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DE BLOEDVLOEIENDE VROUW
hjms
Het verhaal van de bloedvloeiende vrouw wordt gevonden in Mark. 5:24-30. Het zelfde
verhaal kan worden gelezen in Matt. 9:20-22 en Luk. 8:43-44.
Meestal wordt in predikingen dit verhaal tesamen behandeld met de tegelijkertijd spelende
gebeurtenis van de opwekking van het dochtertje van Jaïrus. De nadruk ligt er dan op dat
zodra de gemeente van kinderen Gods (de bloedvloeiende vrouw) zich bekeert, óók de
jongeren in de gemeente (het gestorven dochtertje) geestelijk zullen worden opgewekt. Deze
notitie gaat echter alleen over de bloedvloeiende vrouw hebben, als beeld van het individu,
doch vooral als beeld van de gemeente.
We zullen eerst Mark 5: 24-30a in zijn geheel lezen en daarna vers voor vers bezien.
vers 24 --- En Hij ging met hem; en een grote schare volgde Hem, en zij verdrongen Hem.
We hebben gelezen dat een grote schare Jezus volgde. En zij verdrongen Hem zelfs. M.a.w.
het was zo druk, dat zij Hem aan alle kanten aanraakten en verdrukten. De Amplified Bible
zegt zelfs dat zij Hem bijna verstikten (“to suffocate”). Maar dan lezen we, dat er in die grote
schare van mensen slechts één persoon was, een zieke vrouw, die Hem werkelijk aanraakte.
Temidden van al die oppervlakkigheid van schreeuwende, tegen Hem aan duwende en Hem
verdrukkende mensen had slechts één individu werkelijk waarachtige, geestelijke
gemeenschap met Jezus. Want in vers 30 lezen we dat er kracht van Jezus uitging toen de
vrouw Hem in het geloof aanraakte. Wat een troost geeft het om te weten dat, ondanks alle
turbulentie en spanningen van velerlei oorzaken in je leven, de gevoelsantenne van Jezus is
precies afgestemd op die éne persoon in nood, die ene ziel die Hem in het geloof aanraakt.
Als je dit in Luk. 8:45-46 leest, wordt het wat duidelijker --- En Jezus zeide: Wie is het, die Mij
heeft aangeraakt? En als zij het allen miszaakten, zeide Petrus en die met hem waren:
Meester, de scharen drukken en verdringen U, en zegt Gij: Wie is het, die Mij aangeraakt
heeft? En Jezus zeide: Iemand heeft Mij aangeraakt; want Ik heb bekend, dat kracht van Mij
uitgegaan is.
Wat tragisch is het, dat al die Hem volgende mensen zich inderdaad realiseerden dat zij
Hem niet persoonlijk aanraakten, want zij ontkenden dat zij Hem hadden aangeraakt.
Vers 25 --- En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had,
Dit verhaal gaat over een individu, maar ook over een vrouw. En een vrouw is in de bijbelse
taal het beeld van de Gemeente van kinderen Gods. In Efez. 5:25,31-32 kun je lezen dat de
relatie tussen de man en zijn vrouw wordt vergeleken met de relatie tussen Christus en de
Gemeente. Als het in dit verhaal dus gaat om een vrouw die bloedvloeit, dan moeten wij in
geestelijke zin begrijpen, dat het niet alleen om een individueel persoon gaat die bloedvloeit,
maar ook om een gemeente die aan dezelfde kwaal kan lijden.
En bloedvloeien betekent, dat het leven wegvloeit. Want het leven, d.w.z. de ziel, van de
mens zit in het bloed. Iemand die een slagaderlijke bloeding heeft, zal steeds bleker worden.
Hij zal snel zwakker worden en uiteindelijk sterft hij beslist als er geen hulp wordt geboden.
In Lev. 17:11 kun je lezen over de ziel die in het bloed zit. Maar in Lev. 15:25-31 kun je
lezen, dat een bloedvloeiende vrouw als onrein werd beschouwd. Tijdens de normale
menstruatie werd zij als onrein beschouwd, maar ook als zij tengevolge van een lichamelijke
oorzaak voortdurend bloed bleef vloeien. Nét zo lang als zij vloeide, werd zij als onrein
beschouwd, dus reeds twaalf jaren lang. Alle dingen waarmee zij in aanraking kwam, werden
eveneens als onrein beschouwd. En daarom moest zij zich zodanig afzonderen, dat er geen
contact meer met andere mensen, zelfs met haar familie, mogelijk was.
We verstaan hier uit, dat een bloedvloeiende persoon een geestelijke onreine persoon is en
dat een bloedvloeiende gemeente dus een onreine gemeente is. Het geestelijke leven sijpelt
langzaam maar zeker uit hen weg. En het wordt veroorzaakt door onreinheid. En wanneer u
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wilt weten van welke soorten onreinheid er sprake kan zijn, leest u dan Matt. 15:16-20. Wat
een hopeloze situatie lijkt het dan!
