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Gemeente van Christus, 
 
** daar staat Hij! ** 
 
Op TV weten ze hoe ze spanning moeten opbouwen. Wie is de Mol, The Voice of Holland, 
Masterchef. Aan het eind moet er iemand afvallen. De tijd wordt gerekt, allerlei onbenul-
ligheden passeren nog even, de trommels roffelen. Tot de naam genoemd wordt. Want 
ja, spanning hoort erbij. Je kunt toch ook niet broodnuchter met de deur in huis vallen. 
 
Markus doet het wel. Daar staat Hij! Zomaar ineens is Hij er. Het is alsof de gordijnen 
opengesmeten worden, de schijnwerpers aangaan en Hij midden op het toneel staat: 
Jezus de Christus. Eeuwenlang verwacht en toen gekomen. Jarenlang opgegroeid in een 
klein dorpje bij het Galilese meer. Sinds een aantal maanden aangekondigd door een 
boeteprofeet. Maar dan stapt Hij verrassend plotseling naar voren. Daar staat Hij! Nau-
welijks voorbereiding, haast geen opgebouwde spanning. Broodnuchter valt de evange-
list met de deur in huis: ‘Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.’ 
 
De andere evangelisten doen het anders. Van Lukas krijgen we eerst het hele verhaal te 
horen wat aan de geboorte van Jezus vooraf gaat. De engel Gabriël bij Zacharias. Daarna 
bij Maria, de geboorte van Johannes en de verschillende lofzangen. Daarna beschrijft hij 
uitgebreid wat er gebeurde rond de geboorte van Jezus. Pas in hoofdstuk vier lezen we 
het eerste optreden van Jezus als de Christus. Ook Matteus heeft bijna drie hoofdstukken 
nodig voordat Jezus als de Christus op het toneel staat. Markus doet het anders. Stap 1: 
zijn aankondiger; stap 2: zijn doop en zalving; stap 3: zijn beproeving en stap 4: zijn pre-
sentatie en zijn boodschap. Jezus, de Christus, met Gods goede nieuws. 
 
Vijftien verzen heeft Markus nodig. Geen lange verhalen. Geen ingewikkelde betogen. 
Het licht gaat aan en meteen staat de hoofdpersoon in de schijnwerpers. Jezus de Chris-
tus. Daar staat Hij! Niemand kent hem. Hij heeft geen volgers. Hij is er gewoon ineens. 
Alsof Hij uit de lucht is komen vallen. Dat is Hij zeker niet. Maar als Markus begint te fil-
men, zet hij direct Jezus voor de lens. En weet iedereen wat Hij te vertellen heeft. 
 
Het heeft zijn charme. De directheid en de eenvoud van het evangelie van Markus. Je 
hoort hier de apostel Petrus. Want Markus heeft opgeschreven hoe Petrus het verhaal 
vertelde. En Petrus kennen we, in zijn directheid. Geen poespas, geen tierelantijntjes, 
geen kunstige inleiding. Hij stelt ons in ronde taal meteen voor aan Jezus de Christus. En 
geeft Hem direct het woord. Hij komt om het goede nieuws te vertellen. 
 
** terug naar de kern: Jezus en zijn boodschap 
 
Vind je het vermoeiend? Of saai? Om weer opnieuw de geschiedenis van Jezus horen? 
Zoals bijna elk jaar in de eerste maanden van het jaar? Dat kan natuurlijk. Als je al langer 
christen bent, ken je de verhalen. Denk je. Maar het gaat niet alleen over de verhalen van 
vroeger. Want het verhaal van Jezus Christus is het verhaal van jou en mij. We draaien 
hier niet voor de zoveelste keer de bekende film over het leven van Jezus. Nee, we kijken 
opnieuw naar de enige persoon die ons kan redden. Die ons bij God brengt.  
 
We poetsen onze bril om nog eens goed te kijken. Dat is zo hard nodig. Want er komt zo 
snel van alles en nog wat bij. In ons geloof. In ons christenzijn. In ons kerkzijn. Er komen 



ervaringen en vragen bij, verwachtingen en gewoonten. Je wordt opgeslokt door je druk-
te, gaat je aanpassen aan of verzetten tegen anderen, je wordt geleefd door behandelin-
gen en kuren, je loopt vast in verdriet of raakt verstrikt in zonden. Je gaat studeren op 
belangrijke vragen over God of de Bijbel. Of je neemt juist afstand tot de kerk met alles 
wat daarbij hoort. Allemaal belangrijke zaken. Maar daardoor raak je gemakkelijk het 
frisse, het nieuwe, het goede kwijt, waar Jezus vol van was. Het is niet zijn jeugdig en-
thousiasme, waardoor zijn boodschap krachtig overkomt.  Het is niet zijn creatieve taal, 
waardoor hij mensen aan zich bond. Het is het goede nieuws van God, dat Hij als geen 
ander in de wereld liet horen. En laat horen. In verstaanbare taal.  
 
