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Wat vandag se Evangelielesing betref, is daar miskien twee gedagtes wat 
onmiddellik by 'n mens opkom.  
 
Die eerste gedagte het te make met die geestelike magterialisme van die Ortodokse 
Christelike geloof. Na Jaïrus aan Jesus se voete val en hy Hom smeek om na sy 
huis te kom om sy twaalfjarige dogter te genees, raak 'n vrou wat 12 jaar lank aan 
bloedvloeiing gely het aan die soom van Jesus se kleed en word sy genees. Sy het 
nie aan Jesus self geraak nie; bloot aan die soom van Sy kleed. Sy raak met geloof 
aan die soom van Sy kleed en word onmiddellik genees. Vanaf die vroegste tye in 
die Christelike geskiedenis het relikwiëe 'n baie belangrike rol gespeel, en daarmee 
saam die hele gedagte van pelgrimstogte. Teen die tyd dat Helena, die keiser 
Konstantyn se ma, die kruis in Jerusalem in 325 ontdek het, was Jerusalem al lank 
'n bestemming vir pelgrims wat die heilge plekke wou besoek. So is plekke, soos 
Jerusalem, Bethlehem, Galilea, Nasareth en ander, van die vroegste tye met groot 
peïteit besoek as plekke wat geheilig is bloot uit hoofde daarvan dat God hulle in die 
gedaante van die mens Jesus uitgekies en gebruik het om Sy verlossingswerk vir die 
mens daar te bewerkstellig. So het alles wat met Jesus en Sy volgelinge te doen 
gehad het ook vir Christene groot betekenis gehad en is ook hul liggaamlike oorskot 
en hul besittings met die grootste eerbied hanteer en vereer. Soos met die soom van 
die kleed van Jesus, het Christene van die vroegste tye af geweet dat hierdie dinge 
op die een of ander manier geesvervuld en heilig is en iets van die persone dra aan 
wie dit behoort het. Die skare in vandag se evangelieverhaal het Jesus gedruk en 
verdring, maar net die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, is genees, en net met 
haar aanraking van die soom van Sy kleed het Jesus geweet dat krag van Hom af 
uitgegaan het. Sy het Jesus op 'n eerbiedwaardige wyse genader. Sy moes baie 
naby aan die grond gewees het om die soom van Sy kleed te kon aanraak. Sy nader 
Jesus dus met nederigheid en klaarblyklike geloof. 'n Groot deel van die skare was 
seker maar nuuskierig en soekend na 'n bietjie opwinding, dus gaan kyk hulle maar 
na hierdie man met die reputasie dat Hy wonderlike goed doen en sê, maar juis 
omdat hulle so na Hom toe kom, is hulle eintlik blind vir met Wie hulle te doen het. 
Die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, het egter in 'n mate 'n besef gehad daarvan 



dat Sy nie met maar sommer nog 'n goeie en heilige man te doen het nie. Al besef 
sy dalk nie ten volle Wie Hy is nie, weet sy tog dat sy hier met iemand te doen het 
wat sy met groot ontsag en nederigheid moet nader en is sy ook daarvan oortuig dat 
deur net te raak aan wat aan Jesus behoort, sy genees sal kan word. As ons met 
dieselfde nederighheid en peïteit ikone sou vereer, of relikwiëe, sal wonderwerke 
ook vir ons gebeur. God werk deur die stoflike dinge om geestelike dinge te 
bewerkstellig. So word met water gedoop, en word water soms geheilig waarmee 
ons gesprinkel word of wat ons drink, en word olie geheilig vir gebruik in die 
bediening van die Sakrament van Salwing van siekes, of die salwing na ons gedoop 
is. So ook word brood en wyn gebruik as ons offer aan God en wat ons God dan vra 
om dit deur die Heilige Gees te herskep sodat dit waarlik die Liggaam en die Bloed 
van Christus word sodat ons goddelike voesel ontvang, sodat ons letterlik God as 
voedsel ontvang. Deur die skeiding van Liggaam en Bloed, deur Sy totale offer aan 
ons, deur Sy algehele identifisering met die mens, is dit nou weer vir ons moontlik 
om terug te keer na ons oorspronklike roeping om ons lewens saam met God te 
lewe en te begin om te vergoddelik. Deur so deel te word van die offer van Christus 
deur ons by die Liturgie te vereenselwig met Sy lewe en dood vir ons, en Sy 
Liggaam en Bloed te nuttig, word ons nie net gevoed deur Sy goeie nuus nie, maar 
word ons ook gevoed deur God self. God word wat ons eet. Ons neem God letterlik 
onder die gedaante van brood en wyn in. So is daar baie voorbeelde van hoe die 
stoflike, as dit reg gebruik word, draers van geestelikheid is. So ook is die hele 
natuur draer van God en word die natuur in die Ortodoksie met die grootste agting 
bejeen. 
Dit dan wat die eerste gedagte betref, naamlik dat die Ortodoksie 'n soort 
materialisme verkondig, in die sin dat alles wat geskep is, eintlik heilig is, en dat alles 
wat met die juiste besef van die heiligheid daarvan gebruik word, tot eer van God en 
tot heling van ons is. 
Die tweede gedagte wat by die lees van hierdie Evangelieverhaal by 'n mens opkom, 
is dat dit nooit te laat is nie. Die vrou wat aan bloevloeiing gely het, het twaalf jaar 
daaraan gely. Sy was al by al wat 'n geneesheer is, maar sy word eers na twaalf jaar 
deur Jesus gesond. Jaïrus se dogter is al dood, en vir almal lyk dit asof alles nou 
verby is, maar tog wek Jesus haar weer op. Soms lyk dit vir ons of dinge te laat is en 



dat geen verandering moontlik is nie, maar met hierdie verhaal van die dogter van 
Jaïrus word dit vir ons duidelik dat dit by God nooit te laat is nie. As dit vir ons te laat 
lyk, kan ons alles met vertroue op die genade en liefde van God in Sy hande laat en 
weet dat wat vir ons te laat lyk, nie noodwendig te laat is nie. Die genade van God is 
onbeperk, is eindeloos. Laat ons besef dat dit nooit vir ons of vir ander te laat is nie. 
Ons mag nooit wanhoop nie; nie vir onsself en nie vir ander nie. Met God is daar 
altyd hoop.  
  
  

  

  

 

 

	


