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Inleidende woorden 
Op eerste Advent is een nieuw kerkelijk jaar begonnen.  

Een jaar waarin het Evangelie volgens Marcus ons bij de hand neemt, naast het 

Johannes-evangelie, want Marcus is te beknopt voor alle zondagen van het jaar… 

 

Het evangelie volgens Marcus kreeg naar alle waarschijnlijk vorm in het jaar 68 of 69 

van de christelijke jaartelling.  

Een onrustige tijd, waarin de macht van de keizer te Rome doorsloeg en absurde 

trekken kreeg.  

Nero zetelde op de troon.  

Het gerucht ging dat de grote brand van Rome, in het jaar 64,  

door hemzelf aangestoken was, tijdens een enorme slemppartij.  

Maar Nero gaf de christenen de schuld… 

Nepnieuws? Leugen of waarheid? Een vraag van alle tijden.  

 

In de afgelopen week waren we er via de media getuige van:  

aanhangers van Donald Trump blijven, net als hijzelf, geloven dat de democraten,  

door fraude de verkiezingen zouden hebben gestolen…  

Er volgde een beschamende aanval op de vrijheid en de democratie van de 

Verenigde Staten. 

 

In de tijd van Marcus geloofden Nero’s aanhangers  

dat christenen achter de brand van Rome zaten. 

Trouw aan hun keizer hielpen zij mee christenen op te pakken,  

hen door honden te laten verscheuren of te kruisigen.  

Een gruwelijke praktijk die dag en nacht doorging.  

In die tijd zouden de apostelen Petrus en Paulus zijn vermoord… 

 

Aan de ránd van het Romeinse Rijk, in Palestina, was het geweld niet minder. 

Joodse verzetsgroepen weigerden in de tempel van Jeruzalem offers te brengen aan 

de keizer van Rome. Zij boden felle weerstand tegen het Romeinse regime,  

verbrandden het archief met de strafdossiers van verzetsstrijders  

en keerden zich bovendien tegen de Joodse leiders die zich liever aanpasten…  
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Na vier gewelddadige oorlogsjaren werd in het jaar 70 de tempel van Jeruzalem op 

bevel van Rome in brand gestoken en met de grond gelijk gemaakt… 

Een onvergetelijke ramp… 

 

Tegen deze achtergrond vertelt Marcus een ánder verhaal,  

dat er haaks opstaat. 

 

Vermoedelijk heeft hij zijn evangelie geschreven in Rome,  

maar het kan net zo goed in Romeinse provincie Syrië zijn geweest.  

Marcus was geen tijdgenoot van Jezus. 

Toch is de kans groot dat hij getuigen van Jezus’ leven heeft gekend.  

 

Het evangelie van Marcus maakt de spanning van die dagen voelbaar.  

Er zit haast in. Je voelt het maatschappelijke onbehagen…, 

Te midden van dreiging en ongeloof leeft bij de mensen een dringend verlangen naar 

verandering.  

Jezus belichaamt dat verlangen. Maar tot welke prijs? 

 

Marcus vertelt over Jezus op zó’n manier dat direct duidelijk is dat hij van God komt. 

Hij is er niet opeens toevallig,  

maar als deel van de weg die God gaat met Israël en de wereld.  

Een weg die de profeten al al voor ogen stond. 

Bij Marcus geen geboorteverhaal en een prachtige poëtische proloog.  

Hij vertelt direct en puntig.  

Laten we ons er voor openen - Kom, Geest van God… dat Christus ook bij ons 

woning vindt. 

 
Om openheid | LB 333 ‘Kom, Geest van God, maak onze harten open’ 

Vooraf 
Lector in deze viering is Jan Stellingwerf. Hij leest eerst uit de profeet Jesaja, 

hoofdstuk 61 het eerste vers. Vervolgens het eerste vers van het Evangelie volgens 

Marcus. Daarna geef ik u enkele gedachten ter overweging mee,  

waarna de zanggroep uit het Liedboek gezang 326 de verzen 5 en 6 zingt ‘Van ver 

van oudsher aangezegd’ 
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Profeten | Jesaja 61: 1  
 De Geest van God, de Heer, rust op mij, 
 want de Heer heeft mij gezalfd. 
 Om aan armen het goede nieuws te brengen 
 heeft hij mij gezonden, 

om aan verslagenen hoop te bieden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan geketenden hun bevrijding. 

 
Evangelie | Marcus 1:1  

Begin van het evangelie van Jezus Christus [Zoon van God].  

