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DE BLAUWE DRAAD1 
 
Het verhaal van de bloedvloeiende vrouw en de opwekking van de dochter van Jaïrus zijn 
altijd nauw met elkaar verweven verteld (bijv. Marcus 5:21-43). Waarschijnlijk omdat ze 
inhoudelijk een eenheid vormen.  
In beide gevallen gaat het om mensen die in Jezus de concentratie en kracht van de Tora 
zien. Beide keren klinkt het getal twaalf, symbolisch voor het schepsel dat in relatie wordt 
gebracht met God. Beide mensen zijn er hetzelfde aan toe: het leven (bloed staat symbool 
voor leven in de bijbel) stroomt uit hen weg. 
We letten in deze meditatie vooral op het handelen van de vrouw. 
 
De bloedvloeiende vrouw is arm geworden door de kosten die ze heeft gemaakt aan artsen. 
In plaats van genezing te vinden is het van kwaad tot erger met haar gegaan. Vanwege haar 
bloedingen is ze ook cultisch onrein en daarmee verstoken van de vieringen met de 
gemeente in synagoge en tempel. Daarmee is zij voor haar gevoel ook verstoken van ‘de 
vreugde der wet’, het levende contact met God en zijn Tora. Maar dan komt zij tot een 
bijzonder gebaar… 
In haar hopeloze situatie werkt zij zich naar Jezus toe die door talloze mensen wordt 
omgeven. Midden tussen deze mensenschare doet deze vrouw een wonderlijke greep naar 
een nieuwe toekomst, naar leven. Verscholen onder het volk nadert zij Jezus van achteren, 
en raakt de zoom van zijn kleed aan. Preciezer: zij raakt de kwast aan zijn kleed aan. Wat 
bedoelt zij daarmee? 
 
Aan de vier hoeken van het opperkleed van een Joodse man is een gedenkkwast bevestigd; 
bijeengesnoerde draden waarvan er één een hemelsblauwe kleur heeft. Naar woorden uit 
Numeri 15: telkens wanneer je die gedenkkwast en die hemelsblauwe draad ziet, denk dan 
aan de geboden des Heren. Denk eraan dat je geroepen bent om die geboden te volbrengen 
zonder je hart of je ogen te volgen. Denk eraan dat je leven zin heeft zolang je luistert naar 
het Woord van God om dat te doen.  
De blauwe draad - hoofdkleur in de tempel en nog heden terug te vinden in de Israëlische 
vlag - wijst naar de blauwe hemel waaronder Israël mag leven als volk met een toekomst, als 
mensen met een roeping, mensen wier leven een diepere zin heeft (de hemel te verbinden 
met de aarde). Bij de instelling van de gedenkkwast horen we woorden die mensen in ruimte 
zetten. ‘Ik ben de HERE, uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd om u tot een 
God te zijn’. Bij elke belijdenis van zijn Naam kust de gelovige Jood die gedenkkwast; hoe 
vaak zal hij ook niet door Jezus zijn gekust? 
 
En kijk nu naar wat die vrouw doet uit wie het leven wegstroomt. Zij reikt met haar vingers 
naar deze gedenkkwast aan het kleed van Jezus, kust met haar vingertoppen de 
hemelsblauwe draad. In het geloof: als ik dat doe, zal ik genezen. Zij reikt als het ware naar 
de levenskracht van het Woord, beroept zich op Gods bevrijdende Tora. 
Geen wonder dat Jezus ter plekke blijft staan. Temidden van alle geduw heeft Hij deze 
aanraking gevoeld als geen andere. Hij, zelf de Tora in levende lijve, voelt zich tot in zijn kern 
geraakt. Iemand deed een beroep op de kracht die in Hem is. En Hij wacht nu op de 
belijdenis die op het kussen van de blauwe draad behoort te volgen: ‘Hoor, Israël, de HERE 
is onze God, de HERE is Eén’. 
Vrezend en bevend komt de vrouw naar voren. En vertelt. En belijdt. 
 

                                                      
1 Gelet op hoe mijn roeping tot stand kwam, hoeft het niet te verbazen dat het verhaal van de ‘bloedvloeiende’ 
vrouw al in de eerste gemeente onderwerp van prediking was. De ‘aanraking’ was immers ook een persoonlijke 
ervaring. De uitleg werd in die dagen sterk geïnspireerd door het werk van de theoloog Willem Barnard. In deze 
meditatie is dat goed waarneembaar. De alinea die rept over de betekenis van de mitswot is een veel latere 
toevoeging. 
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‘Als je de gedenkkwast ziet, dan zul je al de geboden des Heren gedenken en die 
volbrengen zonder je hart of je ogen te volgen’ (Num.15:39). 
Bij het woord ‘geboden’ haken wij al gauw af. Laat staan bij ‘al de geboden’. Wie verlangt er 
nu naar zich geheel door Gods geboden in beslag te laten nemen? Wie reikt daarnaar, zoals 
die vrouw? 
Als we dat niet doen, komt dat omdat we niet meer begrijpen waarom het gaat. Wij hebben 
abusievelijk Tora met ‘wet’ vertaald en ‘mitswot’ met geboden. Het woord ‘mitswot’ is verwant 
met het Aramese ‘tsewat’, dat ‘samenbrengen, verbinden’ betekent. En dat is waar de bijbels 
levende mens naar snakt: de verbinding met God zelf. Gods geboden zijn voor hem geen 
dictatoriale wetsregels, maar woorden die leven betekenen. Het houden van de geboden 
betekent verbonden te worden met God zelf. Sterker: het houden van de mitswot maakt deze 
aarde tot een thuis, een huis waarin God zelf aanwezig is. En dus wil je niets liever dan die 
mitswot gedenken en volbrengen, want zo wordt de hemel met de aarde verbonden. 
 
Is dit diepe verlangen nog in ons aanwezig? Om Gods wil te doen en daarmee de aarde tot 
een thuis te maken, een hemel op aarde voor mensen om ons heen? 
En: als wij daar niet naar verlangen, als wij dat niet (meer) doen, wie zal het dan doen? Hoe 
moet het leven dan op aarde komen? Als deze wereld de verbinding mist met de hemel, te 
weinig een huis is vol van Gods aanwezigheid, komt dat dan niet omdat te weinigen onder 
ons verlangen naar de verbinding, het leven met het Woord? 
 
Er is een Bron van Leven. Jezus is er de personificatie van. Hij is de verbinding van hemel 
en aarde. Reiken naar Hem – in je dromen, in je gebed, in doop en avondmaal – is reiken 
naar het Woord. Raken aan Hem is het gewaarworden van een schokkende kracht, is 
vervuld worden met zegen. Om vervolgens naar Gods ‘geboden’ te handelen, tot heil van de 
wereld. 
 
 
 


