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Overweging uit de dienst van 21 februari AD 2021, Paaskerk 
Zondag Invocabit, eerste zondag in de veertigdagentijd 

ds. W.T. Pieterse 

 

Marcus 1: 29-39 

 

 

Gemeente van de Heer,  

 

Het evangelie van Marcus dat we deze 40dagen volgen is het kortste van de vier. Zonder 

omhaal van woorden vertelt Marcus het verhaal van Jezus. Een eenvoudig verhaal eigenlijk - 

een Joodse rabbi is onderweg door Galilea naar Jeruzalem en raakt verstrikt in het spel van de 

machten in Jeruzalem. Maar hoe eenvoudig ook, het opschrift van Marcus verhaal laat er geen 

twijfel over bestaan: dit is het evangelie - het goede bericht - van Jezus Christus, de zoon van 

God.  

En dan begint het - meteen in een bevreemdend hoog tempo - je kunt het bijna niet bijhouden. 

De doop, de woestijn, de roeping van de eerste discipelen, alles even kort en snel. Steeds zou 

je de tekst in de rede willen vallen, want er is zoveel te bedenken, te mitsen en te maren, te 

vragen, maar het verhaal raast voort. Onmiddellijk, onmiddellijk, terstond, terstond in de oude 

vertaling, het klinkt in de eerste hoofdstukken wel tien keer. Door die haast heeft het ook iets 

urgents. Het komt eraan, de nieuwe tijd, het is nabij dit koninkrijk. Kijk kijk kijk 

In korte scenes wordt het leven op zijn kop gezet, juist door die directheid het momentane, het 

schrikkerige wekt het ook verwarring -. Want de eenvoud is schijn, wat er gebeurt is groots. 

Jezus verstoort, breekt in, verwart, en laat steeds mensen vol vragen achter: wie is hij toch, 

wat gebeurt er, hoe moeten we dit verstaan?  

Die bedenkingen zijn niet de onze, in de zin van - ja wij moderne mensen wij zijn zoveel 

wijzer geworden - wij kunnen dat natuurlijk niet meer zomaar geloven, intelligent als we zijn 

- of ja dat moet je in de tijd zien - nee de verwarring en de vragen zijn met het verhaal 

gegeven. Marcus wil die verwarring ook wekken, dat merk je aan de manier waarop hij 

vertelt. 

Want zo is het vanaf het oudste verhaal: deze God roept vragen op, weerstand, onbegrip, 

verwarring - 'Waarom komt U mij hinderen' om met Willen Jan Ottens prachtige boek te 

spreken. Die verwarring van onze veilige wereld. Laat ons toch - we hebben het goed, alles 

onder controle dank u.  

Deze zondag, de eerste dag van Jezus optreden onder de mensen. Een sabbat. De dag begon in 

de synagoge met het uitdrijven van de onreine geest, de scene meteen voorafgaand aan deze 

lezing. En nu is het avond en Jezus is in het huis van de schoonmoeder van Simon. Een 

intieme scene. 'Vuurkoorts' heeft ze, zoiets kun je ketterlijk vertalen, mooi woord, vuurkoorst, 

je voelt de bedreiging - de angst, juist inde vaagheid van de benaming, want bij een ziekte wil 

je weten wat het is, ter geruststelling - o dat en dat, nee, maar dan, maar dat is het niet. 

De aanduiding van de ziekte is angstig vaag, zoals dat eeuwenlang gangbaar was. Wij hebben 

de namen geleerd, de diagnoses en de genezingen en de vaccins - Malaria, Ebola, en 

natuurlijk Corona. Het zal duren, maar we gaan het overwinnen! Ziekte en gezondheid hebben 

we strak gescheiden als lichaam en geest. Dat heeft veel goeds gebracht, natuurlijk. Dankzij 

diagnoses, medicijnen, vaccins, wetenschap zijn we bevrijd uit de handen van het noodlot de 

hoop op mirakels en magie en worden we ouder dan ooit. 

Maar toch. Tegelijkertijd is het maar ene half verhaal. Een ziek mens is geen lijf met een 

hapering en een 'gezond' mens niet onbesmet en vrij omdat zijn of haar lijf het beter doet. 