Hoe nodig is het, om weer bepaald te worden bij de kern: Jezus Christus en zijn bood-
schap van het koninkrijk van God. Hoe heerlijk is het trouwens ook, om het vele in ons 
leven, in ons geloof en in ons kerkzijn weer terug te brengen tot het ene wat belangrijk 
is. Tot de ene om wie het gaat. Jezus, onze Heer. Door naar zijn woord te luisteren. Als 
leerling. En je mee te laten nemen op de weg, waarin Hij voorop gaat. Als volgeling. 
 
Inderdaad wordt in de kerk steeds de film van Jezus’ leven opnieuw gedraaid. Toch is 
het geen saaie herhaling van wat we al wisten. Het gaat over jou. Het raakt jou. En het 
helpt jou. Om het stof eraf te blazen. En Hem te leren kennen, te leren aanbidden en te 
leren volgen. Het is nodig, het is heerlijk, het is goed om weer te focussen op de geschie-
denis van Jezus. En je te laten verrassen door het goede nieuws dat Hij bracht.  
 
** de tijd is vervuld! 
 
‘De tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabij.’ Dat is de kern van de boodschap van 
Jezus. Markus (eigenlijk dus Petrus) zet er een uitroepteken voor. Alle prediking van 
Jezus komt hierop neer: ‘De tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabij.’ Dat is het 
goede nieuws.  
 
In de volgende hoofdstukken wordt verteld hoeveel impact de boodschap van Jezus had. 
Zeker als die gepaard gaat met bijzondere genezingen en uitdrijving van slechte geesten. 
Van alle kanten stromen de mensen toe. Steeds weer gaat het over het goede nieuws dat 
Jezus brengt. Maar als je dan terugbladert: wat was dan die bijzondere boodschap van 
Jezus? Wat was dan dat nieuwe en frisse wat Hij te vertellen had? Dan heeft Markus het 
voor ons samengevat: ‘De tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabij’. 
 
Het kost de meesten van ons wat moeite om hierin een krachtige en revolutionaire 
boodschap te horen. Maar stel dat je je eerst al had laten aanspreken door het optreden 
van Johannes de Doper, die zo scherp opriep tot bekering en niet bang was om de zon-
den aan te wijzen, zelfs bij soldaten, bij Farizeeën en bij koning Herodes. En je had je la-
ten meenemen in de verwachtingsvolle sfeer die hij opriep door te spreken over de aan-
komst van God zelf en over degene die na hem zou komen om te dopen met de Geest van 
God. Dan snap je hoe de boodschap van Jezus een half jaar later geweldig veel losmaakt: 
‘De tijd is vervuld’.  
 
Stel dat je enig besef had van de beloften van God over de toekomst. Over de erkenning 
van Gods macht door alle volken. Over de verlossing van Gods volk en het aanbreken van 
een vrederijk, dwars door alle wereldmachten heen. Ook al stond je verwachting maar 
op een klein waakvlammetje, omdat de tijden donker waren en niets leek op de komst 



van de Verlosser, dan nog is er maar een klein zuchtje wind nodig om het waakvlamme-
tje tot een vuur van verwachting te laten oplaaien. ‘De tijd is vervuld, het koninkrijk van 
God is nabij.’  
 
Het nieuwe zit al in de aankonding. Jezus zegt niet: bekeer je, luister naar God en je zult 
gelukkig worden. Dat is geen goed nieuws. Het is zelfs geen nieuws. Het is de boodschap 
van religies en van humanisme, van artsen en economen: stop met verkeerde gewoon-
ten, ga verantwoord om met je leven, je relaties, je geld, je gezondheid en je zult gelukkig 
worden. Zo’n boodschap maakt je ongelukkig. Het maakt je depressief, krampachtig, ge-
stressd. Je wordt teruggeworpen op jezelf.  
 
Maar Jezus heeft een andere boodschap. Het begint niet bij jou. God is actief. Jezus kon-
digt het af: ‘De tijd is vervuld. Nu begint het.’ Jezus brengt je op de hoogte, als was hij een 
verslaggever met ‘breaking news’. De wereld verandert. De deur gaat open. ‘De tijd is 
vervuld.’ 
 