 
Enkele gedachten ter overweging | Zo begint Marcus 

 

‘BEGIN van het evangelie van Jezus Christus’ … 

Is het een titel of een eerste zin? 

In elk geval ontrolt Marcus een verhaal dat blijft dóórgaan en nog steeds niet af is. 

Het begint niet zomaar ergens, zoals we straks horen, 

en het houdt ook niet zomaar op. 

Het einde van het evangelie brengt je weer terug bij waar het allemaal begon, 

maar niet onveranderd. Het is een beweging van groei, inzicht… 

van met vallen en opstaan steeds Jezus volgen in de tijd waarin je leeft 

in omstandigheden die wisselen, maar steeds verbonden met God en Gods 

ontferming over de wereld - in Jezus Christus. 

 

EVANGELIE  betekent: goed nieuws!  

Dat het vanmiddag mooi weer is, betekent voor velen goed nieuws; 

of dat de chemokuur de tumor heeft doen slinken, dat is vooral in persoonlijke 

omstandigheden goed nieuws. Daar wil ik niets aan af doen… 

maar Marcus bedoelt, net als Jesaja, goed nieuws dat de hele wereld omvat. 

‘Evangelie’ is van oorsprong geen bijbels of christelijk woord. 

In de Grieks-Romeinse wereld sloeg ‘Evangelie’ op het ‘goede’ nieuws van een 

militaire overwinning of succes op het slagveld. 

Zo gebruikte de keizer te Rome het: 

goed nieuws voor het recht van de sterksten, 

maakt niet uit hoeveel ellende ermee gepaard is gegaan. 
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In de lijn van Jesaja gebruikt Marcus het anders. Tegendraads. 

Evangelie, goed nieuws, gaat over Gods beweging met mensen mee, 

tegen onderdrukking in. 

Ja, daarin gaat het óók om overwinning: 

overwinning van Leven te midden van Doodsmachten…,  

van Genade en Ontferming ondanks bedrog en gewelddadigheid. 

 

De apostel Paulus neemt het woord ‘Evangelie’ in die betekenis over, juist in zijn 

brief aan de gemeente van Christus te Rome, die te lijden had onder de keizerlijke 

politiek. Hij steekt hen een hart onder de riem met de verkondiging van een ander 

evangelie dan het imperialistische. Hij schijft: 

“Want ik schaam mij niet voor dit evangelie. Het is Gods reddende kracht voor ieder 

die gelooft …” 

 

Zo is het ons aangezegd, van oudsher 

om van kracht te blijven 

in alle verwarring van nu. 

Lied 326 zingt daarover… 

 
Antwoord | LB 326: 5, 6 ‘Van ver, van oudsher aangezegd’ 

 
Evangelie | Marcus 1: 2-8  
Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja -  
’Zie, ik zend mijn bode voor je uit 
die je weg bereiden zal.  
   De stem van een die uitroept in de woestijn:  
  bereidt de weg van de Heer  
   maakt recht zijn paden!’ … 
zo gebeurde het dat Johannes de Doper in de woestijn een doop van inkeer verkondigde, tot 
vergeving van zonden.  
Ze liepen naar hem uit:  
heel de landstreek Judea en de inwoners van Jeruzalem, allemaal;  
ze werden door hem gedoopt in de rivier de Jordaan,  
terwijl ze hun zonden beleden. 
En hij, Johannes, was gekleed in kameelhaar, met een leren gordel om zijn heupen.  
Hij at sprinkhanen en wilde honing.  
En hij verkondigde: 

‘Na mij komt hij die sterker is dan ik,  
ik ben het niet waard om te bukken en de riemen van zijn schoeisel los te maken. 
Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen in heilige Geest.’ 

 

Enkele gedachten ter overweging | De doper en de doop 
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Marcus heeft haast 

maar blijft trouw aan zijn wortels in Thora en Profeten. 

Hij heeft het Evangelie niet zelf bedacht. 

Hij citeert niet alleen Jesaja, maar ook Exodus en vooral Maleachi, de ‘jongste’ 

profeet in de bijbel. 

Marcus sluit aan bij een traditie van ‘boodschappers’, door God gezonden. 

Maleachi voorzag een nieuw soort Elia, 

iemand die afzag van alle luxe, 

één met de armen, 

gekleed en gevoed door wat de natuur hem gaf. 

 

Johannes is zo iemand. 