Deze situatie duurde maar liefst reeds 12 jaren lang. Al 12 jaren vloeide het geestelijke leven
uit die onreine persoon weg. Zo is het mogelijk dat al 12 jaren lang het geestelijke leven uit
een gemeente weg vloeit. En hierdoor miste die persoon of die gemeente de volheid van de
goddelijke zegeningen.
Want het getal 12 is het getal van goddelijke volheid. Jezus koos 12 apostelen, er waren 12
stammen in Israël. Het Nieuwe Jeruzalem heeft 12 poorten en 12 fundamenten. De vrouw
van Openb. 12:1 heeft een kroon met 12 sterren. Zo ook rustte Israël in de woestijn in de
oase Elim, waar 12 waterfonteinen waren. Deze waterfonteinen zijn een beeld van de
volheid van de Heilige Geest. En zo waren er 12 toonbroden op de Tafel der Toonbroden in
de Israëlitische Tabernakel als een schaduwbeeld van de volheid van het Woord van God.
Dus een bloedvloeiende persoon of gemeente zal de volheid van het Woord en de Heilige
Geest moeten missen. Hun situatie is een obstakel geworden voor de openbaring van die
goddelijke volheid.
Vaak krijgen de predikers dan de schuld, dat zij niet de diepten van het Woord bedienen.
Maar de reden is dat God die volheid niet kan schenken, omdat de gemeente onrein is
geworden en de vaste spijze van het Woord niet meer verdraagt. Lees Hebr. 5:12 --- Want
gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u
lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die melk
van node hebben, en niet vaste spijze.
vers 26 --- En veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste
gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was;
Wat deed die bloedvloeiende vrouw? Zij ging naar vele doktoren toe. En zij spendeerde daar
al haar geld aan. Met andere woorden, haar bezittingen en haar huishoudgeld gebruikte ze
om maar ergens genezing te kunnen vinden. Waarschijnlijk had zij daardoor genoegen
moeten nemen met voedsel van mindere kwaliteit, waardoor zij nóg weer zwakker was
geworden. Maar er was geen enkel resultaat. Sterker nog het was veel erger met haar
geworden. Geliefde broeders of zusters, verstaat u de waarschuwing? Wanneer u bemerkt
dat u geestelijk achteruitgaat, dat er uit u geestelijk leven wegsijpelt, zoek het dan niet in
allerlei surrogaat-oplossingen. Ga toch rechtstreeks naar Jezus. Hij alleen is de Weg.
Helaas kun je ditzelfde zien gebeuren als er in een gemeente geen geestelijk leven meer is.
Er wordt vergaderd. Er wordt naar oorzaken gezocht. Er wordt naar oplossingen gezocht. Er
worden andere, nieuwe structuren bedacht. Er worden vernieuwingen bedacht. Maar vaak
hebben ze als resultaat, dat de geestelijke armoede nóg groter wordt.
Op zich is het actief zoeken naar de oorzaak natuurlijk goed. Dat zoeken moét zelfs ook
gebeuren. Maar uit de rest van dit verhaal zal blijken, dat er slechts één ware oplossing is,
namelijk eerst een diepe bekering aan de voeten van Jezus. En daarna kunt u samen met
uw broeders en zusters nadenken over de gemeentelijke situatie.
vers 27-28 --- Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn
kleed aan; Want zij zeide: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden.
Maar gelukkig hoorde deze ellendige, zieke vrouw van Jezus. Al die jaren had zij zich ziek en
zwak gevoeld. Zij had misschien totaal geen kracht meer. Zij had in totale afzondering
geleefd, want zolang zij bloed vloeide, werd zij als onrein beschouwd. Geen contact met de
buren of met de familie, want dan zouden die mensen ook onrein worden. Stelt u zich voor!
Géén contact meer met haar man, want zij mocht het bed niet meer met hem delen. Dat bed
zou dan onrein worden. Geen aanraking meer met haar kinderen, met haar ouders, want dan
zouden zij ook onrein worden. Misschien werd zij net als melaatse door de buren met de nek
aangekeken. Zij was ten einde raad. Niets had geholpen. Wie toch zou haar kunnen
verlossen?
