
Na de reeks ‘Vrouwen in het Johannesevangelie’ bespreken we hierna, als 
epiloog, een tekst uit het Marcusevangelie die de tendens van het metaforisch 
karakter van Bijbelverhalen onderstreept. In de titel kun je al horen dat er een 
spanning in dit verhaal zit, maar ook een verwevenheid: de lotsverbondenheid 
van het volk met de synagoge zou, idealiter gesproken, hecht moeten zijn, 
maar de tegenstelling tussen synagoge en volk schijnen groter dan gedacht. 
We gaan onderzoeken wat de reden hiervan kan zijn.

DE DOCHTER VAN HET VOLK EN DE DOCHTER 
VAN DE SYNAGOGE

Marcus 5,21-43

VROUWEN IN HET EVANGELIE – EPILOOG



We geven eerst de tekst:

21 Als Jezus in de boot weer oversteekt naar de overkant, 
 verzamelt zich een grote schare bij Hem, nu Hij daar is, bij de zee.
22 Er komt een van de synagoge-oversten aan, wiens naam is Jaïrus,
 en als hij Hem ziet, valt hij neer voor zijn voeten,
23 en pleit dringend bij Hem, zeggend:
 mijn dochtertje ligt op haar uiterste,-
 dat U komt en haar de handen oplegt, opdat zij gered wordt en 

leeft!
24 Hij gaat weg, met hem mee,
 en Hem is een grote schare gevolgd, en ze drongen tegen Hem samen.
25 Een vrouw die een bloedvloeiing heeft,
 al twaalf jaren,
26 en veel heeft moeten lijden onder vele dokters
 en alles van haar kant eraan heeft besteed
 en er helemaal geen baat bij heeft gehad
 maar eerder bij nog erger is uitgekomen,-
27 als zij alles hoort over Jezus
 weet zij in de schare achter Hem te komen en pakt zijn kleed vast;
28 want, heeft ze gezegd, als ik maar zijn kleed vastpak zal ik worden 

gered!
29 Gelijk valt de bron van haar bloeden droog,
 en aan het eigen lijf herkent ze dat ze geneest van haar kwaal.
30 Gelijk herkent Jezus aan zichzelf dat er kracht uit Hem weggaat;
 Hij draait zich om, daar in die schare,
 en heeft gezegd: wie heeft mijn kleren vastgepakt?
31 Zijn leerlingen hebben tot Hem gezegd:
 U kijkt hoe de schare tegen U opdringt
 en nog zegt U: wie heeft Mij vastgepakt?
32 Hij is om zich heen blijven kijken
 om haar te zien die dat gedaan heeft.
33 En de vrouw, in vreze en beven, wetend wat aan haar is geschied,
 komt en valt voor Hem neer en zegt Hem alles naar waarheid.
34 Hij zegt tot haar: dochter, dit geloof van jou heeft je gered;
 ‘ga heen in vrede’, en wees gezond, vrij van je kwaal!
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35 Terwijl Hij nog spreekt
 komen ze van de synagoge-overste zeggen:
 je dochter is gestorven;
 wat val je de leermeester nog lastig?
36 Maar als Jezus dit woord gesproken hoort worden,
 zegt Hij tot de synagoge-overste: vrees niet, geloof alleen!
37 Hij laat niemand toe om samen met Hem te volgen
 behalve Petrus, Jakobus en Jakobus’ broer Johannes.
38 Ze komen aan bij het huis van de synagoge-overste
 en Hij aanschouwde het: het misbaar,
 en hevig huilende en jammerende mensen;
39 als Hij binnenkomt, zegt Hij tot hen:
 waarom maakt ge zulk een misbaar en huilt ge?-
 het kind is niet gestorven maar slaapt!
40 Ze hebben Hem uitgelachen.
 Maar Hij drijft ze allemaal uit,
 neemt de vader van het kind en de moeder
 en zijn metgezellen mee,
 en treedt naar binnen daar waar het kind is.
41 Hij grijpt de hand van het kind
 en zegt tot haar:
 Talitha koem!, dat is in vertaling:
 meiske, jou zeg Ik, word opgewekt!
42 Gelijk staat het meisje op, en heeft een stukje kunnen lopen;
 ze is immers twaalf jaar.
 Gelijk zijn zij buiten zichzelf, helemaal buiten zichzelf.
43 Hij gebiedt hun ernstig dat niemand hier kennis van mag krijgen,
 en zegt dat haar iets te eten moet worden gegeven.

