan dat je er ook van kan genezen. Het is niet
bepaald de meest boeiende literatuur, maar die twee hoofdstukken doornemen is wel
verhelderend en brengt je zo bij de coronaprotocollen van vandaag…
Wie huidvraat had, werd beschouwd als onrein, niet in orde voor God, zondig en de ziekte
werd beschouwd als het gevolg van die zondigheid. Zo iemand mocht je niet aanraken, niet
om niet besmet te worden - misschien was dat een goed neveneffect - maar vooral om zelf
niet onrein te worden!!! Onreinen mochten de tempel niet betreden, niet deelnemen aan
cultische rituelen en ze hoorden niet in het sociale gebeuren.
Daarom moesten ze buiten de maatschappij gaan leven tot ze door een priester genezen
verklaard werden. En heel die periode door of in het slechtste geval tot het einde van je
bestaan moest je een mondmasker ophouden en iedereen dan nog eens toeroepen dat je
onrein was. Een verschrikkelijke discriminatie …
Deze man is er blijkbaar van overtuigd dat Jezus hem helpen kan, valt voor hem op de
knieën en zegt vrij affirmatief :Als u wilt, kunt u mij rein maken. Eigenlijk erkent hij zo Jezus
als Messias
Merk op, hij vraagt om reiniging. Voor hem is dat op de eerste plaats een religieuze genezing
die bevestigd wordt door de lichamelijke. Het is meteen een vraag om sociale genezing. Ben
je van die huidvraat verlost, dan word je opnieuw een volwaardige Israëliet, en dan mag je
terug aan alle aspecten van het openbaar leven deelnemen, dan mag je weer onder de
mensen
Door medelijden bewogen - Marcus gebruikt hier een Grieks werkwoord dat letterlijk zegt:
"tot in het diepste van je lichaam geraakt worden" - door medelijden bewogen steekt Jezus
zijn hand uit en raakt de man aan.
Na een heel jaar coronamaatregelen kunnen we er wellicht veel beter intreden dan tevoren,
wat het betekent alle lichamelijke contacten te moeten vermijden. Die man met "huidvraat"
zal ongetwijfeld ook "huidhonger" gehad hebben. En het is juist die Jezus op wie hij zijn hoop
gesteld heeft, in wie hij de Messias ziet, die de liefde boven de wet laat gaan het is die Jezus
die hem aanraakt tegen de Torah in en geneest. En Hij zegt niet iets in de zin van "God zal je
beter maken", neen, Hij zegt "Ik wil word rein" Wat een zelfbewust gezag van Jezus …
Waarom moet die man nu nog naar de priester? Misschien zoekt Jezus voorlopig
confrontaties met de officials te vermijden. Het is ook geen belastend voorschrift en

bovendien zal het involgen ervan de genezene zijn leven teruggeven, hem rehabiliteren, hem
laten verrijzen.
Zwijgen is uiteraard verschrikkelijk moeilijk voor de man. Het lukt hem niet. Hoe zou je zelf
zijn? Genezen, terug mens, genezen door de mens geworden goedheid en liefde van God
die je te verstaan heeft gegeven; :"Een mens is waard wat hij waard is voor God en jij bent
heel veel waard voor Hem".
Jezus laat met deze volledige genezing hier zien wat het Rijk Gods is: je inzetten voor
anderen, warmte geven, graag zien en helpen met wat in je mogelijkheden ligt.
En hij nodigt ons uit om dat elke dag opnieuw te doen.
Vandaag vieren wij Valentinus van Terni of Rome. Hij is patroon van o.a. geliefden, jongeren,
verliefden en verloofden, aangeroepen voor o.a. een gelukkig huwelijk
Hij is een van die heiligen uit de 3de eeuw met veel meer vraagtekens dan betrouwbare
gegevens over hun leven. Erg is dat niet, want hij staat voor feest, feest van de liefde, feest
van dat speciale diepe geluk en die speciale warmte die mensen bij elkaar kunnen vinden.
Ook dat is Rijk Gods.
Maar Rijk Gods is ook warmte, liefde en aandacht hebben voor mensen wiens relatie niet
bleef duren, die hun geliefde verloren, zij die geen relatie vonden en zij die geen
knuffelcontacten hebben….
Laten we dat niet vergeten.
Maak er binnen de covid-grenzen een fijn, leuk feest van de liefde van.
Luc Vermeulen

