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Preek van 7 februari 2021, 5de zondag na Epifanie 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

WAAR LEEF JE VOOR? 

Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. (Marcus 1,38) 

Onttrekken 

Als je wat langer in het Marcus-evangelie leest, gaat het je opvallen: Jezus 

onttrekt zich vaak aan de oordelen en aandacht van anderen. Het Bijbelverhaal 

van vanmorgen is daar een mooi voorbeeld van.  

Het vertelt dat – toen Jezus in het huis van de schoonmoeder van Petrus was – 

een menigte zieken naar hem toekwam. Ook mensen die bezet waren door 

demonen. Jezus dreef de demonen uit. Maar Marcus vermeldt daarbij: ‘Hij stond 

ze niet toe iets te zeggen.’ Marcus doelt op de neiging van demonen om Jezus 

als Messias onthullen. Maar Jezus stond het niet toe. Maar waarom niet? 

Iedereen is naar hem op zoek 

Het tweede. De volgende dag – het was nog vroeg – ging Jezus naar een eenzame 

plek om te bidden. Alleen. Waarom niet samen met zijn discipelen? Wonderlijk: 

nérgens in het evangelie staat dat Jezus zei: ‘Laten wij bidden.’ Hij léérde hen op 

hun eigen verzoek wel bidden: het gaf hen toen de tekst van het Onze Vader. 

Maar nooit bad hij samen met anderen. Hij deed het alleen.  

Het derde. Toen hij die morgen in gebed was, stonden er alweer volksstammen 

mensen op de stoep. De discipelen van Jezus kwamen het hem melden: 

‘Iedereen is naar u op zoek.’ Maar hoe reageerde Jezus? Met de woorden: ‘Laten 

we ergens anders heengaan.’ 

‘Laten we ergens anders heengaan’ 

Wonderlijk. Wij zouden zeggen: Je moet het momentum grijpen. Wie de harten 

van mensen wil winnen, laat zo’n gelegenheid toch niet voorbij gaan? Het is juist 

goed voor je PR: al die belangstelling! Iedereen was naar Jezus op zoek. Beter 

kun je het niet hebben, toch? En bovendien, je kunt mensen toch niet laten 

staan? Maar Jezus zei doodleuk: ‘Laten we ergens anders heengaan.’ 
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Raar: dat ontwijken van mensen. Apart: dat altijd alleen bidden. Vreemd: dat tot 

zwijgen brengen van stemmen die zeggen dat hij de messias is. Het is alsof Jezus 

een zekere anonimiteit zoekt. Alsof hij zijn werk in het verborgene wil doen. Of 

is het ook dit: dat hij niet opgesloten wil worden in een dwingend 

verwachtingspatroon of ongezonde verering? Daar lijkt het namelijk op. 

Menselijke maat 

Ook Jezus moest zich weleens opladen. Ook hij had zijn menselijke maat. Dat 

vergeten wij weleens. Hij was wel een wonderdoener. Maar ook hij kon niet alle 

mensen helpen. En hij jákkerde ook niet door het heilige land om dat 

koortsachtig toch te proberen. Hij wándelde. Als hij in Kafarnaüm was, moesten 

de mensen in Tiberias maar even wachten. Maar ook in Kafarnaüm kon niet 

iedereen geholpen worden. Toen er drommen mensen op de stoep stonden, zei 

Jezus: ‘Laten we ergens anders heengaan.’ 

Geloofsgemeenschappen die Jezus willen volgen, zouden zich dat ook moeten 

realiseren. Er zit in kerken een neiging om alles voor iedereen te willen 

betekenen. We willen iedereen tevreden stellen. Maar zelfs Jezus kon niet aan 

die verwachting voldoen. Laten ook wij dan uitgaan van onze menselijke maat. 

Verwachtingspatroon 

Jezus kon niet aan ieders verwachting voldoen. Maar ons Bijbelgedeelte onthult: 

hij wilde dat ook niet. Let op hoe er een sensatie rond Jezus komt te hangen. Hij 

zou mensen genezen. En dus kwamen er volksstammen op hem af. Jezus werd 

als het ware opgesloten in de rol van genezer-op-bestelling. Het besluit van Jezus 

om verder te trekken, lijkt daarmee te maken te hebben: hij laat zich niet 

opsluiten in een verwachtingspatroon dat dwingend dreigt te worden.  

Waarom trok Jezus verder? Hij geeft zelf het antwoord. Hij wil het goede nieuws 

van Gods nieuwe wereld vertellen. In woord en daad. In Kafarnaüm én in andere 

plaatsen. ‘Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’ Daarom laat hij zich niet 

gevangen zetten in een verwachtingspatroon dat hem alleen in Kafarnaüm 

houdt. Hij moet verder. Dat is zijn roeping. 
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Tom Dumoulin 

Wat is je roeping? Wat is je bestemming? Waar leef je voor? Het is de vraag in 

de onderstroom van ieders leven. Vaak komt die vraag niet aan de oppervlakte. 

