
Marcus evangelie.                                                                                         Paul Horbach, advent 2020 

In de advent 2020 wil ik graag het evangelie van Marcus lezen en ‘be-mediteren’. Ik doe dat stap na 
stap dus zonder dat ik het evangelie eerst in zijn geheel heb gelezen. Wat ik ontvang zal afhangen van 
mijn zijn op de betreffende dag waarop ik een episode lees. Dus soms zal het een ‘uiterlijke’ reactie 
zijn, dan meer innerlijk vanuit en op mezelf gericht, dan weer geïnspireerd door spirituele 
(kabbalistische) kennis dus wat meer vanuit het hoofd. Dat is eerlijk want dat alles ‘ben’ ik of beter 
gezegd ‘behoort’ bij wat ik ben. De indeling is ook door mezelf aangebracht en daarom misschien wat 
willekeurig. 

 

Marcus 1, 1-8   De doop in de Jordaan 1                                                 zondag 29 november 2020 

Het begint met de woorden van de profeet Jesaja Zie ik zend mijn bode voor u uit om uw weg te 
banen.  Dat zijn troostende woorden, ik sta niet alleen. Ik word terzijde gestaan, geholpen. Johannes 
de Doper is deze verkondiger, de engel in mij die me oproept tot metanoia, tot omkeer. Ik hoef 
alleen mijn eigenzinnig hoofd te buigen en me met water te laten dopen want dan kom ik op de 
‘rechte weg’. Deze omkeer, bekering, houdt vergeving in (van mijn ‘zonden’ niet alleen die ik gedaan 
heb, ook die ik nog onvermijdelijk zal plegen). En dat is troost, en helpt me mijn beperkt leven ‘teder’ 
als van belang zijnde, te aanvaarden.  Ondanks mijn goede inzet blijkt immers dat ik uit eigen wil 
onmachtig ben. Ook als goed-willende-mens kom ik op ’paden die niet recht zijn’ en dat wordt me 
vergeven als ik me laat ‘dopen’ met water. Laat ik me niet wijsmaken dat hoofd buigen gemakkelijk is 
of een eenmalig daad van me vraagt, het wordt permanent van me gevraagd, elk moment weer, 
want ik ben nu eenmaal mens die geneigd is hoogmoedig zijn eigen weg te gaan, mezelf in alles 
centraal te zetten. 

De weg is de weg van de Thora. Door waterdoop word ik geholpen te (blijven) luisteren naar Gods 
woorden, deze steeds weer te ontvangen als onontbeerlijke richtlijn voor mijn unieke leven. 

Mijn innerlijke onrust stem, Johannes de Doper, klinkt dringend, oproepend en waarschuwend. Dat is 
voor mij een feit. De doop door water is ‘slechts’ een stap: Hij komt die doopt met vuur, met de 
Heilige Geest. Dat klinkt verontrustend in mij, om die doop te kunnen ondergaan, zal ik de ‘gebaande’ 
weg ook moeten durven gaan.? Kan ik daar een ja tegen zeggen? Neen weet ik uit eigen ervaring. 
Mijn ja-zeggen moet elders zijn bron hebben, mag vandaar de doop met vuur mogelijk worden. 

De sobere kleding van Johannes, kleed van kameelhaar, leren gordel om het middel, sandalen, 
sprinkhanen en wilde honing als eten, dat alles in de woestijn: dat staat mij te wachten, niet per se 
op mijn uiterlijke weg, maar in ieder geval symbolisch innerlijk. 

