Bezinning 67: Johannes de Doper: ‘Hij is er!’ 1
2° adventszondag B-jaar: Marcus 1:1-8

Het Woord
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 de 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 riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij
zal jullie dopen met de Heilige Geest.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Marcus geeft in zijn titelvers direct zijn geloofsbelijdenis, eenvoudig maar ook heel klaar: Jezus is de
Christus, de Messias, die het volk Israël sinds vele eeuwen verwachtte. De Heer had Hem beloofd en
… Hij is nu gekomen in Jezus! Maar Hij is meer: ook Zoon van God en dus God voor alle volkeren.
Christus is een nieuw begin, een nieuwe schepping, dé schepping. Daarom begint Marcus zijn
evangelie met hetzelfde woord als waarmee de Griekse Bijbel begint: ‘Begin…’ Marcus wil daardoor
aangeven dat zijn evangelie en vooral Christus in de lijn van het Eerste Testament staan.
De hele streek van Judea bekeert zich. Wat een goed nieuws: ze ondergaan geen hopeloos fatalistisch
lot op dit ‘einde van de tijden’, maar ze kunnen tot bekering komen en in het doopsel van Johannes
worden hun zonden vergeven. Er is nieuw leven mogelijk. Gods redding is er niet enkel voor de
godsdienstig-politieke elite of voor bijvoorbeeld de Essenen in Qumran (dicht bij de plaats waar
Johannes doopte), maar voor iedereen.
Deze tekst verwijst uitdrukkelijk naar de advent: ‘Hij komt.’ Het is een belofte en een grote vreugde:
Christus komt naar zijn mensen toe, naar iedereen, naar ons en wel met goed nieuws. Of beter: Hij is
goed nieuws, blijde boodschap, evangelie. Hét beste nieuws ooit. Laten we ons hart en onze ziel
openen als een kribbe, waarin Hij geboren kan worden.
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Het Woord in mijn leven
Belijd ik dat de historische figuur Jezus van Nazareth de Messias is, de Christus, Zoon van God?
Spreek ik Hem zo aan in mijn gebed? Kan ik afdalen van mijn hoogte (Jeruzalem) naar het diepste
punt (de Jordaan nabij de Dode Zee), om mijn zonden te belijden en als verrezen mens uit het water
op te stijgen? Maak ik Gods wegen recht?

Bidden met het Woord
Jezus Christus, Zoon van God,
Gij zijt van de Vader uitgegaan,
het beste nieuws ooit!
Met U is een nieuwe geschiedenisfase begonnen.
Kom aanwezig in onze wereld,
in ons hart en in onze ziel.
Kom bij de mensen die zich verloren voelen
om welke reden dan ook.
Wees hun redding, wees hun heil, hun toekomst.
Kom, Heer Jezus, kom,
nu, in deze advent
en vooral met Kerstmis. Amen.
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