verwevenHeid

Twee verhalen in elkaar geweven.1 Het is een beetje eigenaardig. Jezus wordt 
gevraagd om de dochter van een van de oversten van de synagoge, Jaïrus, te 
genezen. Als Hij daarnaartoe wil gaan, wordt Hij ‘gestoord’ door een dochter 
uit de schare, die zijn kleed aan wil raken en genezen wil worden van haar 
bloedvloeiingen. 
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Dit lijkt een dilemma: 
	ofwel geeft Jezus gehoor aan die dochter uit de schare en besteedt 

daar aandacht aan en komt daardoor misschien te laat bij die an-
dere dochter van de synagoge; 
	ofwel gaat Hij eerst naar het huis van Jaïrus – zij waren toch eerst 

met hun vraag – en laat Hij de bloedvloeiende vrouw nog even 
staan in de schare. Je kunt toch niet iedereen tegelijk helpen? 

Merkwaardig dat deze twee verhalen bij Marcus zo vervlochten worden.2 Dat 
komt bijna niet voor in de Bijbelse literatuur. De twee verhalen schuiven in el-
kaar en er wordt indirect gesuggereerd dat het één blijkbaar met het ander 
heeft te maken. Maar, hoe dan?

Tweemaal docHTer

Het eerste wat opvalt, is dat de twee vrouwen allebei ‘dochter’ worden ge-
noemd: 

	het meisje van de overste van de synagoge heet ‘dochter’ van Jaïrus 
(v.42) 
	de vrouw in het volk wordt door Jezus aangesproken met ‘dochter’ 

(v.34)
‘Dochter’ is een bepaalde omschrijving van het volk Gods. Bijvoorbeeld:

verheugt u, gij dochter van Sion
en jonkvrouw Jeruzalem, juich (naar Zach 9,9)

De vrouw, de jonkvrouw, de maagd, de dochter is in de Bijbel heel vaak de 
gestalte van Israël. Ze kan dansen en springen, liefhebben, maar ook hoereren, 
onvruchtbaar zijn, pijn lijden, gekromd worden. Steeds weer stelt het Israël voor 
in zijn specifieke gestalte, afhankelijk van de context. Hier in Marcus 5 hebben 
we te maken met: 
- de dochter van de synagoge-overste die zwaar ziek en zelfs stervende is, 
- én de dochter van het volk die aan bloedvloeiingen lijdt en nergens hulp vindt.

Tweemaal Twaalf

De parallel wordt nog versterkt doordat beide dochters iets met dat getal twaalf 
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hebben. De dochter van de synagoge is twaalf jaar, staat dus aan het begin 
van haar toekomst en bloei. Maar, ze redt het niet: haar leven wordt gefnuikt 
en zal afsterven. Deze dochter van de synagoge staat voor een Israël waar 
de synagoge aan het afsterven is en er nieuw leven moet gevonden worden. 
Twaalf, het getal van Israël (van de twaalf stammen, de twaalf broden) én van 
het nieuwe Israël. Gaat de dochter van de synagoge bij Jezus Messias nieuw 
leven vinden? 

De dochter van het volk lijdt al twaalf jaar aan bloedvloeiingen. Precies even 
lang als de dochter van Jaïrus oud is. Dat kan niet toevallig zijn. De twee doch-
ters met hun twaalf jaren schuiven als het ware in elkaar. Dat wil zeggen, het 
probleem van de ene is verweven met dat van de andere. 

Hier dringt zich een vraag op: zou het kunnen dat de synagoge op sterven na 
dood is, omdat ze de noden van de ‘dochters van het volk’ 3 niet meer ziet? Dat 
ze geen oog heeft voor de nood van haar eigen wereld. Sterker nog: wat voor 
rol speelt die synagoge eigenlijk. Marcus haalt niet zo vriendelijk naar hen uit: 

wacht u voor de Schriftgeleerden, die op erezetels in de synagogen 
zitten en … de huizen der weduwen opeten. (Mc 12,40) 

Opmerkelijk is dat deze tekst in verband staat met de aankondiging van het 
einde van de tempel (13,1-2). Met andere woorden: de tempel gaat eraan, de 
synagoge is doodziek. Suggereert dit verhaal niet, door het symbolisch getal 
twaalf tweemaal in te voeren, dat Israël volop bezig is aan betekenis in te boe-
ten, zowel in de synagoge als voor het volk, dat in grote nood verkeert?
 