Ziekte is zoveel meer dan we denken te begrijpen. De Corona angst maakt dat weer opnieuw 
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duidelijk, nu ons zo massaal treft wat we dachten te hebben uitgebannen. Vuurkoorts wekt 

angst, vragen, onzekerheid, woede, somberte, depressies - Als de bezetenen in Marcus 

synsagoge hebben de demomen van ons bezit hebben genomen. Angst dromen zijn werkelijk 

geworden. Ziek of niet - we wantrouwen, we somberen, en weten niet meer wat te geloven, 

wat is waar, wat is complot, alles offeren voor zekerheid,liever nu dan morgen.  

Jezus gaat binnen richt haar op pakt haar hand. Die volgorde trouwens in het orgineel. En dan 

voel je al dat het niet klopt in de letterlijk, lichamelijke zin. De NBV heeft dat niet gesnapt en 

maakt van Jezus een soort physiotherapeut hij pakt de hand en richt op... Maar dan zitten we 

helemaal in het moderne geneeskundige denken en dan wordt het hele verhaal een vreemd 

mirakel wat je in een talkshow kunt wegwuiven. Maar het verhala van Marcus vertelt in deze 

eerste van de vele verwarrende iets groters. Met Jezus binnenkomst, met zijn nadering - 

begint het opstaan. En dan de hand. De koorts verlaat haar en zij dient hen. 

Dat is alles. Typisch Marcus. Vreemde verwarrende, plotselinge omkering, die alles verward 

wat we dachten te begrijpen. En dan...heel de stad verzamelt zich verlangt - dat de geesten die 

storen, de stemmen die zoveel vragen, die zoveel lijken te weten, het gegons tot stilte komt - 

in een eenvoud in een rust, in een nieuw begin in een nadering van hoop - in overgave - wat 

een verlangen...  

En als de nacht valt - vroeg in de ochtend als het nog donker en hij is opgestaan - komen de 

discipelen: 

Iedereen zoekt U...  

Iedereen zoekt U 

Iedereen? 

Iedereen.  

Want achter de stemmen, de verwarring, de drukte, onze demomen van angst en onrust in 

deze vreemde tijd, maar misschien toch ook in iedere tijd - achter de weerstand - van onze 

ratio, ons betere weten, waarom kom je me hinderen, laat me met je softe gedoe, je vage 

gepraat - waarom kom je me hinderen zie je niet hoe druk, hoe veel, de hektiek, de crisis, de 

baan, de kinderen, mijn demente moeder, de onzekere, achter de afweer - ligt in ons een diep 

verlangen naar eenvoud, naar rust, naar overgave, naar leven vol vertrouwen, met dat wat zich 

aandient -> gebed misschien, of stilte, iets van geloof, God. Met dit verhaal, deze woorden wil 

Marcus dat verlangen openbreken - kijk dan toch - hoor -  

In alle soberte van zijn vertellen doet ieder detail ertoe - en altijd de tijd en de plaats: vroeg in 

de ochtend als het nog donker en hij is opgestaan - 

Zo kondigt Marcus al in het eerste hoofdstuk, deze eerste dag Pasen aan. De dag na de sabbat, 

alle vroegte het is nog donker - iedereen zoekt u  - De opgestane, het nieuwe begin, de 

levende, het ochtendlicht, wek ons op, richt ons op - weg van de graven - 

En Hijzelf?  

Op een eenzame plek, in gebed.  

De opgestane is niet de glorieuze genezer, maar de mens die in eenzaamheid bidt.  Zoals wij 

bidden, soms, in de nacht. Een gebed of een stilte die de stemmen tot zwijgen brengt die om 

ons heen en in ons krakelen en angst wekken en waarheid bevragen onrust stichten en 

eindelijk ons diepste verlangen onder ogen durven zien... wij zoeken u kom ons nabij... 
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Laten we aan de hand van dit goede bericht waarmee Marcus ons bevraagt, verstoort, 

verontrust, misschien -  

Die stilte zoeken, zodat we dat in ons op het spoor komen wat vraagt en verlangt naar God, 

dat wat leeft voorbij alle stemmen in ons en om ons. Dat wat ons roept tot de stilte, tot het 

zwijgen.  

Tot God die met ons gaat op weg naar Pasen. 

 

 

     

 

 

  

 

 