Maar soms wel. Bijvoorbeeld bij wielrenner Tom Dumoulin. Hij gaat tijdelijk 

stoppen met fietsen. In de media vertelde hij zelf waarom: 

‘Het is moeilijk voor me om uit te vinden hoe mijn weg te vinden als Tom 

Dumoulin de wielrenner,’ zegt hij. ‘De druk die er bij komt kijken, met de 

verwachtingen van verschillende partijen. Ik wil graag dat de ploeg blij is, mijn 

teamgenoten, de sponsoren, mijn vrouw en mijn familie. Daardoor wil ik het voor 

iedereen goed doen en ben ik mezelf het afgelopen jaar een beetje vergeten.’ 

Het roer om 

Hij wilde het goed doen voor anderen. Dat maakt een mens doodmoe. En 

daarvoor was hij niet ‘op weg gegaan’. Hij nam dan ook een dappere beslissing:  

hij stapt uit de ratrace en gaat uitvinden welke weg er wel bij hem past. Hij 

doorbreekt de verwachtingspatronen die misschien voor een groot deel alleen 

in zijn eigen hoofd zitten. Maar hoe dan ook, hij gooit het roer om. 

Ik ken jonge mensen uit onze kerk die op hun werk ook niet op hun plek zaten 

en kozen voor een ommezwaai. Ik heb daar veel bewondering voor. Je neemt 

een risico. Je gaat misschien minder verdienen. En wie zegt dat je straks wel op 

je plek zit? Maar ze doen het. Omdat ze luisteren naar een stem diep in hun hart.  

Ouders 

Waarvoor leef je? Waarvoor ben je ooit op weg gegaan? En zit je op het juiste 

spoor? Of is er misschien iets gestagneerd? 

Er zijn bijvoorbeeld mensen voor wie de belangrijkste drijfveer de goedkeuring 

van hun ouders is. En misschien zit dat wel in de meeste mensen. Je wilt graag 

dat je ouders zien dat je het goed doet in het leven. ‘Had mijn vader dat nog 

maar meegemaakt,’ denk je als je iets belangrijks bereikt hebt. Maar je ouders 

kunnen zo’n overheersende plaats in je gedachtewereld innemen, dat het je 

eigen bestemming in de weg gaat zitten. Ouders kunnen zelfs tot ver na hun 

dood een dwingende stem houden - ook als ze dat zelf nooit gewild hebben. Op 

wiens weg zit jij? Op die van jezelf of van je ouders? 
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Gamen 

Waarvoor ben jij op weg? Wat drijft je? De dichteres Ellen Deckwitz vertelde dat 

ze ooit bij haar huisarts kwam en zei: ‘Dokter, ik moet zoveel van mezelf.’ Dat 

kan natuurlijk ook: dat je jezelf zoveel oplegt.  

Haar huisarts zei: ‘Weet je wat jij moet doen? Je moet een hobby zoeken uit je 

kindertijd, iets dat schijnbaar zinloos is en daar een half uur per dag aan 

besteden.’ Nu gamet zij elke dag een half uur en het helpt. Het heeft ervoor 

gezorgd dat ze ‘vrienden met zichzelf is geworden’ zoals ze zelf zegt. Ach ja, het 

hoeft niet zo moeilijk te zijn. 

Vast 

Waarvoor ben je op weg gegaan? Wat is je bestemming? Belangrijke vragen! 

Maar soms komen mensen niet eens toe aan een begin van een antwoord. Ze 

zitten vast aan een verleden. Wie als kind misbruikt is, kan zo beschadigd zijn dat 

alle toekomst geblokkeerd is. Om bij de vraag te komen wat je bestemming is, 

moet je reiken tot onder lagen van pijn. Durf je dat wel? En kan dat wel? Zit het 

niet te diep? 

Maar ook naar jou is God op zoek. Want daarvoor was Jezus op weg gegaan. Alle 

mensen in Kafarnaüm zochten hem dan wel, maar hij keert het om: hij zoekt alle 

mensen - niet alleen die van Kafarnaüm. Alle gebroken mensen. En zo beeldde 

hij, met zijn menselijke maat, in woord en daad uit wie God is.  

Geen wegenkaart, wel kompas 

Waarvoor ben jij op weg in het leven? Wat drijft je? Instant geluk? Carriere? 

Woede? Of wil ook jij het altijd maar goeddoen voor anderen? Leef je voor 

goedkeuring? Zit je dan wel op het juiste spoor? 

Natuurlijk: wij rommelen ons vaak maar wat door het leven. Je hebt bij geboorte 

immers geen wegenkaart meegekregen. De weg door het leven leer je alleen 

kennen door er over te lopen. Door stap voor stap te kijken welke richting je op 

moet of kan. Je stemt af op wat je bij anderen ziet. Op wat de tijd van je vraagt 

of mogelijk maakt. Door wat er op je pad komt. Het leven is improviseren en dus 

loop je soms fout. Maar in elk mensenhart heeft God een kompas ingebouwd. 

Iets dat jou de richting wijst waarin je het zoeken moet. Leer dat kompas serieus 
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nemen. Leer je roeping verstaan. Het heeft niets te maken met egoïsme. De 

meest onbaatzuchtige mens deed het ons voor. Laten we hem daarin volgen. 

Dat God ons mogen leren om af te stemmen op de roeping die opklinkt uit de 

diepere lagen van ons hart en leven.  


