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Zondag 11 januari 2015 

 eerste na Epifanie 

 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 55,1-11 

 

Lied: “Heel de schepping, prijs de Heer”: lied 

154b, 1+5+6+8+9 (t. Wim van der Zee, m. 

Genève 1562 – bij Daniël 3,52-90) 

 

Evangelielezing: Marcus 1,1-13 

 

Acclamatie: lied 154b,10 

 

Uitleg en verkondiging 

 

“Wat is God met jou aan het doen?” 

Die vraag stelde me mijn supervisor. Ik schrok 

ervan. Voor mijn gevoel kwam hij zomaar uit de 

lucht vallen. 

Wat is God met jou aan het doen? 

Wat een vraag… 

Aan de ene kant maakt die me warm en blij: de 

gedachte dat God iets met mij aan het doen zou 

zijn!  

En verlegen word ik er ook van. Dit kán toch niet 

zo zijn! God – met mij bezig? 

 

Ik zoek naar een antwoord. Wat is God met mij 

aan het doen? Ik denk aan wat ik probeer. Om 

met aandacht te leven. In rust de dingen te 

doen. Niet steeds de lat te hoog leggen. 

Aanvaarden wat er is. En aanvaarden wie ik zelf 

ben. Vanuit die realiteit te leven. In het hier en 

nu, in dit moment. Overgave aan dit moment… 

Dat is wat ik zoek, als ik diep naar binnen kijk. 

Denk ik. Dat is wat God in mij doet. 

 

“Dat valt dan niet mee voor God,” concludeert 

Jean-Jacques Suurmond. Neutraal, zonder 

verwijt en zonder ironie. Gewoon als 

constatering. 

 

Tja, hij heeft wel gelijk. 

Ik verlang naar die overgave en die aanvaarding. 

En tegelijk blijf ik de lat hoog leggen. 

Ik houd mezelf en anderen steeds weer voor: je 

bent goed zoals je bent, zo ben jij als mens 

geschapen, zo heeft God jou gewild. En tegelijk 

blijf ik denken dat ik hard mijn best moet doen, 

want anders is het niet goed genoeg. Ben ik niet 

goed genoeg. Schiet ik tekort. 

Ze zijn er allebei in me. Dat vuur – en die kilte. 

De blijdschap en de angst. De overgave en het 

verzet. Het water en de woestijn. 

 

Ik moest hieraan denken toen ik de 

Bijbelverhalen van vanmorgen las. Die gaan 

hierover! En ineens trof me de gedachte: gaat 

het in de Bijbel ooit wel eens ergens anders 

over? Wordt niet telkens weer die vraag aan ons 

gesteld: mens, wat is God met jou aan het doen? 

Waar sta jij op dit moment in jouw leven? Wat is 

er werkelijk van belang, als je diep van binnen te 

rade gaat, waar leef je voor? 

En lopen we in de Bijbel ook niet steeds tegen 

die spanning aan, tussen enerzijds de overgave 

en anderzijds het verzet? 

 

“Hierheen!” roept de profeet. “Hier is water, voor 

ieder die dorst heeft! Kom, ook al heb je geen 

geld.” Het is alsof God zelf ons op schalkse 

manier probeert te verleiden. Je hoeft niets mee 

te brengen. Geen geld. Geen extra bagage, geen 

opleiding, geen succes in het leven, geen grote 

prestaties. Kom maar! 

God weet wel hoe we ons kunnen verzetten. Hoe 

we gewoon niet durven te geloven dat we echt 

niets mee hoeven te brengen. Hoe we niet 

durven geloven dat we oké zijn zoals we zijn. Dat 

is toch te mooi om waar te zijn? 

 

Dat klopt. Volgens de realiteit van onze wereld 

klopt dat. Iets wat te mooi klinkt om waar te 

zijn, dat ís meestal ook niet waar. Een all-in reis 

van een week naar Egypte voor €300 blijkt 

allerlei adders onder het gras te hebben. En de 

aanbieding van een iPhone 6 voor €500 blijkt 

bedrog. 