noGmaals HeT verHaal anders Gelezen

Er komt een overste van de synagoge bij Jezus aan om Hem te melden dat zijn 
dochter op haar uiterste ligt. (Je hoort in het Grieks het woord eschaton – het is 
eschatologisch, het is op het laatste, het beslissend moment). Het is al heel wat 
dat de synagoge naar Jezus komt om bij deze Messias genezing te zoeken. 
Letterlijk staat er zelfs dat hij voor zijn voeten neervalt (v.22). Jezus besluit onmid-
dellijk op dat verzoek in te gaan.
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Echter, onderweg komt Hij die andere nood tegen, die van het volk. Twaalf jaar 
lang lijdt iemand al aan bloedvloeiingen. Een dochter van het volk. Hoe is het 
mogelijk dat dit niet gezien wordt, dat de synagoge daar kennelijk geen aan-
dacht voor heeft? Dat ze daar wel aandacht hebben voor hun eigen dochters, 
maar niet voor die van het volk? Zijn dat dan ook niet hún dochters? 

Waarom die scheiding maken tussen geloofsgemeenschap en maatschappij? 
Hangt de hoop van de ene niet samen met die van de andere? Is de nood van 
de schare niet direct verbonden met de zorg van de synagoge?

Jezus ziet de nood van beide. Hij laat zijn tocht naar de dochter van de syna-
goge onderbreken voor zijn zorg voor de dochter van het volk. Voor Hem is 
het niet het een of het ander. Het is beide. Het hangt werkelijk aan elkaar. De 
Bijbeltekst zegt ook dat beiden neervallen voor Jezus (v.22 en v.33)! Vandaar 
dat Jezus op zijn weg naar het huis van Jaïrus botst op een dochter van het volk. 
Die dochter doet verwoede pogingen om van haar twaalfjarige bloedkwaal af 
te komen. In die menigte durft zij het aan om zo anoniem mogelijk Jezus’ kleed 
aan te raken en daardoor op genezing te hopen. 

HeT anonieme siGnaal

Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen uit het volk een signaal geven. Soms in 
stilte, soms zelfs anoniem, maar de schreeuw is duidelijk: de roep om ontfer-
ming en hulp. Twaalf jaar lang al. Ik heb me blauw betaald aan zogenaamde 
dokters.4 Ik heb niemand gevonden. En het is al zo moeilijk om met dit taboe 
naar buiten te komen. Het gaat om het taboe van onreinheid. Daar spreekt 
Leviticus 15 heel indringend over: 

Iedereen die (een menstruerende vrouw) aanraakt, is tot de avond 
onrein; alles waarop zij tijdens haar onreinheid stapt, wordt onrein; 
alles waarop zij zit eveneens. Ieder die de plaats aanraakt waarop 
zij gezeten heeft, moet zijn kleren wassen en een bad nemen. (vgl. Lv 
15,19-28) 

Zulke regeltjes moeten de dochter van het volk achtervolgd hebben. Dagelijks, 
lijkt mij. Jarenlang. Met haar vele volksgenoten: twaalf jaar lang. Zo is het een 
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heel gedurfde aanraking van deze dochter. Daarom dat Jezus daar verder op 
ingaat, omdat Hij heel goed beseft dat hier de neerdrukkende reinheidsgods-
dienst doorbroken wordt: in vrees en beven zegt zij Hem alles naar waarheid 
(v.33). Wat heeft zij allemaal niet doorstaan? Kan u het zich inbeelden, dit ‘al-
les’ wat zij naar waarheid vertelt! Daarom bemoedigt Jezus onmiddellijk deze 
vrouw: 

Dochter, dit vertrouwen van jou heeft je gered. Ga heen in vrede en 
wees gezond, vrij van je kwaal! (v.34)

Als Jezus zich zou houden aan de reinheidsvoorschriften, dan zou Hij niet eens 
tot bij de dochter van de synagoge geraakt zijn die dag! Hier wordt dus ook 
die cultus aangeklaagd waarbij voorschriften vóór menselijkheid zijn komen te 
staan. Dat is reinheidsgodsdienst versus gerechtigheidsgodsdienst. 

Hier schuilt ook heel wat individueel leed achter. Wie ziet mij? Wie heeft er 
tijd voor mij? Bij wie weet ik me verstaan en geaccepteerd? Wie durft mee die 
reinheidsvoorschriften ter discussie stellen? Dan pas kan er geheeld worden. 
In die volgorde: wie mij niet aanvoelt, wie niet de druk van de macht van die 
reinheidsgodsdienst verstaat, kan mij niet helen.

