Preek over Matteüs 8: 1-4
Bij de viering van het avondmaal
Gemeente van onze heer Jezus Christus,
Als twee mensen van elkaar houden en hun liefde verklaren
Dan geeft een omhelzing een knuffel een zoen
En je mist echt iets waar die zoen achterwege blijft
Dat doet de relatie geen goed.
God houdt van u
En ook Hij bevestigt dat met een knuffel.
het avondmaal

extra kracht, een onderstreping een bevestiging
Daarin raakt Hij je met zijn liefde aan.
En wat die aanraking met een mens kan doen, leren we uit Mat 8
Jezus die een melaatse aanraakt
Hij heeft net zijn bergrede afgesloten.
Zijn aankondiging van de nieuwe wereld, het koninkrijk van God
Met die zeer uitdagende oproep:
Wees volmaakt zaols je hemelse vader volmaakt is.

liefhebben zoals God liefheeft
De Heer gaf dat niet als optie, zie maar, nee, gaf als het bevel van de koning aan zijn dienaren.
Hij – zo ontdekten de mensen - leerde met gezag
In Hem sprak niemand minder dan God zelf
Doe dit een leef.
Met die gelijkenis van het juis op de rots
alleen wie mijn woorden hoort en in praktijk brengt diens huis zal in de storm stand houden.
Maar doen we dat, kunnen we dat?
Het antwoord is ja.
En dat is goed nieuws.
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De Heer stelt zijn verwachtingen niet naar beneden toe bij
Hij blijft de volmaakteid eisen.
Of simpel gezegd, hij verwacht van ons dat wij mensen zijn
Geschapen om God en onze naaste te dienen in ware gerechtigheid en heiligheid
Trouw en zuiver.
Het is Gods gerechtigheid dat hij ons vasthoudt inclusief onze bestemming.
Maar wat nu als we juist daarin falen?
Ook daarin laat de Heer ons niet los.
Wat onmogelijk is bij mensen is mogelijk bij God
Em dat wordt eigenlijk meteeen duidelijk zodra de heer zijn bergrede heeft beeindigd
Plotseling deinzen de mensen terug
Oh een melaatse.
Melaatsheid, de gesel van de mensheid.
LEPRA
HUIDVRAAT

Zweren die zich over je lichaam verspreiden en alles aanvreten
Smerig, ontluisterend, gruwelijk
Je lichaam sterft af terwijl je leeft
zo besmettelijk dat een melaatse per direct uit de gemeenschap werd gestoten
Vreselijk
En voor een melaatse in Israel kwam er nog dit bij:
Niet alleen mensen zeiden: op afstand jij..
God zei het ook.
Zo lezen we in Lev13:

5 Wie door huidvraat aangetast is, moet zijn kleren scheuren, zijn haar los laten hangen, baard en
snor bedekken en “Onrein, onrein!” roepen. 46 Zo iemand blijft onrein zolang de aandoening duurt.
Als onreine moet hij apart wonen en buiten het kamp verblijven.
Onrein: wat een pijnlijk woord.
Het spreekt van afkeer en isolement
Bij mensen en bij God
Een melaatse werd uitgesloten van de dienst aan God.
Hij was niet alleen ziek, hij was onrein in Gods ogen.
Zo was voor de melaatse die aan Jezus voeten neervalt niet zijn ziekte,
maar zijn isolement zijn grootste nood:
hij vraagt niet.
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Heer genees mij.
Maar hij vraagt:
Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.
Dat gaat dieper dan ‘wilt u mij beter maken’
Het gaat hier om weer terug mogen keren in de gemeenschap van mensen en van God
Het is de zwakke plek van elke ernstig en chronische zieke.
De schaduw van de dood valt over je heen
En als je er niet meer bijhoort, bij het gewone leven
Kan zo maar de gedachte je besluipen:
Waar hoor ik nog wel bij?
Wat heb ik misdaan dat dit mij overkomt?
En als de mensen je dan vergeten, sluipt vroeg of laat altijd ook deze vraag binnen:
heeft God mij misschien ook vergeten,
ziet Hij mij ook niet meer zitten?
Daarom schrijft Jacbous dat een zieke die zo in het isolement terechtkomt, de gemeente moet
roepen.