 

Marcus 1, 9-15   de doop in de Jordaan 2; Jezus in de woestijn       maandag 30 november 2020 

En dan komt Jezus van Nazareth. Hij wordt gedoopt met water en daarna eigenlijk gelijktijdig met 
vuur! De hemel breekt open en de Geest daalt als een duif op hem neer. Uit de hemel klinkt de stem: 
Jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind. Wordt hier niet gezegd waar ‘het om gaat’? De 
geboorte van de Zoon in ons, in mij, opdat ware liefde in ons, in mij, doorbreekt? Liefde van en naar 
de Stem uit de hemel (in het Hebreeuws Bath Kol), en zoals ik hoop en het beleef, liefde naar alles en 
iedereen. Want de Zoon wil overal geboren worden niet alleen in mij (wat verbeeld ik me), maar in 
alle plaatsen van manifestatie, in allen en alles. In het Hooglied is de duif een koosnaam voor de 
geliefde, een vreugdevolle associatie. En dat lees ik in de laatste zin Heb geloof in de goede 
boodschap, het Koninkrijk Gods is ophanden. Jezus is de brenger van de goede boodschap, van het 
komend Koninkrijk, en dat is een Rijk waar alles en allen samengebonden zijn door omvattende 
liefde. Ik kan me er geen voorstelling maken wat dat inhoudt, soms zie je een glimp van dat 
koninkrijk.  Maar eerst gaat Jezus weg naar en door de woestijn, veertig dagen, op de proef gesteld 



door de satan. In gezelschap van wilde dieren en dienstige engelen. Ik weet niet wat Jezus daar 
meemaakt. Wel dat 40 dagen niet letterlijk moet worden genomen, maar een lange periode 
impliceert (voor ons een heel leven en langer), waar alle restanten van niet-zoon-zijn in strijd worden 
gezuiverd. Hij verbindt in die ‘dagen’ de diepte van de schepping (wilde dieren) met de hoogte van 
de schepping (engelen). Dan kan Jezus hemel en aarde verbinden, Zijn goede boodschap verkondigen 
over het Koninkrijk Gods. De weg die Johannes wijst, vraagt om met al onze onvolkomenheden ons 
innerlijk bij de Zoon van God aan te sluiten, ook zonen van God te worden (die we paradoxaal genoeg 
ook al zijn). 

NB De naam Jezus 
Jehoshuah is de Joodse naam voor Jezus: Y H Sh V H. Maria de opdracht krijgt haar kind Jezus, 
Jehoshuah, te noemen 
De vier elementen corresponderen ook met de vierletternaam van de Heilige YHVH; YHVH is de 
Vader die vanuit de hemel spreekt (dit is mijn geliefde zoon) 
Yod is vuur, eerste Heh is water, Vau is lucht en de tweede Heh is aarde. 
De Heilige Geest wordt weergegeven door de letter Shin (hemels vuur) die we vinden in het midden 
van deze Naam YHVH. 
Jezus is dus uitdrukking van diezelfde structuur, Hij is het zuivere beeld van de Vader. In 
Jezus daalt bij de doop de Heilige Geest neer en uiteindelijk bij de opstanding is er een 
volkomen eenheid gekomen tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. 
In Jehoshuah wordt dus de Drie-eenheid in manifestatie uitgedrukt. 
Je kunt Jezus alleen als een historische persoon ziet in zijn rol van profeet van en voor zijn 
tijd. Maar Hij is ook mens die kosmisch tot volmaaktheid kwam en daardoor een na te volgen 
voorbeeld voor mensen na Hem. 

 

Marcus 1, 16-20   Roeping van enkele vissers                                      dinsdag 1 december 2020 

Dit is een confronterende passage uit het evangelie. Ben ik bereid onvoorwaardelijk de oproep te 
gehoorzamen en al mijn vastigheden en zekerheden achter me te laten: de netten waarmee ik 
aardse goederen vergaar, mijn daarmee vergaard eigendom, de zingeving van mijn leven (het vissen) 
en ja zelfs mijn natuurlijke prioriteit van aandacht voor de meest nabij-staanden? De vier eerste 
apostelen, eenvoudige vissers, Simon, Andreas, Jacobus en Johannes waren ertoe in staat. 

