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Voorwoord 

Het Evangelie volgens Marcus werd eeuwenlang beschouwd als 
het kleine broertje van de andere drie evangelisten, het kleutertje 
tussen de omvangrijkere werken van Mattheüs, Lucas en Johannes. 
Sommigen dachten zelfs dat het boekje van Marcus – vanwege de 
beknopte weergave – een samenvatting was van dat van Mattheüs. 
Sinds de wetenschappelijker benadering van het Nieuwe Testament 
vanaf 1900 is men ervan overtuigd dat Marcus als eerste een verhaal 
over het leven van Jezus van Nazareth heeft geschreven. Zijn boekje 
is dus het oudste evangelie. Nu blijkt dat de andere drie evangelisten 
zijn werkje kenden en er ook gebruik van hebben gemaakt. 
Marcus was niet een van de twaalf apostelen, maar wel een volgeling 
van Jezus. Hij bracht het christelijk geloof naar Afrika en stichtte er 
volgens de overlevering de Koptisch Orthodoxe Kerk. Van 43 tot 53 
na Christus was hij de eerste bisschop van Alexandrië. Vanaf het 
jaar 53 fungeerde Marcus als de metgezel en vertolker van Petrus in 
Rome. Daar ontstond vermoedelijk tussen 65 en 70 na Christus zijn 
evangelieverhaal. Dit is kort na de marteldood van Petrus in het jaar 64 
tijdens de christenvervolging onder de Romeinse keizer Nero. 
Marcus heeft zorgvuldig opgetekend wat hij uit de mond van Simon 
Petrus had vernomen over diens belevenissen met Jezus van Nazareth. 
Met dit document zijn die uit-de-eerste-hand-herinneringen van Simon 
Petrus voor de toekomst bewaard gebleven. Het evangelieverhaal 
volgens Marcus kenmerkt zich door eenvoudig taalgebruik. Marcus 
gebruikt geen omhaal van woorden en waagt zich niet aan diepzinnige 
commentaren of filosofische bespiegelingen. Hij beperkt zich tot 
het feitelijk optreden van Jezus. Daardoor komen zijn prediking en 
uitspraken wat minder in beeld. 

Marcus wil vooral bij de kern van Jezus’ persoon blijven en diens ware 
missie als de Zoon van God benadrukken. Aan het begin van zijn 
verhaal krijgen we al een indruk hoe de dagen van Jezus eruitzien. 
In drie miniatuurtjes schildert Marcus drie vaste elementen, die model 
staan voor Jezus’ openbaar leven: 
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1.  Verkondiging: onderricht in de synagoge van Kafarnaüm 
 (Mc. 1,21-28)
2.  Genezing: genezing van de schoonmoeder van Petrus 
 (Mc. 1,29-34)
3.  Gebed: het nachtelijk gesprek met zijn hemelse Vader 
 (Mc. 1,35-38).

Het aanvankelijk enthousiasme onder het Joodse volk over Jezus’ 
optreden slaat gaandeweg om in miskenning en afkeuring. De 
Joodse overheid, de hogepriesters en schriftgeleerden zijn fel tegen 
hem gekant als blijkt dat hij niet de lang verwachte messias is, die 
hun land zal bevrijden uit de handen van de Romeinse bezetter. Zijn 
boodschap van bevrijding is van een heel andere orde – een geestelijk 
messianisme. Niet macht, rijkdom en aanzien maar dienstbaarheid, 
eenvoud en eensgezindheid zijn de kenmerken van een naar God 
toegekeerde levenshouding. Dit bevrijdt mensen uit de macht van 
het kwaad om in vrede met elkaar te kunnen leven. Zijn boodschap is 
universeel en bestemd voor alle volkeren van alle tijden en plaatsen. 
Zijn leerlingen hebben moeite met dit ‘Messias-geheim’ en zijn weg 
van vernedering en lijden. Zijn dood betekent voor hen het einde van 
een mooie droom en ze blijven gedesillusioneerd achter. Maar wat 
niemand voor mogelijk had gehouden is gebeurd; de dood van deze 
weerloze rechtvaardige werd bron van léven en van een niet meer te 
doden inspiratie: hij is tot leven gewekt! Daarvan waren zijn leerlingen 
de eerste getuigen. Sedertdien is de levenshouding van deze ‘koning 
van de liefde’ voor hen en voor velen wereldwijd de ultieme uitdaging 
geworden om in zijn geest te leven. 