Namelijk de oudsten om namens God en namens de gemeente die zieke aan te raken met lekkere
olie, en te bidden, met deze tastbare boodschap:
Je bent ziek maar weet dat je juist zo in Gods volle aandacht staat.
In de olie en de handoplegging raakt Christus zelf je aan.
Maar die regel uit de wet van Mozes zegt toch precies het omgekeerde??
Niet de melaatse in zijn isolement opzoeken, nee, juist de melaatse in zijn isolement verbannen.
Onrein verklaren
Dit lijkt op een trap na.
En dat heeft God zo bedacht?
Dit is één van die tegendraadse woorden uit de Bijbel
Ik wil er dit van zeggen:
a. God is een God van liefde en hoe liefdeloos deze maatregel ook lijkt, ik wil Gods liefde daarin en
daarachter zoeken.
En dan kom ik tot dit:
De melaatsen werden door God ingezet als leermodel, als aanschouwelijk onderwijs.
Aanschouwelijk onderwijs zoals we dat bv in de voedselwetten tegenkomen.
Dieren die te maken hebben met de dood, aaseters, varkens die in de aarde wroeten, werden onrein
verklaard en mochten niet gegeten worden.
Met als boodschap tot in je dagelijkse eten tot:
God is de God van het leven
Hij haat de dood en alles dat met de dood te maken heeft
Hij zal de dood en alles dat met de dood te maken heeft wegdoen.
En zo zie ik het voor me, dat de melaatsen in Israël geroepen waren om die boodschap van God met
hun hele bestaan uit te dragen.
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Zoals God ons buiten de legerplaats stelt, zo zal hij de dood wegdoen uit ons leven.
Melaatsen : lijdende knechten van de Heer.
Melaatsen in Israël maakten in hun lichaam zichtbaar hoe het eigenlijk met alle mensen gesteld is.
Alle mensen staan aan de kant van de dood.
Alle mensen hebben gezondigd en oogsten daarmee de dood.
Alle mensen zijn op weg naar de dood.
Geen mens voldoet aan echt menszijn,
Om God en de ander en de schepping te dienen in ware gerechtigheid en heiligheid
Melaatsen houden ons zo een spiegel voor:

Zo onrein en afzichtelijk als een melaatse er van buiten uitziet.
Zo afzichtelijk zijn we als mensen allemaal in Gods ogen
Wat bij een melaatse zichtbaar naar buiten komt
Dat zit allemaal in ons eigen hart.
Onrein.
Onbekwaam tot het echte geode
Die hopeloze onbewaamheid van ons allemaal kwam nu in de persoon van die melaatse man op
Jezus af.
Wat een uitdaging en confrontatie.
Breken Jezus grote woorden – wees volmaakt - nu stuk op de harde werkelijkheid?
Een melaatse is bij voorbaat kansloos
En met die spiegel voor ogen:
Wij allemaal zijn kansloos, tenzij we ondergaan wat deze melaatse heeft meegemaakt
Het eerste dat Jezus van ons vraagt is niet: doe je best
Maar kom tot mij en geloof.
Kom en geloof dat ik je kan reinigen tot in de donkere kelders van je ziel
De melaatse kwam tot Jezus met een zeer groot geloof.
Hij gelooft dat Jezus hem niet met afschuw zal wegsturen.
Hij heeft zoveel van Jezus gehoord en gezien dat hij weet:
hier klopt een hart met liefde en bewogenheid.
Hij zal me niet wegsturen
Ja en meer dan dat.
Hij gelooft dat Jezus bij machte is het onmogelijke te doen.
Heer als u wilt kunt U me reinigen.
Het klonk als een gebed.
Deze melaatsheid in al zijn ellende heeft in het koninklijk gezaghebbende spreken van Jezus in de
bergrede
Wees volmaakt zoals je hemelse vader volmaakt is geen eis en dreigement gehoord, wees volmaakt want anders….
Nee, hij heeft allereerst Gods liefdesverklaring gehoord met een heerlijke belofte.
Hij die het licht uit de duisternis riep
Er zij licht en het was licht.
Als Hij zegt wees rein dan is hij rein.
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Hij de levende dode – als Jezus het zegt dan zal hij leven.
Hij weet wie voor hem staat
Zijn vraag om genezing is daarom heel eerbiedig, heel bescheiden
Heer u bent mij niets verplicht,
maar o als u het toch zou willen,
als het uw wil mag zijn,
dan weet ik dan komt het goed met me, helemaal goed
Heer…
De mensen om Jezus heen houden hun adem in.
Als Jezus deze melaatse, deze levende dode, kan reinigen
Dan komt alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan in een totaal ander licht.
Dan is de bergrede niet een wet, een onmogelijke eis, maar puur evangelie
De mensen houden hun adem in.
Jezus strekt zijn hand uit en Hij raakt de melaatse aan.
Een siddering trok door de arme stumper aan Jezus voeten
en door de mensenmenigte

