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Vrouwen in de Bijbel
De bloedvloeiende vrouw (Mark.5:25-34)
Je zult maar eeuwenlang bekend staan als ‘de

Zich voelt uitgaan. Hij keert zich om en vraagt: ‘Wie heeft

bloedvloeiende vrouw’. Gelukkig typeert dat alleen haar

mij aangeraakt?’. De vrouw kan niet langer verborgen

oude leven en is er een totaal nieuwe situatie ontstaan

blijven, bang en bevend vertelt zij de hele waarheid. Een

(2Kor.5:17). Toch is het leven van de vrouw twaalf lange

moedige stap! Maar in plaats van veroordeling klinken de

jaren dag in dag uit gekenmerkt geweest door haar

woorden: ‘Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen

ellendige kwaal. Door de eeuwen heen en in alle culturen

in vrede en wees genezen van uw kwaal!’. Ze hoeft niet

kunnen vrouwen erover meepraten. Of… eigenlijk praat

eens naar de priester te gaan!

je daar juist liever niét over. Voor de meeste vrouwen is

De vrouw kwam een kort moment tevoorschijn uit

het een tijdelijk ongemak, zo niet voor deze vrouw.

de anonimiteit en verdwijnt daarin opnieuw. De Heer
vervolgt zijn weg naar een (12-jarig!) meisje dat Hij uit

Lijdensweg

de dood opwekt. Hij is Heer over demonen, ziekte en

We weten niets over haar. Wel staat vast dat zij gedurende

dood (:1-43). Is het onderonsje met de vrouw de menigte

haar lijdensweg vele artsen heeft geraadpleegd. Best

ontgaan? We lezen namelijk niets over reacties van

mogelijk dat de meesten van hen kwakzalvers waren. Ze

de toeschouwers (verg.:20 en 42). Of waren de eerdere

hebben haar financieel uitgekleed, terwijl haar toestand

genezingen misschien meer zichtbaar spectaculair? Het

al maar verder achteruit is gegaan. Mocht zij ooit een

doet er niet toe. Reken maar dat de vrouw haar weg met

man hebben toebehoord, dan is de kans groot dat hij haar

blijdschap en dankbaarheid vervolgde.

in de loop der tijd heeft verlaten als gevolg van de regels
uit de wet van Mozes (Lev.15:19-27).

Geloof

Dat op zich is al erg, maar bovendien is zij door haar

De vrouw verloor haar geloof in de geneeskunst, maar

aandoening ritueel onrein (Lev.15:31). De voorhof van

toonde geloof in de Heelmeester (Ex.15:26b). Ook ons

de vrouwen is voor haar verboden terrein. Kortom, haar

leven kan lange tijd gekenmerkt zijn door ellende,

leven is een optelsom van ellende: ze is lichamelijk en

verdriet, isolement, ongeloof of hopeloosheid. Wanhoop

financieel uitgeput, leeft in isolement en heeft vrijwel alle

niet. Ook nu is er bij de Heer Jezus heling te vinden. Hij

hoop verloren.

kan ook nu levens veranderen. Van God uit geldt dat
wat onmogelijk lijkt voor mensen, mogelijk is bij God

Hoop

(Lk.18:27), maar hoe zit het met ons geloof ? Geloven wij

Een sprankje hoop licht op in haar hart als ze hoort over

Hem op Zijn Woord of maken we dat Woord krachteloos

Jezus van Nazareth en de wonderen die Hij doet. Mocht

door onze overleveringen (Mark.7:13)? We mogen

ze door alle teleurstellingen in onmogelijkheden zijn

God vragen om geloof te versterken, zodat Hij erdoor

gaan denken, nu zoekt ze een mogelijkheid om Hem

verheerlijkt wordt (Rom.4:20,21).

onopgemerkt te benaderen. Hoewel het haar verboden
is om zich onder de mensen te begeven, weet ze door de
dringende massa heen achter Jezus te komen. Ze bukt
zich, raakt (de kwast van) Zijn bovenkleed aan en wil
zich snel weer uit de voeten maken. In dat ene korte
moment voelt zij de kracht waarmee de bron van haar
bloeding opdroogt, terwijl de Heiland juist kracht van
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Vraag: Hoe groot is jouw geloof ?

