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Lieve gemeente, 

 

Hoe begin je te schrijven over wat je leven heeft veranderd en 

vervuld? Hoe vertel je dat je een innerlijke relatie hebt met 

Iemand, niet zichtbaar, en dat die relatie je agenda vult en je 

dag leidt? 

Hoe zeg je dat dit bepalend is voor de invulling van je dag, 

maar ook intens fijn; dat Diegene je keuzes diep- en diepgaand 

beïnvloedt, eigenlijk beheerst, maar dat je dat niet erg vindt, 

dat het de kwaliteit van je leven verhoogd, dat je andere 

relaties daardoor positief beïnvloed worden en dat je meer 

energie door krijgt, meer vreugde en vrede? 

 

Marcus doet dat door de feiten het werk te laten doen. Daarbij 

biedt hij geen droge geschiedenis aan. Hij schrijft veel in de 

tegenwoordige tijd. Marcus maakt veel gebruik van het woord 

‘meteen’ om actie in het verhaal te krijgen. Als je het boek in 

één keer doorleest, aan te bevelen! duur 2 a 3 uur – dan valt je 

de ademloze snelheid en heftigheid op van het verhaal. Hij 

vertelt de hoofdlijnen van het leven van Jezus. Hij is niet 

alleen een historisch figuur, maar ook een levende 

werkelijkheid. Denk daar eens even over na: Jezus is een levende 

werkelijkheid. 

 

Ter illustratie hiervan lees ik een stukje voor uit de notulen 

van de kerkenraadsvergadering van donderdag jl. Het was een 

openbaar deel van de vergadering, dus iedereen mag het weten. 

‘Giel opent de vergadering met een moment stilte om bij ons zelf 

te bedenken of we afgelopen week ervoeren dat God heel concreet 

aanwezig was in ons leven. Wolter heeft ervaren dat God aanwezig 

was in de Alpha-cursus van afgelopen maandag. Jaap Jan vertelt 

over de zwangerschap van Maartje, een wonder dat het zo enorm 

goed gaat. Erjan vertelt over zijn bezoek aan Wilma van 

Tienhoven. Wilma heeft Parkinson en dat geeft moeite met het 

weerhouden van emoties. De tranen die dan soms rijkelijk vloeien 

zijn kostbaar voor God, die wetenschap geeft Wilma ook een 

glimlach. Voor Rens is het een wonder dat zijn dochter 

belijdenis van haar geloof in God gaat doen op 22 januari a.s.’ 

 

Sorry voor de namen, als je die niet zoveel zeggen. Het gaat 

niet om de personen, maar om het feit dat in een groep van 10 

personen de één na de ander zegt: ja, God houdt zich met ons 

bezig. Daar kan ik iets over vertellen! En al deze personen 

zullen zeggen: dat heeft alles te maken met Jezus Christus. En 

dan zegt Marcus: Dit is wat ik weet! Hier is mijn boek.  

 

Het Evangelie volgens Marcus, staat er boven. 

Deze titel die in al onze Bijbels staat is pas later, toen het 

NT als bundel van boeken tot stand kwam, er boven gezet. Marcus 



2 

2 

zelf zette er een ander titel boven en dat is de eerste zin van 

vers 1: ‘Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon 

van God.’ 5 woorden in het Grieks en het eerste woord is:  

Archè, dat is ‘begin’, ‘oorsprong’, ‘gezaghebbende start’ van 

alles wat met de persoon van Jezus Christus te maken heeft.  

 

Jezus die in die tijd de pennen in beroering bracht, waar men 

het over had. Uit het niets is daar ineens die Jezus, die rabbi 

die aan het kruis stierf; die als een magneet mensenmassa’s 

aantrok; die koning der Joden genoemd werd; die - naar men zegt 

- opstond uit de dood; wiens naam mensen in beweging zette; waar 

mensen extatisch blij van zijn en hun leven voor opofferen. Waar 

is dat allemaal mee begonnen? Marcus schrijft dan: Begin - van - 

het - Evangelie - van - Jezus - Christus.  

  

Wie is deze Marcus? 

De eerste historicus van de christenen, Papias, 130 na Christus, 

schrijft dat Marcus de secretaris en vertaler was van Petrus. 

Hij <citaat> schreef nauwkeurig alles op wat Petrus zich 

herinnerde <einde citaat>. Marcus ging eerst mee met Paulus en 

Barnabas en later met Barnabas alleen; u leest dat in 

Handelingen 12 en 13. En weer later assisteert hij Petrus. In 

het evangelie komen we Marcus zelf tegen in de persoon van de 

naakte jongen die bij Jezus’ arrestatie in de hof ook bijna 

gearresteerd wordt (Marcus 14: 51 en 52). Het fragment hangt er 

een beetje bij, het staat wat los van de rest. Dit verhaal kan 

alleen afkomstig zijn van de eigen vertelling van de jonge man 

en vormt een soort artistieke handtekening in dit verhaal. 

