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EEN NIEUWE KANS 

In de tijd van Jezus waren er veel mensen die melaats waren. 

Melaatsheid is een heel akelige huidziekte, die zeer besmettelijk is.  

Er bestonden nog geen pilletjes, drankjes of zalfjes om de zieken beter te maken. 

 En er golden een heleboel regels. 

Niemand mocht een mens die melaats was aanraken. 

De melaatsen moesten, net als wij in deze Coronatijd, afstand houden. 

Ze mochten niet bij hun familie blijven en moesten zelfs buiten het dorp wonen.  

Als ze toch in de buurt van gezonde mensen kwamen, moesten ze hen waarschuwen. 

Dat deden ze met een ratel of een bel en riepen hard ‘Onrein, onrein, onrein …’. 

Vandaag horen we in het Evangelie iets heel bijzonders: 

Een melaatse man komt héél dichtbij Jezus.  

En wat er dan gebeurt … 

Mag er een kaarsje aan? 

Is ieder klaar voor het verhaal?  

Lees dan samen het Woord van God. 

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 



Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Marcus.     (Marcus 1, 40-45) 

Op een dag kwam er een melaatse bij Jezus.  

Hij viel op zijn knieën en smeekte Hem: 

Melaatse: "Als U het wilt, kunt U mij reinigen." 

Verteller: Vol medelijden stak Jezus de hand uit,  

raakte hem aan en zei tegen hem: 

Jezus:  "Ik wil dat je rein wordt." 

Verteller:  Meteen verdween de melaatsheid en werd hij rein.  

Jezus stuurde hem toen weg en zei nog met grote nadruk tegen hem: 

Jezus:  "Zorg ervoor dat je er met niemand over praat,  

maar laat je zien aan de priester. 

Breng voor je reiniging het offer, dat Mozes heeft voorgeschreven.  

Dat zal voor hen het bewijs zijn."  

Verteller:  Toen de man eenmaal vertrokken was, 

begon hij zijn verhaal openlijk rond te vertellen.  

Zo maakte hij bekend wat er gebeurd was.  

Het gevolg hiervan was, dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon  

komen, maar buiten op eenzame plaatsen bleef. 

Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe. 

Woord van de Heer 

Om te doen  

Gesprekje  

De melaatse hoorde er niet meer bij, werd buitengesloten. 

Ken je het spelletje “Stoelendans”? 

Hoe voelt het als je niet meer mee mag doen? 

Wordt jij wel eens buitengesloten?  

Sluit jezelf misschien wel eens een ander uit? 

Bij wie zoek je hulp?  

Bidden 

Jezus,  

dank dat U nooit iemand buitensluit en  

ieder altijd weer een nieuwe kans geeft. 

U ziet wat ik soms niet zie.  

Mag ik met uw ogen naar de ander kijken? 

Mag ik net als U, mijn hart en handen laten spreken? 



Zingen  KOM AAN BOORD 

Voor de zieken - voor de armen 
voor de mensen met verdriet 
voor het kind dat blijft proberen 
maar toch denkt: het lukt me niet 
voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort 
is er altijd nog die Ene en die roept: Kom maar aan boord! 
 

Kom aan boord 
ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort 
laat de hoop niet langer varen 
kom aan boord 
sta niet doelloos aan de kant 
want er is een hart vol liefde 
pak die uitgestoken hand 

 
Voor het meisje dat blijft denken 
alles gaat bij mij steeds mis 
voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is 
voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord 
is er altijd nog die Ene en die roept: Kom maar aan boord! 
 
Te beluisteren via https://www.youtube.com/watch?v=FXhcsEIpZWM 

 
 
 

Tip van de week 

Heb je wel eens van pater Damiaan gehoord? 

Hij wordt wel ‘Apostel van de melaatsen’ genoemd. 

Hij was missionaris in Hawaï en heeft heel goed gezorgd  

voor de melaatsen die op het eiland Molokai moesten wonen.  

Hij was hun grootste vriend en liet zijn hart en handen spreken. 

Laten wij proberen dat ook te doen voor mensen dichtbij en veraf. 

Maak maar een voornemen voor de Veertigdagentijd, die woensdag gaat beginnen. 

Op Youtube is een tekenfilm van ca. 10 minuten te zien over pater Damiaan. 

https://www.youtube.com/watch?v=aRDRErZZJPE   
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