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Schriftlezing: Marcus 1: 1-11  

  

Lieve gemeente, verspreid over vele huiskamers, 

  

‘Als je niet als een bezetene vecht, heb je straks geen land meer. Laat de zwakkeren 

opzijgaan, dit is een tijd voor kracht.’ Aldus president Trump in zijn opruiende toespraak tot 

zijn aanhangers afgelopen woensdag. Hij riep hen op sterk te zijn en gaf af op zwakke politici.  

Groot en sterk zijn is een ideaal in onze maatschappij, en dat zit er al jong in. Dat zeggen we 

ook tegen onze kinderen: ‘later, als je groot en sterk bent…’.   

Wij zijn graag de eerste, de beste, de sterkste.    

Maar wat is dat, sterk zijn? En wanneer ben je zwak? Wij vinden het vaak vreselijk moeilijk 

om zwak te lijken, om afhankelijk te zijn van de hulp van anderen. Om niet voor onszelf te 

kunnen zorgen. Je moet je toch kunnen redden? Maar wanneer je jezelf niet meer kunt redden 

en afhankelijk bent geworden van de hulp van anderen, ben je dan zwak? Ik kom in het 

pastoraat, ook in een zorgcentrum soms bewonderenswaardig sterke mensen tegen, sterk in 

karakter, in doorzettingsvermogen, in geloof, in openheid naar anderen toe.   

  

Wanneer je je verlies bij verkiezingen ruiterlijk kunt toegeven en bij de inauguratie van je 

opvolger wilt zijn, ben je dan zwak of is dat juist sterk? Wanneer je in relaties met anderen 

‘de minste kunt zijn’ en niet ten koste van alles op je strepen gaat staan en je recht wilt halen, 

ben je dan zwak of sterk?  

En in de relatie met God? Gelovig zijn, naar de kerk gaan – is dat niet iets voor watjes? Ben je 

dan eigenlijk niet zwak? Dat je zo dringend een ‘sterk iemand’ nodig hebt, dat je maar in God 

gaat geloven? Of is dat juist een misverstand?  Het vraagt nogal wat om jezelf te geven. Jezelf 

te geven aan een ander en zeker jezelf te geven aan God, om Hem lief te hebben en te dienen. 

Kun je ophouden met je verzet en je eindelijk eens aan Hem toevertrouwen? Gaan doen wat 

Hij van je vraagt?   

 

Maar zijn we wel zo sterk als we willen zijn, als we soms voorgeven te zijn?   

Het afgelopen jaar was onthullend: hoe een eenvoudig virus onze machteloosheid blootlegde 

en de wereldsamenleving ontwrichtte. Het nieuwe jaar 2021 is ook niet met trompetgeschal 

begonnen. Zeker, er is een vaccin tegen covid-19, maar er zijn ook vele, grote zorgen. 

Onzekerheid en zorg alom. Waar vind je houvast in een verwarrende wereld?  
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Op persoonlijk niveau ligt onder die vragen misschien wel de diepmenselijke vraag: ‘Is er 

iemand die van me houdt? Doet mijn leven er toe? Is mijn leven de moeite waard?’  

Jurjen Beumer schrijft in zijn boek De spiritualiteit van het gewone leven: Veel mensen lopen 

verloren. Alles is hun bij de handen afgebroken. Plotseling ging het niet meer. Oude wonden 

waar je tot dan redelijk mee kon leven bleken niet genezen. De echtscheiding van toen. De 

baan die je verloor. Je depressie die zo hardnekkig is. Een ongeluk dat je leven ruïneerde. De 

lastige kwaal die maar niet overgaat. Gebeurtenissen uit je jeugd, ze spoken nog steeds door je 

hoofd. Allemaal verwondingen zijn het, in je hart, in je ziel, in je bestaan.   

En níéuwe wonden voegen zich dagelijks aan de oude wonden toe. ‘Ach, niemand vindt me 

toch aardig. Ik stel toch niks voor.’ In vele toonaarden klinken zulke zinnen. ‘Is er iemand die 

van mij houdt?’ In deze vraag lijkt dit te worden samengebald.   

Maar samen met deze vraag klinkt er ook nog een andere stem. Een Stem uit de hemel.   