Marcus zegt: die jonge man ben ik! 

 

Marcus heeft de kerk zien ontstaan op Pinksteren, zien groeien 

en bloeien in Israël, Libanon en Egypte. Hij zag mensen 

veranderen door Jezus. Hij zag de kracht van Gods liefde. En 

later neemt hij vooral verantwoording voor de kerk in Egypte.  

En vaak zullen mensen van buiten de kerk Marcus hebben gevraagd: 

hoe is dat nu allemaal begonnen met die Jezus? Wat voor ouders 

had Hij? Wat voor opleiding heeft Hij genoten? Hoe verwierf Hij 

die naam? Vertel eens wat meer over het begin! 

 

En dan maakt Marcus ineens een rare gedachtesprong. Hij zegt: 

nou dat heeft te maken met wat een profeet in Israël 700 jaar 

geleden al zei.  

Denk je eens in, dat je vragen hebt over een bekende persoon in 

het recente verleden Pim Fortuyn of Toon Hermans. En je gaat 

ermee naar iemand die hier gezaghebbend over kan spreken en hij 

zegt: nou, dan moeten we terug naar de 14e eeuw. Toen leefde er 

een priester in Tracjectum dit en dat gezegd.  

En toch is dát wat Marcus doet. ‘Het staat geschreven bij de 

profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal 
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een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: 

“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’ 

 

Marcus doet hiermee een aantal dingen tegelijk. 

Dat is: 

1. Hij geeft aan dat wat er met Jezus gebeurd alles te maken had 

met de bibliotheek van boekjes/boeken die wij nu het OT noemen. 

2. Marcus geeft aan dat Gods plan in zijn dagen de vorm hebben 

van een soort tweetrapsraket: eerst Johannes de Doper (de bode) 

en dan Jezus Messias. Zó was het al voorzegd door de profeet. 

Marcus vat dit eerste citaat onder de noemer van dé Joodse 

profeet Jesaja; in werkelijkheid komt het van een wat minder 

vooraanstaande profeet Maleachi 3:1.  

3. Hij trekt de aandacht met een dramatisch citaat van de 

profeet Jesaja. Een citaat dat hij neemt uit een oude Griekse 

vertaling die meeslepender is dan de standaard-vertaling. Het 

begint met ‘Let op’; zoals vroeger op de start van een film werd 

geattendeerd met ‘get ready!’. En verder: ‘luid klinkt een stem 

in de woestijn’. Da’s een beetje dubbel: het heeft iets van ‘je 

schor schreeuwen in een lege ruimte’. Bij Jesaja is er meer aan 

de hand. Jesaja voorzegt de terugkeer van Israël uit 

Ballingschap en op die reis zal het volk door de woestijn 

trekken. Daar zit bij: God zet het plan ter verlossing voort. De 

uitvoer van dat plan was een tijd op non-actief. Maar God pakt 

de draad ervan weer op! Dat is het NT. 

 

Marcus zegt: Dat is Evangelie! Goed nieuws - blij nieuws! 

- Hij doet een beroep op de gevoelens van de Joden toen. Ze 

horen van Jesaja: jullie mogen naar huis terug, naar het 

beloofde land, het land van God, je thuisland. 

- Hij past dat toe voor de hoorders en lezers van Marcus met een 

versterking ervan. Het is goed nieuws over Jezus. In Hem komt 

Gods heilsplan tot een hoogtepunt.  

Wan wie is deze bekende rabbi? Nou, hij is Zoon van God, vers 1. 

De grote almachtige God heeft zijn Zoon naar deze aarde 

gestuurd.  En daarbij: hij is de Mensenzoon (2:10); zo staat 

diverse malen in de Evangeliën. Dat heeft te maken met het feit 

dat hij zich helemaal aan ons mensen aanpaste, daar lijden voor 

over had en zelfs de dood. In deze twee benamingen ligt het hele 

geheim van Jezus identiteit én van zijn missie.  

Deze twee polen zullen we verderop het Evangelie nog tegenkomen.  

- Ook voor ons, volgelingen van Jezus in de 21ste eeuw, is dit 

van het grootste belang. De vraag: Wie is Jezus? Hangt nauw 

samen met de vraag: Wie ben ik? Op een bepaald moment vraagt 

Jezus aan zijn volgelingen: Wie zeggen de mensen dat ik ben? Die 

vraag wordt divers beantwoord. En dan vraagt Jezus daar direct 

achteraan: ‘En wie ben Ik volgens jullie?’ Dat is de meest 

belangrijke vraag die we kunnen stellen: Wie is Jézus volgens 

jou? Petrus zegt op deze vraag: ‘U bent de Messias, de Zoon van 
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de levende God.’ En Jezus spreekt hem dan zalig. Je hebt het 

geheim van het leven begrepen, Petrus. Dat geheim brengt je bij 

God. 

Die vraag komt naar ons allen toe: Wie is Jezus volgens jou? Is 

Hij de Zoon van God? De mensenzoon? Geloof ik in Hem? Heb ik Hem 

nodig?  