Gehoorzamen naar Zijn Stem is bijna onmogelijk, voor mij schier onmogelijk. Moet dat blind 
vertrouwen zijn? Hoe onderscheid ik Zijn stem van al die andere stemmen die in mij klinken, 
verleidelijke en overtuigende? Ook Jezus streed met de satan in de woestijn, hoe kan ik dan met de 
‘ongekende’, valse stem van de ‘satan’ afrekenen? Je hoeft niet geleerd te zijn en ontwikkeld, om te 
gehoorzamen, misschien is ‘eigen wijsheid’ wel een belemmering om te gehoorzamen. Maar toch, er 
zijn veel valse profeten die in naam van Hem spreken, hoe dat te onderscheiden?  Het kan niet 
anders dan dat, door genade, Zijn Stem duidelijk in mij spreekt, niet uiterlijk via ‘vleselijke’ monden. 
Voor ieder, en dus ook voor mij, zijn herinnering en trouw sleutelwoorden. Heeft de Stem ooit 
geklonken en koester ik wat als genade ooit (en dus altijd) in mij sprak? Dan is mijn antwoord ja, en 
ben ik trouw: neen, maar toch blijf ik luisteren en dat is ook weer trouw zijn. Ik raak er niet los van, 
de Stem heeft me liefdevol in de houtgreep, maar ik blijf toch met een been in mijn vissersbootje en 
houd de rand van mijn bootje met één hand nog stevig vast. Dat is de staat waarin ik al lang verkeer, 
een strijd. Maar die strijd gaan we niet aan voor ons zelf, neen het is de bedoeling ‘vissers van 
mensen’ te worden. De Zoon van God heeft naast Hem dienstbare mensen nodig, en daarvoor kan ik 
me gereed maken, dat maakte de doop met water mogelijk en dan doet het er niet toe of ik voor die 
taak geroepen wordt of niet. 

 

 



Marcus 1, 21-28     Genezingen in Kafarnaüm 1      woensdag 2 december 2020 

Deze volgelingen worden in het evangelie van Marcus de leerlingen genoemd en later ook wel de 
twaalf. Jezus is voor zijn leerlingen wat we nu zouden noemen geestelijk begeleider. Jezus spreekt en 
handelt, de leerlingen volgen Hem altijd en zijn met hem samen, en Hij confronteert zijn leerlingen 
ermee. Jezus is in meer algemene zin profeet met steeds een tweevoudige activiteit; leren/ goede 
boodschap verkondigen en activiteit/wonderdadig handelen. En dat begint in deze pericoop.  Woord 
en daad. 
Jezus blijkt geen valse profeet te zijn, zoals de (vele, sommige) schriftgeleerden. Deze onderrichten 
vanuit het hoofd, vanuit het abstracte weten, naar de letterlijke letter van de wet (Thora). Jezus 
onderscheidt zich want hij leert met gezag. Dat wil voor mij zeggen vanuit het hart, vanuit een 
verinnerlijkt diep weten. Zijn woord heeft daarom zuiverende (duivels uitdrijven) en genezende 
kracht zowel innerlijk als uiterlijk. Hij spreekt èn handelt. Onreine geesten kunnen zijn door de geest 
geïnspireerde woorden niet verdragen, worden in hun manifestatie bedreigd, verzetten zich en 
worden door enkele woorden afgestraft (Houd uw mond en ga uit hem weg), zo ‘op hun plaats gezet’ 
en ontkracht. Een nieuwe leer met gezag! Niet alleen een nieuwe leer, niet alleen gezag van boven af, 
maar vernieuwende combinatie van beide. Mensen ervaren Jezus als waarachtige profeet: zijn faam 
gaat rond in geheel Galilea. Dit is ook een les voor nu. Laat je niet misleiden door 
wonderbaarlijkheden alleen (er zijn veel zogenaamde ‘tovenaars’), ook niet door mooie woorden 
alleen (velen manipuleren), maar om ‘praktijk’ èn ‘theorie’ (practice what you preach), maar deze 
moderne woorden dekken maar ten dele wat ik bedoel. 
 

