
Overdenking bij Marcus 1:21-28. 
 
Ik vraag me wel eens af: stel je voor dat Jezus in onze tijd zou leven, wat 
zou Hij van ons en deze wereld denken? 
Hoe zou Hij reageren op wat Hij allemaal zou zien en horen? 
Wat zou Hij tegen ons zeggen? 
En hoe zouden wij daarop reageren? 
Want we kunnen wel denken dat we luid voor Hem zouden 
applaudisseren, maar dat is maar de vraag. 
Ook in zijn eigen tijd werd Hij door zijn eigen mensen lang niet altijd 
begrepen, gewaardeerd en toegejuicht. Soms kwam Hij te dichtbij met 
zijn woorden. 
 
In Marcus 1:21-28 wordt ons verteld dat Jezus op sabbat naar de 
synagoge gaat en daar voor de mensen de Schriften uitlegt. Ze zijn diep 
onder de indruk.  
“Hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden”. 
Wonderlijk dat er bij Marcus niet staat wat Jezus dan precies vertelt. 
Het zal wel gaan over heel zijn boodschap, zoals die in het evangelie 
klinkt. 
Maar wat maakt dan dat mensen zo worden geraakt? 
Wat is er zo anders dan bij de Schriftgeleerden? 
Dat waren ook vrome mensen. 
Maar blijkbaar heeft Jezus iets wat mensen veel en veel dieper raakt. 
Hij was vast en zeker veel minder formeel en op de regels gespitst dan 
de schriftgeleerden. 
Maar mensen voelden vooral dat Hij wezenlijk iets had met God. 
 
Het moet zijn uitstraling zijn geweest dat Hij zelf geloofde in wat Hij zei. 
Dat Hij dus ook deed wat Hij zei. 
God was voor Jezus een werkelijkheid. 
Hij leefde in en uit God. 
God zat in heel zijn voelen, zijn denken, zijn doen. 
God was niet een apart vakje, een bijzonder jasje voor op de sabbath. 
Heel zijn leven stond in het teken van Gods liefde die Hij zelf voelde, 
maar ook wilde doorgeven aan anderen. Hij kon niet anders. 
 
Zouden wij dat ook ervaren, als Hij in ons midden stond? 
Je weet niet wat Hij zeggen zou. 
Of misschien ook wel een beetje. 
Ook in onze tijd zou Hij het hebben over hoe mensen met elkaar omgaan 
of juist niet met elkaar omgaan. 
Over hoeveel eenzaamheid er is. 



Misschien ook wel over wat we allemaal maar gewoon vinden aan 
onrecht, aan scheve verhoudingen in de wereld, terwijl we bijna alles 
weten wat er gebeurt, al is het aan de andere kant van de wereld. 
Ik zou me kunnen voorstellen dat Hij ons zou vragen: hoe kun je 
daarmee leven? 
Hoe kun je nog slapen? 
Ook bij ons zou Hij veel zere plekken aanraken, dingen waar we liever 
niet bij stilstaan, waar we zelf ook wel van weten dat het niet goed is, 
maar wat we niet willen veranderen. 
Dat zou moeilijk te verteren zijn, omdat we tegelijkertijd zouden weten 
dat Hij gelijk had en dat Hij zelf intense pijn had over alles waarmee wij 
hebben leren leven. 
 
En misschien zouden we desondanks juist daarom aan zijn lippen 
hangen, omdat we zelf soms ook niet kunnen leven met alles wat er om 
ons heen gebeurt. 
Misschien zouden we dolblij zijn als iemand, als Jezus, ons aankeek tot 
in het diepst van ons hart en ons door elkaar schudde met zijn woorden. 
En misschien zouden we Hem meteen volgen, ondanks alle mitsen en 
maren. 
Opgelucht, bevrijd, nieuwe mensen. 
 
(ds) Ed de Bruin. 
 
 
 

 

 

 