** het koninkrijk is nabij 
 
‘Ja’, zeg je misschien, ‘dat zal voor de mensen toen inderdaad breaking news geweest 
zijn. Maar kan ik daar warm voor lopen? Een aankondiging van tweeduizend jaar gele-
den kun je toch moeilijk nog nieuws noemen.’ Normaal gesproken heb je gelijk. Maar in 
dit geval niet. En dat heeft te maken met de inhoud van het goede nieuws dat Jezus 
bracht. Namelijk dat het koninkrijk van God nabij is. Daarin ligt de redding van je leven, 
het geluk in je relaties en je hoop in deze wereld.  
 
Markus zet het hier heel kort neer. Als meest kernachtige samenvatting van wat Jezus te 
vertellen had. ‘Het rijk van God, het hemelrijk, het vrederijk’. In de loop van zijn evange-
lie wordt het steeds duidelijker wat Jezus daaronder verstaat.  Laten we eens wat woor-
den en daden van Jezus noemen en als bloemen bij elkaar in een vaas zetten. Het boeket 
van het koninkrijk. Jezus begint met het vergeven van zonden en het wegnemen van 
ziekten en niet maar voor sommige mensen, maar voor ieder die zijn hulp inroept. Jezus 
bevrijdt mensen uit de strikken van de boze. Jezus zorgt voor rust en vrede. Jezus 
spreekt over vruchtbaarheid van een mens die gehoor geeft aan zijn woorden. Jezus 
ontmaskert schijnheiligheid, hebzucht en machtsmisbruik en komt op voor de verach-
ten, kleinen en zwakken. Jezus opent de weg naar de omgang met God als Vader en leert 
een andere manier van kijken naar wat echt belangrijk is in de wereld en wat niet. Jezus 
spreekt over de toekomst van een eeuwig leven onder Gods genade en haalt zelfs men-
sen terug uit de dood. Een prachtig boeket van woorden en daden van Jezus, zoals je die 
in het boek Markus verder tegenkomt. Dit is het koninkrijk van God!  
 
De tijdgenoten van Jezus moesten hiervoor een knop omzetten. Velen keken uit naar een 
verdrijving van de Romeinen en een herstel van het koninkrijk Israel als het nieuwe 
vrederijk. Maar Jezus maakt duidelijk, dat het rijk van God begint met een leven in de 
tegenwoordigheid van God. Met verzoening van schulden en herstel van relaties. Met 
een opgenomen worden in het gezin van God. Met herstel van vrede en vertrouwen, van 
liefde en hoop. Daar begint het geluk, het eeuwig leven. 
 
Ik denk dat niet alleen de tijdgenoten van Jezus, maar ook wij die knop regelmatig moe-
ten omzetten. Dat het echte geluk, het eeuwige leven, begint bij de vrede die Jezus ver-



kondigt. Bij Gods genade voor zondige mensen. En met de knop omzetten, bedoel ik, dat 
wij dit leven in vrede met God leren waarderen als het mooiste wat een mens kan ont-
vangen. Iets wat uitstijgt boven gezondheid, welvaart, plezier en energie. Het koninkrijk 
van God bevat veel meer. En draagt bovendien de belofte van een leven in blijvende ge-
zondheid, welvaart, plezier en energie in de toekomst. 
 
Jezus verkondigt het koninkrijk van God als nabij. Het is bereikbaar, het is toegankelijk. 
En het is een prachtige werkelijkheid waar Hij van spreekt.  
 
**je bent binnen 
 
Ben je aangeschoven? In de kring van leerlingen? Kun je je even losmaken van alles wat 
je in beslag neemt? En van al die gedachten, vragen en gevoelens die er in je hoofd zit-
ten? Om aan de voeten van de Heer te luisteren naar wat Hij vertelt over het koninkrijk 
van God? Weet dan, dat Hij er niet alleen van spreekt, maar dat in Hem dat koninkrijk 
ook voor je open gaat. 
 
Ik vond het zelf in de voorbereiding van de preek een van de meest verrassende ontdek-
kingen, hoe Paulus in de brief aan de Kolossenzen schrijft: ‘God heeft u gered uit de 
macht van de duisternis en u overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon.’ Ik mag 
zijn woorden hier wel voor jou en voor u herhalen: ‘God heeft u overgebracht naar het 
rijk van zijn geliefde Zoon.’ Je bent binnen. Burger van het hemelrijk. Bewoner van het 
vrederijk. Dat prachtige boeket van leven in geloof, hoop en liefde: het is de bloei van 
jouw leven. Jezus vervult je diepste verlangen. Hij maakt je grootste wens waar. 
 
Als je de blijdschap hiervan niet zo ervaart, kan het zijn dat je je dan nog niet goed reali-
seert dat dit je nieuwe werkelijkheid is? Dat je nog onvoldoende beseft hoe Jezus je redt 
uit het bestaan dat door dood en zonde geregeerd wordt? Hoe Jezus je bevrijdt van de 
schijnbare zinloosheid van het leven? Hoe Jezus je verlost van jezelf? 
 