Hij doet en zegt wat hij ervaart als zijn opdracht… 

Een wegbereider is hij - 

hij helpt zijn tijdgenoten om die nieuwe weg in te slaan  

- door het water heen - 

Dat is de bekering die hij verkondigt: een nieuw begin! 

 

Antwoord | LB 456b: 1 t/m 6 Kwam van Godswege 

 

Evangelie | Marcus 1: 9-11  
En het gebeurde in die dagen dat Jezus vanuit Nazareth in Galilea kwam 
en dat hij in de Jordaan werd gedoopt door Johannes.  
En tegelijk, toen hij omhoog kwam uit het water, 
zag hij hemelen zich scheuren 
en de geest net zoals een duif in hem neerdalen. 
En het gebeurde: een stem uit de hemelen! 
‘Jij bent mijn zoon, de geliefde, in jou vind ik vreugde.’  

 

Enkele gedachten ter overweging | De doop van Jezus 

Waarom is Jezus gedoopt? 

Hij was toch geen zondaar die een belast verleden van zich af wilde spoelen? 

Marcus zegt er niets over. 

In weinig woorden vertelt hij veel andere dingen: 

Jezus komt als eerste… uit Nazareth in Galilea - gebied zonder aanzien, een 

achterbuurt…  
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hij komt dus niet met de vele anderen mee uit Judea of het religieuze centrum van 

Jeruzalem. 

Johannes doopt hem in de Jordaan - 

we horen geen protest van Johannes daartegen, 

we horen ook niet hoe de doop verlopen is. 

Marcus vertelt ons alleen wat er daarná komt: 

JEZUS STAAT ÓP UIT HET WATER… 

Niet de onderdompeling krijgt de nadruk, maar het opstaan…! 

En wat Jezus dan, tegelijkertijd, overkomt… 

Zoals Marcus het vertelt is het geen openbaar gebeuren, voor iedereen zichtbaar, 

maar iets heel persoonlijks: 

o De hemelen scheuren zich - niet liefelijk; eerder een soort inbraak - 

beweging vanuit de hemel, Gods bereik, naar de aarde, waar Jezus is, 

waar mensen zijn, waar wij leven… 

Wat zich zó opent, krijg je niet zomaar weer dicht…  

 

o Gods Geest komt in Jezus, zoals een duif neerdaalt…  

Die duif is een beeld, zodat we ons er een voorstelling van kunnen maken.  

In mijn tuin komen in de zomer houtduiven … in de winter alleen 

tortelduiven. Ze dalen nooit rechtsreeks neer…:  

Eerst op het dak van de achterburen, vervolgens op de schutting, dan op 

de pergola en tenslotte pas op de grond waar het voer is uitgestrooid… 

Een duif moet zeker weten dat ie goed terecht komt.  

Zoals de duif die Noach uitzond vanuit de ark.  

Pas toen ze terugkwam met een groen takje wist Noach dat ze goed 

terecht gekomen was op een leefbare aarde… 

Gods Gees nestelt zich in Jezus. 

 

o Vanuit de hemel klinkt een stem:  

Jij bent het, mijn Zoon, de geliefde in wie ik vreugde vind. 

Een bevestiging die niemand zichzelf kan geven. 

 

Al eeuwenlang zijn er mensen die beweren dat Jezus hier pas Gods zoon is 

geworden.  
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Zij zien zijn doop als een adoptie: op dat moment zou God Jezus als zijn 

geliefde zoon aangenomen hebben… 

 

Daar is zeker iets voor te zeggen… 

en toch geloof ik, met de kerk mee, dat Jezus na zijn doop door God als 

geliefde Zoon bemoedigd en erkend wordt.  

 

Dat hij Gods Zoon is betekent niet dat hij voortaan kan leven als de keizers te 

Rome en andere hotemetoten… 

Zij zagen zichzelf als zonen van God, met alle voorrechten van dien… 

Hier is het anders: Jezus ervaart nu zélf dat hij Zoon van God is, met alle 

consequenties van dien. 

Hier begint zijn weg als geroepene… 

Met vele mensen mee is hij door het water heen gegaan… 

Hij kwam niet uit het centrum van de macht, maar van buitenaf… 

Zo is hij ons voorgegaan, 

als eerste… 

ondergedompeld en ópgestaan  

op weg naar leven, naar licht voor ieder, 

hoe we er ook aan toe zijn… 

 

Orgelvoorspel en Antwoord | LB 523: 1, 2, 3 Christus ging als eerste 