Een melaatse raakte je niet aan.
Want daarmee werd je zelf onrein, ja je kon ziek worden
Met al die vreselijke gevolgen
Jezus raakt de melaatse aan.
Wat een boodschap
ik stuur je niet weg,
ik keer me niet van je af,
ik houd je niet op afstand
ik wil contact, gemeenschap,
ik wil deel uitmaken van jou bestaan,
ik hoor bij jou en jij hoort bij mij
En tegelijk spreekt Jezus een machtswoord:
ik wil het word rein
en op hetzelfde moment is de man rein en genezen.
Jezus trekt de man over de doodslijn in het leven terug.
Jezus is sterker dan de melaatsheid,
Ja, Hij is sterker dan zonde en dood.
De mensen,
zijn ze losgebroken in gejuich?
werden ze stil van diep ontzag?
we zouden het wel willen weten, maar Matteüs zwijgt.
De genezen man mag zelfs niets zeggen onderweg,
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hij moet direct naar de priesters.
Want zo had de wet het voorgeschreven.
En Jezus is gekomen om de wet te vervullen.
Ben je genezen dan moest je naar de priesters die je aan een nauwkeurig onderzoek onderwierpen.
En was je genezen, dan moest je een offer brengen.
Opnieuw beeldonderwijs:
De priester nam twee vogeltjes.
Het ene sneed hij het kopje af.
Het bloed smeerde hij op de vleugeltjes van het andere vogeltje.
Dat vogeltje liet de priester vrij

Het dankt zijn vrijheid aan de dood van zijn kameraadje.
Zo mocht deze melaatse terug naar het leven.
Terug naar zijn gezin, zijn huis, zijn werk, zijn dienst aan God.
Maar het was niet zonder offer.
Het gebaar van Jezus, de aanraking, had een diepe betekenis.
Door hem aan te raken had Jezus zijn onreinheid niet weggedaan
maar op zich genomen
Toen Jezus zei ja ik wil word rein
was dat voor de Here Jezus op hetzelfde moment een keuze voor zijn eigen offer
Zijn eigen dood
Zijn dood aan het kruis.
De aanraking die de melaatse het leven gaf, koste Jezus zijn leven.
Hij maakte hem rein door zelf een onreine te worden.
Straks raakt de Here ons aan via brood en wijn.
In die aanraking zegt Hij
Dit is mijn lichaam dat voor jou gegeven werd
Dit is mijn bloed dat voor jou vergoten werd.
Ik stierf voor jou
In die aanraking met brood en wijn zegt de Here Jezus tegen u en jou - Ik wil het word rein.
Want Hij is nu bij ons met opstandingkracht
Hij heeft de macht van de zonde gebroken
Hij heeft de claim van de dood weggekocht
Hij vervult ons met zijn liefde en met zijn Geest.
Met zijn leven
Door te eten en te drinken en te geloven ontvang je alles
Zoals die melaatse voelde hoe Gods liefde door hem heen stroomde en zijn zweren deed verdwijnen
Zo mag u voelen hoe Gods liefde door u heenstromt
God stort zijn liefde uit in Je hart door zijn Geest
Hij brengt je geweten tot rust
Hij geneest je bitterheid
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Hij reinigt de kelders van je ziel met alles wat daar aan lelijks huist
Zo nodigt Jezus ons met deze geschiedenis
Met brood en wijn
Ik wil het word rein
Want ik heb het ook voor jou volbracht:
Kom eet en drink
Geloof en ontvang
Of kom en laat je zegenen
Mijn bloed sprenkel ik op jouw vleugels.

Zodat je vrij kunt leven
Hij slaat zijn arm om je schouder en zegt
Kom kameraadje van me
We gaan op weg naar je overwinning en het eeuwige leven
Amen.
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