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Zondag 10 januari 2021 

 Eerste zondag na Epifanie 

 
 

Lezing uit de profetie: Jesaja 55, 1-7 = lied: ‘O alle 

gij dorstigen, kom tot de stromen’: lied 382, 1+2  

(t. Jan Wit, m. Tera de Marez Oyens) 

 

Evangelielezing: Marcus 1,1-11 

 

Lied: ‘O zoek toch de Here…’: lied 382, 3 

 

Overweging 

 

‘Het begin van het evangelie van Jezus Christus, 

Zoon van God.’ 

Nu heb ik dit evangelie van Marcus al zó vaak 

gelezen. En nog nooit viel me op hoe bijzonder 

deze eerste regel was. Ik las eroverheen. Natuurlijk 

is dit het evangelie van Jezus Christus, Zoon van 

God! Vanzelfsprekend. We kennen het niet anders. 

 

Maar het is helemaal niet vanzelfsprekend. Niet, 

als je Marcus in z’n geheel leest. Dik is het boekje 

niet. 26 bladzijden in de Nieuwe BijbelVertaling, je 

bent er zo doorheen. Leuk voor een frisse 

zondagmiddag, na het opruimen van de 

kerstboom. 

Wat lees je dan? 

Eigenlijk lees je vooral iets níet. Nergens komt deze 

titel ‘gezalfde, zoon van God’ nog eens voor. Tot op 

het laatst, als een buitenstaander onder het kruis, 

een centurio, zegt: ‘Het moet wel zo zijn: deze 

mens was Gods zoon.’ Zo noemt Jezus zichzelf niet. 

Wel noemt hij zich mensenzoon, ‘zoon van de 

mens’. Mensenkind – zoals ieder van ons dat 

feitelijk is.  

Halverwege het evangelie vraagt Jezus aan zijn 

leerlingen: ‘wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 

Nou, och, Johannes de Doper bijvoorbeeld. Of Elia. 

Een profeet. ‘En jullie?’ ‘U bent de messias,’ zegt 

Petrus. En vervolgens moeten ze hun mond 

houden. Hier mogen ze met niemand over 

spreken. 

Intussen komt de vraag steeds weer terug: wie is 

hij toch? Wie is deze man aan wie de wind en het 

meer gehoorzamen? Vandaag gaat hemel open en 

daalt de Geest op hem neer. Maar de enige die dat 

ziet, is hij zélf. Het hele evangelie door zijn mensen 

om hem heen verbaasd. Ongelovig. Verward. 

Verontwaardigd. Met stomheid geslagen. 

Ongemakkelijk. En op het allerlaatst, aan het eind 

van het verhaal, zijn ze geschrokken: zo 

geschrokken zijn de vrouwen bij het lege graf dat 

ze tegen niemand iets zeggen. 

Hierna is er weliswaar een tweede slot aan het 

evangelie geschreven. Over hoe Jezus aan zijn 

vrienden verschijnt en over zijn opname in de 

hemel. Maar dat is er later bij bedacht. Dat is niet 

van Marcus. 

 

Aan het begin van dit alles staat er dus deze 

aanhef: ‘Het begin van het evangelie van Jezus 

Christus, Zoon van God.’ 

Wat zegt Marcus hier? 

Is dit zijn manier om ons bij voorbaat een hart 

onder de riem te steken? Om te zeggen: hoeveel je 

ook twijfelt en hoe verward je ook bent, houd hem 

maar voor ogen, ga maar in zijn voetsporen, want 

dan leef je dichtbij God? 

Het mooie is dat hij na deze aanhef alle moeite, 

twijfel en ongeloof die er maar naar boven kunnen 

komen, volkomen serieus neemt en aanvaardt. 

Marcus velt geen oordeel over ongelovige vragen 

of tegenwerpingen. Over twijfel of onzekerheid. 

Ook in het verhaal over Johannes de Doper niet. 

Iedereen is welkom bij de doop. Geen boze 

uitroepen van Johannes tegen het geleerde en 

vrome ‘addergebroed’, zoals bij Matteüs en Lukas. 