Er is een kinderlied dat zegt: ‘‘k Heb Jezus nodig, heel mijn 

leven. ‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag’.  

 

Marcus onderstreept de noodzaak van dit geloof met een paar 

belangrijke constateringen:  

- De wegbereider van Jezus, Johannes, had meteen al een 

enorme impact op mensen in zijn tijd. Hij riep mensen tot 

inkeer om zo vergeving van zonden te krijgen. En dat 

gebeurde. Hoe belangrijk is dan Jezus! 

- Johannes onderstreept dat als hij het heeft over de eigen 

relatie t.o.v. Jezus. Hij gebruikt een uitdrukking uit die 

tijd over assistent van iemand zijn nl. de sandalen van 

iemand losmaken. Nou, zegt hij, ik zou wel zijn assistent 

willen zijn, maar dat is voor mij niet weggelegd. Jezus is 

Gods Zoon! Hoe belangrijk is Jezus. 

- Hij vertelt over een bijzonder moment dat Jezus zich liet 

dopen door Johannes en er een stem uit de hemel klonk. Denk 

je in: stralende dag, plechtige bijeenkomst. Jezus ontvangt 

de doop. En dan ‘scheurt de hemel open’: een soort 

omgekeerde raketlancering. De blauwe lucht splijt open en 

uit de opening komt een duif. Tja is het een duif? Het 

lijkt erop, maar het is krachtiger: de Geest daalt neer op 

Jezus. Hoe belangrijk is Jezus! 

- En vervolgens klinkt er een stem uit de hemel: hoorbaar. 

God spreekt, na eeuwen van stilte. En God verklaart de 

Vader te zijn van Jezus en Hij uit zijn liefde voor zijn 

Zoon. Waar iedereen bij is! Hoe is het mogelijk! zal ieder 

die erbij was hebben gezegd. Wat een stem! Wat een warmte! 

Wie is die Jezus? 

 

En wie Jezus is, wordt meer en meer duidelijk als hij zijn 

missie gaat uitvoeren. Dat is: uitleggen wat de boodschap van 

het Evangelie inhoudt, vers 14. En die boodschap is: ‘De tijd is 

aangebroken, het koninkrijk van God in Jezus is nabij: kom tot 

inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 

 

De tijd is aangebroken! 

In het Grieks zijn er twee woorden voor tijd: ‘Chronos’: Dat is 

de ‘tik- tik- tik-tijd’; en ‘kairos’ = dat is een event, er 

gebeurt iets waardoor je het tik, tik, tikken vergeet. We zeggen 

dan: de tijd staat stil! Deze gebeurtenis kan groot en klein 

zijn. B.v. de geboorte van een kind. Je wordt verliefd. Je ziet 

iemand voor je neus in elkaar zakken. Een plotseling overlijden. 
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Dit geeft het gevoel: er moet iets veranderen! In mijn leven! In 

mijn familie, in mijn omgeving, in dit land!  

Jezus combineert deze overtuiging met de komst van het 

Koninkrijk van God. The Message vertaalt dit stuk van het vers 

met: ‘Time’s up! God’s Kingdom is here. Change your life and 

believe the Message’.  

Jezus gaf mensen dát gevoel: er moet iets veranderen. En wat 

dan?  

 

In vers 15 wordt dat omschreven met twee belangrijke 

werkwoorden: ‘tot inkeer komen’ of ‘bekeren’ en ‘geloven’ of 

‘geloof hechten’. Allereerst bekeren of bekering. Dat is een 

veranderingen van denken, een verbreding van je blik. Het is 

meer dan ‘stop met zondigen’; het is observeren wat er aan de 

hand is, daar grondig over nadenken en met andere praten over de 

noodzakelijke verandering. Geloven is ‘geloven op’, ‘op een 

bepaalde stevige grond gaan staan’. Dat heeft te maken met een 

stap of een plan maken, dat meedelen en dat uitvoeren.  

 

Het gaat Jezus om een verandering van ons leven ‘kom tot inkeer’ 

en ‘hecht geloof aan dit goede nieuws’. Dit staat in de Griekse 

tegenwoordige tijd als een verloop van een handeling of als een 

gewoonte. Je kunt zeggen: als een proces waar je zelf deel van 

uitmaakt. En dit wil een krachtig gebeuren zijn. 

 

In het vervolg is te zien hoe krachtig deze roep van Jezus is. 

Hij ziet een aantal vissers en zegt: ‘Kom, volg mij!’ En meteen 

lieten ze hun netten achter en volgenden Hem.’ En omdat Jezus 

door heel Israël heen wandelt, krijgen deze vissers wandelend 

onderwijs. In de brieven van het NT wordt de beweging gemaakt 

naar de gemeente, waar je samen Jezus volgt. De oproep is echter 

niet minder krachtig.  

Het is tijd! 

Het Koninkrijk van God staat voor de deur. 

Komt tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. 

Amen 