Des te beter is het, om aan te schuiven in de kring van leerlingen. Om te horen dat het 
koninkrijk nabij is. Om in de veelheid van ervaringen, ontwikkelingen, berichten en ge-
beurtenissen opnieuw bepaald te worden bij wat Jezus Christus het belangrijkste vindt. 
Er kan je zo verschrikkelijk veel bezig houden. En meestal zijn het niet de prettigste za-
ken die ons in beslag nemen. Als je naar het ziekenhuis moet. Als er spanningen zijn op 
je werk. Als er veel van je verwacht wordt of als je veel hooi op je vork hebt genomen. 
Als het niet lekker loopt in je huwelijk of in je gezin. Als je vast zit in vragen of geraakt 
bent door ellende van anderen. Je zult ermee bezig moeten. Maar laat stralende woord 
van Jezus daarboven uitgaan: het koninkrijk van God is nabij! Laat dan los wat jij wilt 
controleren, verbindt je levenslot aan hem, accepteer wat Hij zegt. Als God zegt: ‘Ik heb 
je gered uit de macht van de duisternis en je overgebracht naar het rijk van mijn geliefde 
Zoon’, dan ligt daarin je leven, je geluk en je toekomst. Laat je thuis brengen door je Heer 
en Heiland. Midden in het leven, midden in de wereld: in Jezus Christus gaat Gods ko-
ninkrijk open. 
 
** boete en geloof vormen de weg 
 
Hier begint het goede nieuws dat Jezus brengt: Het koninkrijk van God is nabij. Jezus 
maakt duidelijk: bij mij begint het echte geluk. Voor jou en voor iedereen die mij volgt. 



Dat is geen boodschap om voor kennisgeving aan te nemen. Geen bericht dat je aanhoort 
om over te gaan tot de orde van dag. ‘Nee’, zegt Jezus, ‘het is nu zover. Kom tot inkeer en 
hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 
 
Alweer geen ingewikkeld verhaal, maar gewoon ronduit zeggen waar het op staat. Voor 
iedereen die de boodschap van Jezus hoort. ‘Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goe-
de nieuws’. Nu kun je hier heel veel over nadenken: wat is bekering, hoe zit het met zon-
debesef, wat betekent geloof en wanneer is geloof goed. Maar wat Jezus bedoelt is veel 
eenvoudiger. En gaat meteen ook veel verder: ‘Draai je om, hobbel niet door op dezelfde 
weg, sla een nieuwe weg in. De nieuwe weg van het koninkrijk.’  
 
Het is de oproep die altijd meeklinkt als het goede nieuws, het evangelie wordt gebracht. 
Als Jezus aan het woord komt. Hij doet een beroep op je, Hij lokt je, Hij nodigt je, Hij 
roept je, Hij motiveert je, Hij beweegt je. Om te aanvaarden dat het koninkrijk nabij is. 
Dat je in vrede met God kunt leven. Dat je toekomst open gaat. Dat jij bij God hoort. 
 
Je kunt niet blijven zitten waar je zit. Maar gewoon doorgaan met leven voor jezelf. Je 
druk maken voor alles en iedereen. Zo goed mogelijk je best doen om zelf betekenis aan 
je leven te geven. Om alle ballen in de lucht te houden. Om waardevol te zijn voor ande-
ren. En acceptabel voor God.  
 
‘Kom tot inkeer’, zegt jezus, ‘en hecht geloof aan het goede nieuws. Het koninkrijk gaat 
open. Bij mij!’ Laat Jezus degene zijn die voor je uit gaat. Geef Hem de leiding. Ga met 
Jezus mee. Laat Hij je liefde zijn, je passie, je hart. En al het andere komt daarna.  
 
Is dat spannend? Jazeker. Het is niets meer of minder dan dat je je leven aan die ene per-
soon verbindt, Jezus. Dat hakt erin. Net zo spannend als die vier mannen, die de op-
dracht kregen: ‘volg mij’. En ze lieten alles achter zich en volgden Jezus.  
 
‘Volg mij’ zegt Jezus, ‘en je zult dat koninkrijk binnengaan. Het koninkrijk is er. Het staat 
open voor jou. Leven in geloof, hoop en liefde’. Hoe jouw weg zal gaan, is niet te zeggen. 
Het zal niet altijd een rustige route worden. Je kunt het zwaar te verduren krijgen. Want 
het koninkrijk van God is niet van deze wereld. Maar Hij gaat voorop. Geef Hem je hand, 
je hart. Hij brengt je thuis.  
 
Amen 