  

In Marcus 1 hoorden we: Luid klinkt een stem in de woestijn: Maak de weg van de Heer 

gereed, maak recht zijn paden! De evangelist Marcus opent zijn evangelie met een citaat van 

de profeet Jesaja uit de Hebreeuwse bijbel. Het geheim, het wonder van God onder de mensen 

begint niet pas bij Jezus. Al vanaf het allereerste begin klinkt er die stem, de stem die het licht 

tevoorschijn riep, de stem die Abraham riep, de stem bij profeten als Jesaja. Het is deze 

aanhoudende roepstem om recht en vrede, om geluk en bevrijding, die in Israël een naam 

heeft gekregen, kortweg dé Naam. Het is deze Stem waarover het ook in het evangelie zal 

gaan.   

  

Horen we die Stem, ervaren we iets van de Betrouwbare? Als we, met al onze wonden, al 

moeite hebben om een gewóón mens als vriend(in) of naaste te vinden, hoe krijgen we dan 

ooit contact met de Eeuwige Vriend? Is dat niet allemaal ontzettend ver weg en onbereikbaar?  

Vroeger deed ik als kind wel verstoppertje. Wat was het een teleurstelling wanneer een ander 

kind dan stopte met zoeken en bijvoorbeeld weer gewoon ging spelen. Je kon wachten en 

wachten, maar je werd niet gevonden.   

God is een kwetsbare God, een stille aanhoudende Stem. Hij dringt zich niet aan ons op, maar 

wil zich door de mensen laten vinden.   

Johannes de Doper doopt en preekt in de woestijn. In de stad, te midden van de dagelijkse 

besognes, is er niet veel aandacht voor de Stem die Johannes proclameert. Er is in de steden 

lawaai, innerlijke en uiterlijke herrie, waardoor deze Stem onhoorbaar wordt. ‘Keer je om’, 
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roept Johannes, ‘keer je af van dat lawaai, leg je oor te luisteren bij de dingen waar het 

werkelijk om gaat. In die Stem van geluk en vrede wil ik jullie onderdompelen, dopen.’  

  

Maar om die Stem echt te kunnen verstaan, wijst Johannes van zichzelf af. Hij wijst op Jezus 

en spreekt over ‘sterk zijn’: Na mij komt iemand die meer vermag dan ik. In de oude vertaling 

stond: Na mij komt, die sterker is dan ik.   

Dan gaat het niet om fysieke kracht of zelfredzaamheid. Wat maakt Jezus ‘sterker’ in de ogen 

van Johannes? Jezus is de enige, die in staat is om mensen te geven wat ze nodig hebben om 

voluit met en voor God en de mensen te leven. Later, vlak voor het Pinksterfeest, zal Jezus 

zeggen: Jullie zullen kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn – mijn mensen, die uitdelen 

wat Ik wil geven. Kracht, die mensen verandert en inspireert, en mensen tot een nieuwe 

oriëntatie brengt.   

Hij zal jullie dopen met de heilige Geest, zegt Johannes over Jezus. Dat is sterk, sterker dan 

wat Johannes kan. Johannes, die de mensen oproept tot een leven dat op God gericht is, noemt 

Jezus sterker, omdat Jezus geeft wat de mensen nodig hebben om dat op God gerichte en door 

God geleide leven te leiden. Jezus zal mensen aanspreken, meenemen op zijn weg en in zijn 

werk. En zij zullen sterk genoeg zijn om met Hem mee te gaan en mee te doen.   

In Hem zien mensen de Vader in de hemel. In Hem horen ze de stem van God zelf. ‘Jezus, 

daar gaat God’. Hij geeft mensen de kracht om anders te leven, een nieuw leven op te 

bouwen.  

  

Dat vraagt om heroriëntatie. En daartoe roept Johannes op, om zich te laten dopen en tot 

inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.   

Veel mensen geven gehoor aan zijn oproep. Goed, dat kunnen we ons misschien nog wel 

voorstellen. Zoals wij soms onze goede voornemens hebben aan het begin van een nieuw jaar, 

om bepaalde dingen anders te doen, om een nieuwe koers te varen in ons leven, zo maken ook 

hier mensen een nieuw begin.   