Marcus 1, 29-34     Genezingen in Karfarnaüm 2  donderdag 3 december 2020 

De vorige verzen hebben natuurlijk ook met mij te maken. Het geeft een strijd weer in mijzelf, de 
arena waar steeds ‘kwade krachten’ verschijnen, spiritueel aan te duiden met krachten die het hele 
veld willen gaan beheersen, ikken dus. Die kunnen zo krachtig worden dat mijn kern verstrikt en 
verstikt raakt, die wensen hun vernietigende macht niet los te laten.  Als ikzelf niet voldoende in 
staat ben ze mededogend hun plaats te geven en ze daar te laten, heb ik de genade van de 
exorsistische hemelkracht van elders nodig, en dat is Jezus, de verborgen zoon. De apostelen zijn de 
intieme vrienden, anderen trouwe knechten en velen zijn gehuurde knechten (meelopers als het de 
goede kant op gaat) en dan zijn er nog meer onverschilligen en tegenstanders. Allemaal ikken die in 
mijn ruimte kunnen verschijnen.   
Jezus gaat, ja samen met de vier apostelen (ofwel intieme vrienden,) van de synagoge naar het huis 
van de schoonmoeder van Simon (die later Petrus wordt genoemd en die dus getrouwd was). 
De synagoge is het huis van God. In mezelf de diepste kern waar ik met het heilige in contact kom en 
sta. Het verborgen centrum. Zo diep kan ‘het kwaad’ binnendringen! 
Ze gaan naar het wereldse huis, naar de ‘gewone wereld, waar het ‘leven van alle dag’ plaats vindt, 
naar de ruimte die ik ben, de plaats van handelen, van goed doen of niet, van stil zijn of ‘lawaai’ 
maken. De ruimte van de ‘ikken’, nabije en vreemde. 
In het licht van de dag geneest jezus de schoonmoeder van Simon van de koortsziekte. Mag ik de 
schoonmoeder zien als een trouwe knecht en de koorts als een aanduiding dat zij in gevecht is met 
het virus van het kwaad dat haar spiritueel ziek maakt? Ze ligt terneer, maar Jezus pakt haar hand en 
laat haar opstaan. Zijn kracht geneest haar. 
Jezus drijft in de avond (dus daar waar het donker is, dus in de ‘duistere kant’ van mijn ruimte) vele 
demonen uit, en brengt zo licht in het, mijn huis. Mij lijkt dat een zuiverende beweging in het volk 
‘ikken’, van accentverschuiving, innerlijk lichter worden. Dus symbolisch een verschuiving van 
gehuurde knechten, naar trouwe knechten en misschien naar intieme vrienden. 
 
 

Marcus 1, 35-39     Genezingen in Karfarnaüm 3  vrijdag 4 december 2020 

In het diepst van de nacht gaat Jezus naar een eenzame plaats om te bidden. Betekenisvol. Ik moet 
wat hier staat goed tot me laten doordringen. De verborgen zoon wordt alom bejubeld in de drukte 