Waar is de openheid om daarvoor aandacht te hebben? Welke synagoge (en 
kerk?) ligt er echt wakker van die vaak anonieme nood? Omdat ze het volk niet 
kennen en er niet middenin staan. Laten ze zich wel onderbreken in hun kerke-
lijk/religieus bedrijf? Als je als gelovige gemeenschap daar niet open voor kunt 
staan, kun je het wel vergeten. Het is niet alleen een besef dat je krijgt of een 
houding die je jezelf aanmeet, maar bovenal een flexibiliteit om concreet af te 
wijken van je eigen ‘goede’ weg. 

openHeid voor onTferminG

Als Jezus niet flexibel was geweest om aandacht te schenken aan die dochter 
uit het volk, dan was het verhaal met de dochter van de synagoge gewoon 
doorgegaan. Het lastige voor de synagoge is dat Jezus een oponthoud in-
bouwt! Laat de synagoge maar even wachten. Sterker nog: laat ze meekijken 
hoe deze Messias zijn ogen wel naar het volk richt, en daar honderd procent 
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rekening mee wil houden. De noden van het volk zijn minstens zo serieus te 
nemen! 

Die onderbreking is een signaal voor de gelovigen: waar zijn jullie nou eigenlijk 
mee bezig? Ontdekken jullie op straat niet wat er aan de hand is? Hoe kan 
jullie gemeenschap genezen/gezond zijn, als het volk ongeneeslijk ziek is? Zijn 
jullie alleen open omdat je het zégt ‘open te staan voor iedereen’? Maar waar-
uit blijkt dat dan? Wijken jullie wel eens af van het ‘rechte’ pad? Komen jullie 
wel eens echt op straat? Wie voegt zich toe aan jullie gemeenschap?

De onderbreking van Jezus’ gang naar de dochter van de synagoge maakt op 
het eerste gezicht dat Hij te laat komt (v.35: uw dochter is gestorven). Het was 
blijkbaar toch een dilemma: ofwel eerst ontferming bieden aan de synagoge 
en dan komt het volk op de tweede plaats, of je voortdurend laten onderbreken 
door de noden van de kwetsbare, de armste, dan komt de ziekte van de syna-
goge op de tweede plaats. Toch is dit maar schijn, zo zal blijken. 

Nog een vraag: heeft nu de prioritaire aandacht van de Messias voor het volk 
het leven van de synagoge gedood? De laatste zal ‘ja’ antwoorden: onze 
dochter is gestorven en concluderen wat val je de leermeester nog lastig (v.35). 
Typisch dat hier ook het woord ‘leermeester’ staat (didaskalos in het Grieks). 
Hier moet nog veel ‘geleerd’ worden. Met name vooral die rabbi’s en leermees-
ters in de synagogen, die los van het volk leren.

Wat Jezus hier naar voren brengt, is ook de ontferming voor de synagoge. Hij 
schrijft die niet af. Hij zegt hier niet: inderdaad, het is nu te laat, maar dat is jul-
lie eigen schuld. Tegen de dood kunnen we niet op, nietwaar? Ook jullie dood 
niet? Maar, jullie Schriftgeleerden geloven toch ook in de opstanding uit de 
doden? Jezus wil dus over de dood heen hun geneesheer (2,17) en leraar zijn! 
Daarom zegt Hij ook tegen Jaïrus: Vrees niet, geloof alleen (v.36). Jezus toont 
dus ook hier bewogenheid en ontferming. Die gaat hier tweemaal open: twee-
maal op vraag. De een meer openlijk, de ander verborgen. Maar bij beide is 
ontferming en vertrouwen nodig. Hoe ernstig het ook is – twaalf jaar – het kán 
veranderen. 
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opsTandinG

Het laatste deel van de perikoop (v.37-43) verhaalt van de opstanding van de 
dochter van de synagoge. De twee werkwoorden voor opstaan en opwekken 
komen hier voor. In talitha koem staat het Hebreeuwse woord koem, opstaan, 
wat in het Grieks met egeire wordt weergegeven, dat gewoonlijk ‘wek op’ be-
tekent, maar hier ‘waak/sta op’. Daarnaast staat er ook het Griekse werkwoord 
anistèmi (v.42), dat eveneens ‘opstaan’ betekent. 

