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De stem uit de hemel heeft nog niet geklonken, die stem die tegen Jezus zegt: Jij 
bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde -of hij wordt de woestijn in gedreven 
door de Geest. Dezelfde Geest die uit de hemel als een duif op hem neerdaalt en 
lieflijke woorden over hem spreekt jaagt hem nu de wildernis in en levert hem over 
aan de wilde beesten. Plotseling is hij helemaal alleen. Johannes de Doper weg, al 
die mensen weg, de duif weg, alles wat zo goed en beloftevol was als bij toverslag 
verdwenen.  
 
De ene dag kan het leven je toelachen, zijn de mensen aardig en vertrouw je hen, ga 
je op vleugels, geloof je erin. En de volgende dag grijnst het leven je aan, vrees je je 
medemensen, ben je jezelf kwijt en weet je het allemaal niet meer. 
 
In het verhaal van de doop waarmee hij zijn evangelie begint vertelt Marcus ons over 
Jezus’ roeping. Het eerste dat hij wil laten zien hoe diep en innig de band is tussen 
deze mens en God, en welke immense vreugde deze geeft, dat het de grondtoon van 
zijn leven is. Die vreugde is stralend en echt. Maar diezelfde roeping betekent ook 
beproefd worden tot het uiterste, dingen onder ogen moeten zien die een mens het 
liefst niet zou zien, teruggeworpen worden op jezelf, en niet meer weten wie je bent. 
Ook dat is helemaal echt. Wij gaan vaak uit van het een of het ander: óf iemand is  
sterk en zeker van zichzelf, óf iemand is zwak, zoekend, onzeker – of hij of zij is 
moedig of hij of zij is bang. Het een kan niet waar zijn en het ander ook. 
 
Iemand die op anderen de indruk maakte van sterk, moedig en zeker te zijn was de  
theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer. Hij belandde in de gevangenis toen 
hij zich vanuit zijn geloofsovertuiging verzette tegen Hitler en de geheime aanslag op 
hem die hij samen met anderen voorbereidde werd ontdekt. Ook in de gevangenis 
probeerde hij trouw te blijven aan zijn roeping en als mens overeind te blijven. In 
zijn dagboek schreef hij in die tijd het volgende: 
 
Wie ben ik?  
Ze zeggen me vaak: 
je treedt uit je cel 
rustig blij en zeker 
als een burchtheer uit zijn slot.  
Wie ben ik? 
Ze zeggen me vaak: 
je spreekt met de bewakers 
vrij rechtuit en vriendelijk 
als was je hun heer. 
Wie ben ik? 
Ze zeggen me ook: 
je draagt je donkere dagen 
evenwichtig glimlachend trots 
als iemand die gewend is te overwinnen.  
Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen? 
Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf: 
onrustig vol heimwee, ziek als een gekooide vogel 



snakkend naar lucht, als werd ik gewurgd, 
hongerend naar kleuren, naar bloemen en vogels, 
dorstend naar een woord, naar een mens dichtbij, 
trillend van woede om willekeur, om de geringste krenking, 
opgejaagd wachtend op iets groots, 
machteloos bang om vrienden in den vreemde, 
moe en leeg om te bidden, te danken, te werken, 
murw en bereid om van alles afscheid te nemen?  
Wie ben ik? 
De één of de ander? 
Ben ik nu de één en morgen de ander? 
Ben ik beiden tegelijk? 
Wie ben ik? 
Ben ik de speelbal 
van mijn eenzaam vragen? 
Wie ik ook ben,  
U kent mij, Ik ben van U, mijn God. 
Amen   
 
Minstens zoveel indruk als Bonhoeffer op anderen heeft gemaakt door de rustige 
zekerheid en vaste overtuiging die hij uitstraalde in wie hij was en wat hij schreef 
heeft hij gemaakt door deze eerlijke woorden, deze diepe aangevochtenheid, en die 
herhaalde vraag: wie ben ik? Een vraag die we allemaal stellen. Hier is het ene waar 
en het andere ook. Het hoeft niet tegen elkaar te worden uitgespeeld, zo van: 
eigenlijk was hij ook maar zwak en onzeker, of uiteindelijk was hij  sterk en overwon 
ook deze momenten. Zelf laat hij die vraag staan: wie ben ik? Het is een open vraag. 
 
Waarop wel een zeker antwoord gegeven wordt. Dat antwoord is: Wie ik ook ben, U 
kent mij, Ik ben van U, mijn God. Wie dat ten diepste weet kan leven met veel vragen                                                                                        
Het is hetzelfde antwoord dat Jezus vond in de woestijn aan het eind van die veertig 
dagen waarop hij op de proef werd gesteld en aan alles waar hij in geloofde werd 
gemorreld. Wie ik ook ben, U kent mij, Ik ben van U, mijn God. 
 
Op dat moment komt er vrede, laten de wilde dieren hem met rust en zijn er engelen 
die voor hem gaan zorgen. Ontroerende, sterke beelden die een vrede 
overbrengen,waarin heel de schepping is opgenomen, de vrede van een diepe 
verbondenheid die alle verstand te boven gaat. 
 
Ook ons verhaal in Genesis spreekt over deze verbondenheid, het vertelt over het 
verbond dat God sluit met de mensen en de dieren – vergeet de dieren niet- , nadat 
alles op aarde zo gruwelijk is misgegaan en de kwade machten vrij spel hadden. Hier 
zegt hij tegen hen: wat er ook gebeurt, jullie zijn van Mij, Ik zal me nooit voorgoed 
van jullie afkeren, Ik wil niet dat jullie omkomen, maar dat jullie leven. Roepen jullie 
mij aan, dan antwoord ik. Ik kan mijzelf nooit meer los zien van jullie, jullie horen bij 
Mij en alles wat jullie raakt, raakt Mij ook.  
 
Wij mensen weten heel veel niet. Hoe het precies zit met goed en kwaad en het 
lijden. We weten ook niet  altijd wie we zelf zijn en waar we toe in staat zijn, ten 
goede of ten kwade. Maar één ding mogen we weten, boven alles uit, dat we, -sterk 
of zwak, moedig of bang, vol geloof of vol vragen en twijfels- mensen van God zijn. 



 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 


