Het begin van het evangelie
van Jezus Christus, Zoon van God.
Het staat geschreven bij de profeet Jesaja:
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit,
hij zal een weg voor je banen.
Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’
Dit gebeurde toen Johannes de Doper
naar de woestijn ging
en de mensen opriep zich te laten dopen
en tot inkeer te komen,
om zo vergeving van zonden te verkrijgen.
Alle inwoners van Judea en Jeruzalem
stroomden toe
en lieten zich door hem dopen
in de rivier de Jordaan,
terwijl ze hun zonden beleden.
Johannes droeg een ruwe mantel
van kameelhaar met een leren gordel;
hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.
Hij verkondigde:
‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik;
ik ben zelfs niet goed genoeg
om me voor hem te bukken
en de riemen van zijn sandalen los te maken.
Ik heb jullie gedoopt met water,
maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’
Marcus 1, 1-8

Marcus schreef zijn evangelie toen de
christenen in Rome volop vervolgd werden.
Keizer Nero had hen de schuld gegeven
van de brand in Rome. Petrus en Paulus
waren vermoord. Christenen werden voor
de leeuwen gegooid en moesten
onderduiken in de Catacomben. Voor die
mensen schreef Marcus een boekje over
Jezus. Hij gaf het als titel: ‘eu aggelion’,
goed nieuws, blijde boodschap, evangelie.
Wat was dat goede nieuws voor die
mensen? Niet dat God de vervolgingen
zou stoppen, want dat gebeurde niet. God
had zelfs zijn Zoon niet kunnen redden van
de kruisdood. Maar Hij heeft Jezus wel uit
de dood opgewekt. Jezus is verrezen.
Daarom wordt Hij in de titel van het boek
genoemd: Jezus Christus, Zoon van God.
Het goede nieuws gaat over Leven dat
lijden en dood overwint.
Marcus laat dit goede nieuws aankondigen
door Johannes de Doper, die zich in de
woestijn bevindt. In een woestijn kan het
leven hard en meedogenloos zijn. Daarom
is de woestijn dé plaats bij uitstek om te
onderscheiden wat belangrijk is en wat
bijkomstig, wat je vooruit helpt en wat je
hindert. Johannes is een groot profeet zoals
Elia. Daarom kleedt Marcus hem als Elia,
met een ruwe mantel van kameelhaar en
met een leren gordel. Hij weet te overleven
in de woestijn, met sprinkhanen en wilde
honing. Daar spreekt Johannes woorden
van de profeet Jesaja: “Maak de weg van
de Heer gereed, maak recht zijn paden!”
Wat dat betekent zal Marcus verder in zijn
boek duidelijk maken. Hij vertelt dat Jezus
zich liet dopen door Johannes om die weg
van de Heer te gaan. In vele verhalen
illustreert hij hoe Jezus mensen in moeilijke

situaties nabij is geweest en voor hen leven
heeft mogelijk gemaakt. Dat is het goede
nieuws, eu-aggelion.
Vandaag zouden wij ook wel willen dat
God een oplossing brengt als mensen het
moeilijk hebben, voor iemand die
ongeneeslijk ziek is, bij zware tegenslagen,
bij natuurrampen, in situaties van sociaal
onrecht, voor mensen wiens leven
uitzichtloos lijkt. Maar God tovert geen
oplossingen te voorschijn op onze vraag.
Daarom roept Marcus ons op om tot inkeer
te komen. Hij daagt ons uit om verder te
kijken dan onze eigen beperkte leef- en
denkwereld. Daar kunnen ook wij
onderscheiden wat belangrijk is of niet. Zo
kunnen we ontdekken dat de weg van de
Heer de weg van de liefde is en dat wij die
weg kunnen gaan. Die liefde helpt om het
leven, hoe hard het ook kan zijn, draaglijker
te maken. Die liefde reikt zelfs verder dan
de dood. De verhalen in het evangelie van
Marcus geven voorbeelden van die liefde.
God is liefde. We zien heel wat mensen die
de weg van de Heer gaan: ouders en
grootouders met hun kinderen, mensen die
al veel jaren gehuwd zijn en op hoge
leeftijd liefdevol voor elkaar zorgen, veel
vrijwilligers in verschillende domeinen van
de samenleving, mensen die hun leven
wijden aan een geloofsgemeenschap,
mannen en vrouwen die echt kunnen
luisteren en nabij zijn en zoveel anderen.
Daarom wil Jezus ons dopen met de heilige
Geest. Met de kracht van de heilige Geest
kunnen wij de weg van de Heer gaan. Dat
is goed nieuws, eu-aggelion voor vandaag.

In het Licht
van Gods Woord

God,
Gij laat u vinden
op de weg van de liefde.
Dat goede nieuws
nodigt ons uit
om die weg open te houden.
Op die weg
willen wij elkaar dragen
doorheen goede en kwade dagen.
Deel met ons
de kracht van uw Geest,
die ook Jezus leven gaf.

Wie de bijbelblaadjes per mail wil
ontvangen, kan dat gerust vragen via
lucmaes.belsele@skynet.be.

Moge het woord van uw evangelie
onze gids zijn
om uw weg te bewandelen.
Amen
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