van de stad. Maar de stad is de plaats van de waan van de dag, van de massaliteit, daar ligt de kiem 
van hoogmoed, van aanbeden worden, van jezelf het belangrijkste vinden. Niet de plek om in contact 
met God, de Heilige te zijn. Hij keert in en bidt, Hij weet dat niet Hij maar HIJ aanbeden moet 
worden, dat Hij namens Hem handelt, dat ook (juist) Hij dienaar is. Hij heeft de geestdoop ontvangen 
niet ter ere van zichzelf, maar ter ere van de Naam. En de apostelen gaan Hem achterna, ze gaan 
begrijpen dat ook zij moeten bidden, zich niet moeten laten verblinden door uiterlijkheid (‘iedereen 
zoekt u’) en hoogmoed. 
Jezus laat de stad achter zich en gaat naar de dorpen waar hij zijn verkondigende en genezende 
activiteiten voortzet. Dat is dus een reinigende tocht door àlle plaatsen ook die uit het zicht en 
aandacht zijn in de ruimte die ik ben. Dat is de zuiverende werking van de genade toelaten en 
daarvoor actief ontvankelijk zijn. Ik zoek zelf veel te weinig de innerlijke stilte op en datgene wat me 
tegenhoudt, moet ik gaan onderkennen, hulp vragen en me overgeven aan de kracht van de stilte 
waar Hij in de ‘diepte’ woont. Altijd weer en weer moet je blijven bidden dat je hoop en geloof 
vernieuwd en bestendigd wordt. Nooit mag je ‘op je louweren rusten’, in de zin van mij kan niets 
meer gebeuren, ik ben verlost, spiritueel een van de ‘gevorderden’. Dat is hoogmoed en ja, daar ben 
ik niet vrij van, niemand, zelfs de verborgen zoon moet zich ertegen wapenen! 
 

 Marcus 1, 40-45  Reiniging van een melaatse  zaterdag 5 december 2020 
 
Wat is een melaatse? Dat is iemand die door de gemeenschap dikwijls hardvochtig buiten de 
gemeenschap is geplaatst of op een ander niveau zich eenling weet, eenzaam is, zonder (geestelijke) 
verbindingen en helemaal daarin ‘verdwaald’ is. Hij voelt zich volstrekt onmachtig en wie kent deze 
staat niet? Velen verliezen dan geloof en hoop, en vervallen in (gelaten) wanhoop. Deze melaatse 
gelukkig niet. Hij valt op zijn knieën (‘biddende en nederige houding’) en spreekt uit dat hij in Zijn 
wonder geloofd, dat als Hij wil zijn onmogelijke, besmettelijke ziekte genezen wordt. Dat is geloof ik 
hoop in alle  logische uitzichtloosheid. Jezus raakt hem aan en de melaatse voelt weer verbinding, er 
komt licht in zijn duisternis, het wonder is geschied door Zijn genade. Dat wil je zo graag vasthouden, 
er over spreken, het je toe-eigenen. En dat doet de melaatse. Hoewel hij wordt heen gestuurd en 
gemaand er niet over te praten, kan hij het niet laten. Velen komen naar Jezus toe die het 
genadewonder ook willen ondergaan, maar er nog niet ‘aan toe zijn’. Zij openen zich niet vanuit hoop 
en geloof, maar benaderen Jezus vanwege het ongewone en het spectaculaire, alsof Hij alleen maar 
een soort tovenaar is. Het wonder heeft echter twee kanten, de genadekant van Hem en actieve 
ontvankelijkheid van mij, de nederig.  Het gaat niet om de wonderbaarlijkheden maar om onze 
dienstbare gerichtheid op de Heilige, op het Heilige. 
 

Marcus 2, 1-12  Genezing van de verlamde  zondag 6 december 2020 
 
Een verlamde is iemand die spiritueel is vastgelopen, geen kant meer uit kan, ‘veroordeeld’ is om in 
de verstarring te blijven, in bed te liggen in passiviteit, eigen activiteit niet meer kan opbrengen. Dat 
is een staat die heel herkenbaar is en waar ik dikwijls en nog steeds in verstrikt raak. Je weet niet hoe 
dat komt en er zijn ‘in je’ allerlei belemmeringen, lijkt het, die je ‘tegen houden’ om een bevrijdende 
stap te zetten. Je hebt een derde nodig, de verborgen zoon, om deze staat te doorbreken, die voor 
jou die hindernissen, de stemmen die je spiritueel verlammen met hun praatjes of anderszins 
(schriftgeleerden in deze pericoop), wegneemt door zijn helend woord. De verlamde heeft 
vertrouwen èn hulp van trouwe knechten, die hem neerleggen voor de voeten van Jezus, die hem 
vervolgens ‘opwekt’. De protesterende schriftgeleerden worden ‘op hun plaats‘ gezet, ze vormen zo 
geen hindernis meer en de verlamde staat op en gáát (zijn weg). Zijn zonden zijn vergeven. Welke 
zonden het zijn wordt niet genoemd. Het geeft wel aan dat het niet alleen de ‘schriftgeleerden’ zijn 
die schuldig zijn, maar ook jij zelf, je hebt niet al je kracht en mogelijkheid, gebed en meditatie, 
aangewend om je te ‘verzetten’. Je bent niet slechts slachtoffer, je bent ook verantwoordelijk voor je 
verlamde staat. 