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Totdat iemand haar over Jezus had verteld. Weet je, er is een profeet van God die mensen
geneest. Misschien is Hij wel de Messias. Er begon hoop in haar hart te groeien. Misschien
zal ik Hem wel eens kunnen ontmoeten. En toen kwam die grote dag, dat Jezus in haar
leven kwam. En we weten dat Jezus in Zijn grote Liefde actief naar zondaren zoekt. Ik weet
zeker dat Jezus juist naar haar op zoek was. Dit is een grote troost voor ieder die in een
vergelijkbare situatie zich bevindt. Jezus zoekt u. Uw situatie is niet hopeloos. Ga naar Hem
toe en vertel uw nood, belijdt uw zonden. Misschien was het toen de vrouw Jezus zag, dat er
geloof in haar kwam. Zij zág Hem, ontving geloof en zei: Indien ik maar Zijn klederen mag
aanraken, dan zal ik gezond worden. Dus de vrouw wilde iets gaan doen, dat helemaal niet
mocht volgens de Wet. Want de kleren van Jezus zouden onrein worden, indien zij die kleren
aan zou raken. M.a.w. háár onreinheid zou volgens de Wet overgaan op Jezus. Maar zij
geloofde echter precies andersom, dat Jezus’ reinheid en kracht haar onreinheid zou
genezen. Is dat niet wonderbaar? Ik geloof dat er een geestelijke herkenning in haar hart
was gekomen, toen zij Jezus had gezien, waardoor zij waarachtig geloof had ontvangen.
Waarom wilde zij specifiek Zijn klederen aanraken? NB, in Mat. 9:20 lees je echter, dat zij
Zijn zoom aanraakte. Omdat de zoom van het kleed van een man Gods het beeld illustreert
van gehoorzaamheid aan Gods Woord. Bijbelcommentaren verwijzen naar Num. 15:37-40
waar u kunt lezen, dat de Israëlieten de zomen van hun klederen moesten versieren als een
herinnering om Gods geboden te doen en om niet in hoererij te vallen. En in Zach. 8:23 leest
u over een profetie, dat in de eindtijd de heidenen de zoom van het kleed van een Joodse
man zullen grijpen om met hem mee te gaan, omdat God met hem is. In Mark. 6:56 leest u
dan ook, dat vele zieken onder de Joden de zoom van het kleed van Jezus wilden aanraken
om genezen te worden. Wat deden dus de Farizeeërs? Zij maakten de zomen van hun
klederen extra breed (Mat. 23:5), als het ware om te zeggen, kijk eens hoe trouw wij Gods
geboden opvolgen. Jullie moeten de zoom van ons kleed aanraken.
Maar de vrouw raakte niet de zoom van de kleren van de Farizeeërs aan, maar de zoom van
Jezus, Gods Zoon. In het geloof! En dát was haar redding!
vers 29-30a --- En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar
lichaam, dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus, bekennende in Zichzelven
de kracht, die van Hem uitgegaan was,……
Dus zij hoorde over Jezus, zij geloofde met haar hart in Zijn kracht om haar gezond te
maken, zij kwam in geloof, en zij raakte Zijn zoom aan met een belijdenis des harten, en
terstond werd zij genezen. De kracht van Jezus genas haar. De fontein van haar bloed
droogde op. D.w.z. de “bron” (Grieks “pe’ge”) droogde op. D.w.z. dat de bron van haar kwaal
werd aangepakt. Wat een grote Liefde van Jezus, wiens hart uitgaat naar een verloren
zondaar, maar óók naar een gemeente die in geestelijke nood is.
Dus de vrouw deed vier stappen: horen, geloven, komen, én Hem aanraken onder belijdenis
van zonden in haar hart. En dit is het wat iedere bloedvloeiende persoon of gemeente,
waarin geen geestelijk leven meer is, moet doen. Naar Jezus gaan en de zoom van de
Heiland aanraken.
Waar zit die zoom? Daar dicht bij de voeten van Jezus. Dáár aan de voet van het kruis moet
u zich de wetten van God herinneren, uw zonden belijden en ze niet meer doen.
Ps. 32:5 --- Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik
zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE; en Gij vergaaft de
ongerechtigheid mijner zonde. Sela.
1 Joh. 1:9 --- Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de
zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.
Als we onze schuld bij Hem belijden, dan zal Hij ons niet alleen vergeven, maar Hij zal ons
ook van elke onreinheid reinigen. Dan zal Hij ons opnieuw tot leven brengen en ons die
geestelijke opwekking schenken. Zo groot is de Liefde Gods. Uw situatie is niet tevergeefs.

4
Kom slechts tot Hem. Hij wacht op u.
Luk. 11:13 zegt --- Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven,
hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest (d.i. de Geest van opwekking)
geven dengenen, die Hem bidden?
Tot slot zullen we in Jes. 53:2-5 lezen hoe Jezus tot de meest onwaardige persoon van alle
tijden werd gemaakt om ons uit onze hopeloze situatie te kunnen verlossen. Is Hij niet goed?
Door Zijn vreselijke kruisdood ontvangen wij verlossing. Uit elke situatie! Amen.