Telkens weer worden er vragen gesteld, twijfels 

geuit, barrières opgeworpen. Marcus laat de 

vragen staan en eindigt met een open slot. Met 

andere woorden: ons hele leven, met geloof en 

ongeloof, met hoop en vertwijfeling, mag er zijn. 

Wil je je laten raken door deze man uit Nazareth, 

dan is er ruimte voor dit alles. 

 

Misschien dat daarom ooit de lezing uit Jesaja 55 
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bij dit verhaal gekozen werd. 

Een blije profetie. Jan Wit schreef er een vrolijk lied 

bij, dat door de zangers is gezongen.  

‘Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst 

heeft,’ schrijft Jesaja. 

‘Kom, ook al heb je geen geld. 

Luister aandachtig naar mij, 

en je zult ruimschoots te eten hebben 

en genieten van een overvloedig maal.’ 

 

Ik herinner me dat Dirk Monshouwer dit lied liet 

zingen in de eerste dienst die ik van hem 

meemaakte. Het was in 1994. Van de rest van de 

dienst weet ik niets meer. Alleen dit lied. Waarom 

juist dit lied? 

Misschien omdat het nieuw voor me was en zo’n 

mooie melodie heeft. En omdat het bijzonder is, 

een soort gezongen verhaal, het lijkt een beetje op 

een ballade met zijn lange zinnen. 

Maar ik denk dat het me ook bijbleef vanwege de 

vrolijke inhoud. Zoals Marcus iedereen uitnodigt 

voor de doop, zo nodigt het lied iedereen uit voor 

de maaltijd. Je hoeft er niet voor te betalen, er 

geldt geen enkele voorwaarde. En haast 

vanzelfsprekend verbindt de dichter de maaltijd in 

Jesaja met de Tafel van de Heer. 

 

Wat vieren we die al lang niet meer. Al bijna een 

jaar. Sommigen zullen de tafelviering missen. 

Anderen ook, maar dan als kiespijn; ze voelen zich 

er niet comfortabel bij, mogelijk door de zware 

lading die er in hun jeugd aan gegeven werd. Je 

kon je immers een oordeel eten en drinken, werd 

ons voorgehouden. Of misschien voel je je 

ongemakkelijk doordat je je bekeken voelt 

wanneer je naar voren loopt voor brood en wijn. 

Of vind je de maaltijd lastig omdat die voor je 

kinderen zo’n lange zit is. 

Jesaja laat ons weten waar het écht om gaat bij dat 

eten en drinken: om het gezamenlijke. Om het feit 

dat niemand uitgesloten wordt. Zoals iedereen 

welkom is bij de doop in het evangelie van Marcus, 

zo is ook iedereen welkom bij de maaltijd. Zoals 

Marcus vertelt dat elke twijfel en ieder ongeloof er 

mag zijn, zo mag iedereen mee-eten en 

meedrinken. 

 

We hebben er hier in de Eshof voor gekozen niet 

een soort online maaltijdvieringen te gaan houden. 

Ieder thuis met een stukje brood en een glaasje 

wijn en dan allemaal tegelijk het brood eten en het 

glas heffen. Zoiets past misschien bij een online 

nieuwjaarsborrel. Maar niet bij de maaltijd van 

Jesaja. Daarvoor moet je met z’n allen bij elkaar 

zijn. Want dat maakt zichtbaar dat niemand wordt 

buitengesloten, gelovig of ongelovig. 

Wat zou het ons brengen, vraag ik me af, deze tijd 

zonder het samen vieren van de maaltijd? Geeft 

het straks onze beleving ervan nieuwe kansen? 

 

Een jaar lang zullen we ons laten leiden door het 

evangelie van Marcus. 

Dat zijn inclusieve denken ons tot zegen mag zijn. 

 

 

Muziek: L. Boëllmann, Andantino ma non troppo 

 

Lied: ‘Hij daalt ootmoedig in het water’: lied 526,2 

(t. Tom Naastepad, m. psalm 118) 

 

 