Maar zo is het niet in de realiteit van God. Daar 

is iets wat te mooi lijkt om waar te zijn, werkelijk 

waar. Hoeveel onvolkomenheden je ook ziet in 

jezelf, voor God ben je zijn kind. En met jou 

persoonlijk wil hij te maken hebben, met jou in 
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jouw leven een weg gaan. Vind je het moeilijk 

voor te stellen? Laat dat dan maar aan mij over, 

zegt God. “Zo hoog als de hemel is boven de 

aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te 

boven, en mijn plannen jullie plannen.” 

 

En die oproep van Johannes de Doper dan?, kun 

je vragen. “Maak de weg van de Heer gereed, 

maak recht zijn paden!” We moeten toch eerst 

ons bekeren? We moeten toch eerst van alles 

dóen, voordat we goed genoeg zijn voor God? Als 

we twee mantels hebben, er één weggeven? De 

lat hoog leggen, hard ons best doen, woekeren 

met onze talenten? 

 

Je zou een tegenvraag kunnen stellen: 

Wie houdt dat vol? Wie houdt het vol, om puur 

vanuit moreel besef goed te doen? Wie kan enkel 

vanuit heilig plichtsgevoel alles delen wat hij 

heeft? Wie doet het goede, puur omdat het 

móet? En wordt daar vervolgens niet zuur en 

moraliserend van, met een oordelende blik 

kijkend naar ieder die minder geeft, minder 

deelt, minder moreel hoogstaand leeft dan jij? 

Zó te leven, dat is een manier om jezelf en je 

eigen daden in het middelpunt te zetten. Dat is 

jezelf tot koning kronen en de rest van de 

mensen tot onderdanen maken. Je eigen norm 

aan de wereld opleggen. 

 

Het is niet wat Johannes de Doper doet. 

Hij doet juist een stapje opzij. Ik ben het 

centrum niet, zegt hij. “Na mij komt iemand die 

meer vermag dan ik.” Hij wijst van zich af. Hij 

plaatst niet zichzelf, maar God in het middelpunt. 

Zoals Paulus zegt: “Niet ik, maar Gij in mij.” 

En vervolgens doopt hij de mensen. Zomaar? Ja, 

zomaar, zonder dat ze eerst hebben bewezen het 

waard te zijn. Want dat hoeft niet voor God. 

Eerst zegt hij tegen jou: “jij bent mijn geliefde 

kind, in jou vind ik vreugde.” En leidt hij jou op 

zijn weg die onze weg ver te boven gaat. Daar 

heb je soms nauwelijks erg in. Pas in de loop van 

jaren groeit vaak dat besef. En maakt het dat je 

steeds een beetje meer ontdekt wat Johannes 

hardop uitspreekt: het gaat niet om mij. “Niet ik, 

maar Gij in mij.” God, die een weg met mij gaat 

en die met mij iets aan het doen is. Dan kan het, 

soms onverwacht, gebeuren dat het materiële 

niet belangrijk meer is. Dat je merkt dat het ten 

diepste om iets anders gaat. 

 

En is dan ineens alles anders? 

Er schijnen mensen te zijn die dat overkomt. 

Voor wie na één bekeringservaring ineens alles 

anders is. Maar voor de meesten van ons is het 

een proces. We zien dat ook in de Bijbelverhalen. 

Zelfs in een beknopt evangelie als dat van 

Marcus. 

Want nadat Jezus gedoopt is, en nadat hij die 

innerlijke stem heeft gehoord die hem zegt: “jij 

bent mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde”, 

komt hij middenin de woestijn terecht. En is dat 

niet hoe het vaak gaat? Onze hoogste pieken 

gaan met diepe dalen gepaard. En in het diepste 

dal is één oprechte arm om je schouders een 

hemel op aarde. 

 

Ik houd het mezelf ook maar voor – als ik weer 

eens merk hoe ik bezig ben hard mijn best te 

doen, alsof ik wat ik krijg wel moet verdienen, 

hoewel ik toch goed weet en soms ook voel dat 

Gods liefde gratis is. In ons leven horen ze nu 

eenmaal bij elkaar – de blijdschap en de angst. 

De overgave en het verzet. Het water en de 

woestijn. De engelen en de wilde dieren. 

Net als in dat van Jezus. 

 

Lied: “Wil je opstaan en mij volgen?”  

(t. John L. Bell en Graham Maule, vert. Gert 

Lubberts, m. Schotse volksmelodie, bew. John L. 

Bell; Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow, 40) 