Ook mijn leven is door dit ideaal getekend. Al in mijn kinderjaren werd ik 
geraakt door deze geest en was het licht om mij heen. Gaandeweg kreeg 
ik – zoals zovelen – te maken met de onvermijdelijke schaduwkanten 
van het leven: tegenslagen en beproevingen. Wat mij steeds helder 
voor de geest heeft gestaan, is dat wij mensen geschapen zijn naar het 
beeld van God en dat dat onze grootheid is. Wij zijn dragers van iets 
dat onsterfelijk is: het licht van zijn heilige Geest. Daar moeten we dus 
iets mee. Deze overtuiging heeft mij op het spoor gezet en uitgedaagd 
om in de zorgsector te gaan werken – onder andere bij mensen met 
een verstandelijke beperking. 
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Toen mijn oogkwaal (een juveniele macula-degeneratie) erger werd, 
moest ik daarmee stoppen en belandde ik in de WAO. Dat was een 
hele klap. Dankzij de stimulans van lieve mensen om mij heen kwam ik 
in de gelegenheid om theologie te gaan studeren (een jeugdwens) en 
behaalde ik in 1998 mijn hbo-diploma. Sindsdien werk ik als pastoraal 
vrijwilliger in de ouderenzorg. 

Als voorganger in kerkelijke vieringen heb ik overwegingen gehouden 
over het leven van Jezus. Na bundeling van overwegingen bij 
evangelieteksten van Lucas (deel 1: Op weg naar God – 2014) en van 
Johannes (deel 2: Een liefdesgeschiedenis – 2015) en van Mattheüs 
(deel 3: Als de hemel de aarde raakt – 2016) is dit vierde deel de 
bundeling van overwegingen bij evangelieteksten van Marcus.

In de huidige tijd, waarin de menselijke waardigheid en de zinvolheid 
van het leven op allerlei manieren onder druk staan en aangevallen 
worden, is een fundamenteel geestelijk houvast van beslissende 
betekenis om het geloof in de goedheid van de mens nooit op te geven. 
Jezus’ leven en sterven zijn hiervan de grootst mogelijke getuigenis. Dit 
boek wil een handreiking zijn om dat (wellicht opnieuw) te ontdekken. 
Wie het aandurft om in zijn voetspoor te gaan komt niet bedrogen uit. 
Uit het geloof en de navolging van deze Mensenzoon en Zoon van God 
put ik telkens weer moed en kracht om door te gaan.

Jozef Poelman
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In deze wereld
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In deze wereld

Marcus valt meteen met de deur in huis en laat vanaf het begin geen 
twijfel bestaan over de missie van Jezus. In een paar krachtige zinnen 
schildert hij een wereld die kromgetrokken is. Het is Jezus’ opdracht 
om het startsein te geven voor een nieuw rijk op aarde, Gods rijk voor 
alle mensen op aarde. God wil de mensen wegroepen uit waar ze 
eigenlijk niet thuishoren: uit slavernij, ballingschap, vervreemding. 
Jezus gaat Gods weg, de weg van de liefde, de weg van de omkeer 
van God naar ons en van ons naar God. Jezus volgen op deze weg 
betekent meebouwen aan een nieuwe wereld zoals die oorspronkelijk 
bedoeld is. Zijn leven getuigt ervan dat het leven méér is dan het 
vergaren van geld en spullen, rijkdom en macht, dat er meer is tussen 
hemel en aarde. God wil de schepping helen. 

Het geloofsbesef van de Bijbel zegt ons steeds: het hoeft niet te blijven 
zoals het is, het kan ook anders. Geloven in dat nieuws is weten, dat 
de ellendige omstandigheden, waarin mensen kunnen belanden, God 
ter harte gaan. En het is ook weten dat God naar je luistert, dat Hij je 
kent, dat Hij om je bekommerd is in deze wereld. Dat geeft een troost 
in de diepste diepte, waardoor je als mens herstelt. Voor God is niets 
onmogelijk. 

Marcus 1,1–8

Om onze wereld bewoonbaar te maken moeten mensen wegen 
aanleggen, verbindingen maken naar andere mensen, naar andere 
landen. En dat hebben we gedaan, op allerlei manieren: wegen over 
land, door de lucht, over zee. Mensen maken verbinding met elkaar door 
de telecommunicatie en we hebben de digitale snelweg uitgevonden. 
Mensen zijn met elkaar verbonden in familieverband, door ras, taal, 
cultuur, geloof, beroep, werk- en woonsituatie. We zijn voortdurend 
onderweg en drukdoende om onze leefsituatie economisch, sociaal 
en cultureel veilig te stellen. En dat moet ook. 
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Tot op zekere hoogte. Niet ten koste van alles. Want we moeten ons 
wel afvragen of we niet aan het doorschieten zijn in onze bedrijvigheid, 
in onze zucht naar meer en beter. Onze westerse samenleving staat 
onder druk van een economisch systeem waaraan wij ons dienen te 
onderwerpen. We worden dagelijks met onze neus op de welvaartsfeiten 
gedrukt; alles draait om instandhouding van het systeem. 
Als het gaat om het wélzijn van mensen, dan raken sommigen tussen 
wal en schip. Anderen raken door de eisen van de tijd de behoefte 
aan een ‘geestelijk dak’ kwijt en dolen rond in een waanwereld. Veel 
mensen kunnen het tempo en de eisen van de westerse welvaartsdrift 
niet meer bijhouden of gaan er zó in op, dat ze vervreemd raken 
van elkaar. 