  

Het shockerende is wat er dan volgt: In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, 

naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.   

Had Jezus dit dan nodig? Moest Hij, die sterker was dan Johannes, zich door hem laten 

dopen? Had Jezus omkeer en vergeving van zonden nodig? Was Hij niet zo vol van God, dat 

Hij Zoon van God genoemd werd?   
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Het mooie in dit verhaal is dat Jezus naast ons komt staan, in al onze vragen en verlangens, in 

onze schuld en vuilheid. Hij verheft zich niet boven ons. Jezus daalt af in het water, legt de 

oude mens af, ontvangt de doop en staat als herboren weer uit het water op: een ander mens.  

En opeens is er weer die Stem: Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de 

hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen ,en er klonk een stem uit de 

hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde’.   

Voortaan zal Hij een geroepene zijn. Hij heeft God gevonden en zichzelf en zijn roeping.   

Of we de duif en de stem uit de hemel nu letterlijk en als waar gebeurd willen verstaan of 

niet… Marcus wil vertellen wat Jezus bezielde. Een godservaring, een visioen dat Hem een 

leven lang, een leven kort, zal vergezellen: niets en niemand zal Hem van Gods liefde kunnen 

scheiden.   

En hoe belangrijk deze ervaring is, blijkt uit het daaropvolgende vers, dat we niet hebben 

gelezen: Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in. Veertig dagen bleef Hij in de 

woestijn, waar Hij door Satan op de proef werd gesteld.   

Er is waarschijnlijk geen roeping zonder beproeving. Jezus kan alleen maar staande blijven in 

deze beproeving dankzij die ervaring van Gods liefde en Gods nabijheid bij zijn doop.   

  

En waar Jezus naast ons is komen staan bij zijn doop, betekent dat ook dat de hemel ook 

boven ons opengaat, en ook wij mogen weten dat we geliefde zonen en dochters van God zijn, 

en van daaruit leven (en als het moet de woestijn in…).  Als je wilt weten wie je bent en wie 

je kunt worden, volg dan deze Ene. Hij is de kern, de spil om wie jouw leven draait. Waar 

Jezus zich door Johannes laat dopen, bevestigt Hij, dat nieuw leven, leven overeenkomstig 

Gods bedoelingen alleen kan gebeuren op grond van bekering, op grond van de wil, de 

bereidheid om anders te leven. Dan ben je niet zwak, maar dan ben je sterk. Het gezag van 

God in een mensenleven is het sterkste dat maar mogelijk is. Wanneer God het voor het 

zeggen krijgt, wordt een mens gaandeweg ‘mens naar zijn bedoeling’. Mooier, gaver, 

hoopvoller kan het niet.   

Je laten dopen met water is een teken van bereidheid tot bekering, tot omkeer, te willen leven 

als iemand van wie God zegt: jij bent iemand naar mijn hart. Jezus zal jullie dopen met de 

heilige Geest, zei Johannes. Laten we dan ook telkens weer die kracht van buiten / van boven 

blijven zoeken, want zelf trekken we het niet.  
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Sterke mensen – althans mensen die wij vaak als sterk zien -, ze komen en ze gaan in deze 

wereld. Mensen die sterk zijn op Gods manier, mensen die het volhouden om te hopen; 

mensen die de arme en de vreemdeling en de zieke plaats geven – die mensen trekken 

blijvende sporen. Die zijn op weg naar Gods nieuwe wereld. Mensen die de liefde voor God 

en hun naaste leven, dat zijn sterke mensen. Mensen die leven in Gods kracht.   

Dat betekent niet dat het altijd gemakkelijk zal zijn. Je kunt in de woestijn terecht komen, 

geconfronteerd worden met ernstige beproevingen.  

In tijden van grote aanvechtingen schreef  Luther op zijn schrijftafel: “ik ben gedoopt”. Dat 

wil zeggen: hij was al eens kopje onder gegaan; niets zou hem meer eronder kunnen krijgen; 

niets en niemand hem kunnen scheiden van Gods liefde.   

Laten we dat vertrouwen vasthouden in 2021, dat geen coronapandemie of wat dan ook ons 

eronder kan krijgen en kan scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in 

Christus Jezus, onze Heer.  

Amen.   

 