Vooraleer Jezus hiertoe verder gaat, aanschouwt Hij het misbaar (v.38), staat er 
veelbetekenend. Hier staat het werkwoord theoorein, zoals in het verhaal van 
Jezus bij de offerblokken van de tempel (12,40-44). Daar aanschouwt Jezus 
hoe de schare geldstukken in de schatkist werpt (v.41). Dat werkwoord betekent 
doordringend kijken, zien met een prangende vraag: wat zit hier toch achter? 
Met welke ideologie hebben we hier te maken? Als vele rijken hun duit in het 
zakje doen, wat betekent dat dan? Als, in tegenstelling daarmee, een arme 
weduwe haar hele leven (v.44) in de offerblok gooit, wat houdt dat dan in? Je 
moet het goed ‘bekijken’, theoorein in het Grieks. Nu ook, met het bekijken van 
het misbaar: wat houdt dit nou echt in? Wat voor ‘theorie’ is er gemaakt rond 
de dood, tot wat voor praktijk leidt dat? 

Het resultaat van deze reflectie is zelfs dat Hij ze allemaal uitdrijft. Hier komen 
we weer dat werkwoord uitdrijven tegen. In het hele Marcusevangelie drukt dit 
werkwoord acties uit die het zicht op het menselijk leven verhinderen (tafels van 
de wisselaars, demonen, onreine geesten, mensen die nog te veel vasthangen 
aan de dood, worden allemaal uitgedreven). 

Dán gaat Jezus met zijn drie vertrouwelingen, en met de vader en de moeder, 
over tot de opwekking van deze dochter. De vader heeft gezien welke opwek-
king er bij (de dochter van) het volk heeft plaatsgevonden. Hij heeft het nu ook 
aanschouwd bij zijn eigen dochter. Hij heeft geleerd om niet te vrezen. Dan ligt 
de weg open om volk en synagoge, in die volgorde, opgewekt en opgewekt 
met elkaar te verbinden! 
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docHTer van HeT volk TocH verweven meT de docHTer van de synaGoGe

Bij de twee dochters en waar zij voor staan, is heil geschied, opstanding, nieuw 
leven. De dochter van het volk durfde het aan enkele taboes te doorbreken. De 
reinheidsvoorschriften zijn niet altijd fout, maar kunnen een instrument zijn in de 
hand van de machtigen om het ‘volk’ klein te houden. Met de aanwezigheid 
van Jezus Messias verandert dat en durven mensen uit hun schulp te kruipen. 
Een besef van bevrijding maakt mensen open en geeft ze ook meer durf en lef. 
Dat heet geloof in het evangelie: 
 

Dochter, dit vertrouwen van jou heeft je bevrijd. (v.34)

Als de synagoge (en de kerk?) dit aanschouwt en beseft dat zij mede een ob-
stakel is om dit vertrouwen door taboes heen te laten breken, betekent dit een 
wending van dood naar nieuw, creatief leven. Dan is zij klaar om die opstan-
ding te laten gebeuren, te zien gebeuren en daar zelf in te gaan staan als een 
levendmakende, gemeenschap, met het oog allereerst op het volk!

Egbert ROOZE
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1 De hiernavolgende tekst is gebaseerd op een hoofdstuk in mijn boek Marcus als 
tegenevangelie, Antwerpen 2012, pp. 189-197

2 De parallelverhalen uit Mt 9,8-26 en Lc 8,40-56 kennen ook die vervlechting.
3 Het woord ‘volk’ (ochlos in het Grieks) komt vijfmaal voor: v.21.24.27.30.31.
4 Het is interessant hoe Bedenbender de naam Iaïros verbindt met het Griekse woord 

voor dokter: iatros. In het Grieks is dit grafisch verschil, zowel in het minuskel- als in het 
majuskelhandschrift miniem: het minieme verschil tussen een i en een t. B. legt dan ook 
het verband tussen de perikoop Mc 12,38-44, waar de geldgierige synagoge de huizen 
van de weduwen opeet en de arme weduwe van het volk haar hele leven (bios) aan de 
tempel geeft, en onze perikoop, waar de dochter van het volk haar hele vermogen (NBV), 
alles wat zij had (Herziene StatenVertaling) aan de dokters (iatroi) heeft uitgegeven. Deze 
dokters hebben haar financieel jarenlang laten ‘bloeden’, TuK 77/78, p.39, TuK 103/104, 
p.78, noot 135. De opperman van de synagoge en de dokters hebben verwantschap met 
elkaar! (TuK = Texte und Kontexte, exegetisch tijdschrift, Berlijn)