We sluiten niet zelden wegen af; voor buitenlanders, voor de islam, 
voor de Derde Wereld. De wegen van arm en rijk lopen langs elkaar 
heen. En hoeveel wegen in ons eigen leven zijn er niet verstopt 
geraakt: tussen ouders en kinderen, door familievetes, burenruzies, 
tussen collega’s? Door onze geseculariseerde samenleving zijn 
velen verdwaald geraakt, verloren gelopen of vereenzaamd. En hoe 
begaanbaar is onze weg naar God? En bestaat God wel? 
Is het zo slecht gesteld met ons mensen? Natuurlijk is het niet zo 
zwart-wit, zoals ik het stel, want er gaat ook een heleboel goed. Toch 
moeten we ons steeds blijven bezinnen op de vraag waar wij mee 
bezig zijn, waar het in ons leven ten diepste om gaat en of we op de 
goede weg zijn. 

De evangelist Marcus en de profeet Jesaja houden ons een spiegel 
voor, een visioen zou je kunnen zeggen. Marcus begint zijn verhaal over 
Jezus bij de Jordaan. Er verschijnt een man op het toneel genaamd 
Johannes; letterlijk uit het niets – uit de leegte en de verlatenheid van 
de woestijn, gekleed in een dierenhuid en sprinkhanen en wilde honing 
etend – komt deze zonderling de mensen oproepen tot bekering. 
Zo begint het Marcusevangelie. Sentiment is er bij hem niet bij. Geen 
boodschap van de engel, geen geboorte, geen bezoek van wijzen, 
geen sterren, geen schaapherders, koningen of engelen. 
Nee, Marcus valt meteen met de deur in huis en laat vanaf het begin 
geen twijfel bestaan over de missie van Jezus, de Zoon van God. In een 
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paar krachtige zinnen schildert hij een wereld die kromgetrokken is. 
Er duikt een man op, Johannes genaamd, een ruige vent, die een 
verandering aankondigt en de mensen oproept om tot inkeer te komen: 
‘Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!’ Het zijn 
woorden van de profeet Jesaja, die zevenhonderd jaar eerder al de 
komst van de messias voorzegd had. ‘Na mij komt hij die sterker is 
dan ik. Ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen 
los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met 
heilige Geest.’ Duidelijke taal. Johannes verwijst naar Jezus. 

Luister, iemand roept: 
‘Bereid de Heer een weg in de woestijn, in het dorre land, 
een rechte baan voor onze God. 
Elk dal moet worden opgehoogd, 
en elke berg en heuvel moet worden afgegraven; 
oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden 
en ruige gronden worden een vlakte. 
De heerlijkheid van de Heer zal zich openbaren 
en alle mensen zullen haar zien.’ (Jes. 40,3–5) 

Deze woorden van de profeet Jesaja worden gehoord als van 
toepassing op Jezus. Johannes is slechts de voorloper, de voorbode, 
een roepende in de woestijn. Hij komt, hij is in aantocht, breng je leven 
op orde, maak schoon schip, wees waakzaam, bereid je goed voor, 
want hij komt! 
Onderweg naar het kerstfeest gedenken we de geboorte van Jezus 
van Nazareth, de redder van de wereld. Het is advent. En advent komt 
van het Latijnse woord advenire (aankomen). Hij komt eraan! Maak de 
weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! Een tijd om ons te 
bezinnen op het landschap van onze ziel! 
Wat zien we? Bergen en dalen, kronkelwegen, doodlopende weggetjes? 
Zien we als een berg op tegen de dag van morgen? Er zijn mensen die 
het leven ervaren als een berg waar ze niet tegenop kunnen, of als een 
dal waar ze maar niet uit kunnen klimmen. Er zijn mensen die in een 
diep dal zijn geraakt door ziekte, door een handicap of door armoede, 
door eenzaamheid, door verlies van een dierbare, door echtscheiding 
of door de dood. Er zijn mensen die op een dwaalspoor terecht zijn 
gekomen door verslaving, egoïsme of afgoderij. 