 
NB Over zonde en ziekte valt heel wat meer te zeggen. Twee jaar geleden ongeveer verdiepte ik me 
in een gedeelte van het boek Leviticus (13-15) waar veel over ziekte en onreinheid wordt verteld. 
Misschien dat ik daar later nog uit ‘put’. 
 
 Marcus 2, 13-17 Maaltijd met zondaars en tollelaars     maandag 7 december 2020 
Jezus gebruikt de maaltijd met vele zondaars en tollenaars. Een tollenaar inde belastingen voor de 
Romeinen en werd als heiden gezien en door de joden veracht. Maar we zijn allemaal zondaars en 
tollenaars, dienen onszelf en heulen met de vijand (in ons). Als je je daarboven stelt in hoogmoed en 
zoals de schriftgeleerden van de farizeeën  etiketten plakt, dan onderscheid je de slechten (zij) en de 
goeden (wij). Daar doet de verborgen zoon niet aan mee, Hij kijkt niet terug, veroordeelt niet en is 
om iedereen te verheffen, opnieuw te richten op de Heilige, door woorden en daden, om ons te be-
keren. Daar kunnen we elk moment ja tegen zeggen, dat is maaltijd houden, ons samen door ‘hemels 
voedsel’ verenigen. Jezus zegt het duidelijk: ik ben niet gekomen om rechtvaardigen (zijn die er? 
schriftgeleerden zien zich zo) te roepen, maar zondaars (die hebben zijn voedsel nodig) 
 
NB De Farizeeërs vormden een grote Joodse stroming die vroom volgens de wet wilden leven. De 
schriftgeleerden waren geletterden waarvan sommigen (?) het ‘gewone vrome volk’ wetten wilden 
opleggen, dus een wettische leefwijze. Farizeeër is nu bijna een scheldwoord met de betekenis van 
schijnheilige, maar daar doe je deze vrome beweging onrecht. 
 
 Marcus 2, 18-28  Niet vasten en werken op de sabbath       dinsdag, 8 december 2020 
De schriftgeleerden blijven jezus in een kwaad daglicht stellen door het overtreden van de geboden 
te benadrukken: niet vasten en werken op de sabbath. De essentie van Jezus’ antwoord is, lijkt me, 
dat hij het doel van de middelen (regels als vasten, niet werken) centraal stelt in plaats van de 
middelen los van het doel waarvoor ze dienen. Schriftgeleerden verwisselen vorm en inhoud, middel 
en doel, zijn blind voor bevrijdend perspectief. Zo is voor mij vasten bedoeld als voorbereiding op 
ontvankelijk te zijn voor het doorbreken van licht, van inzicht, van vereniging met de Heilige. Ja, als 
het licht doorbreekt is er geen vasten meer, maar feest (paasfeest), bruiloftsfeest van mijn ziel 
tesamen met de bruidegom. Dat spreekt me aan. Elk moment kan de Messias er-zijn, op het meest 
onverwachte moment, en dan moet ik niet blind en verlamd vastzitten aan regels zodat ik zijn komst 
niet eens opmerk. Zo ook met het werken op de sabbath. Jezus antwoord kernachtig: De sabbath is 
er voor de mens, en niet de mens voor de sabbath. Dus is de Mensenzoon ook heer van de sabbath. 
Daarmee is de betekenis van de heiliging van de sabbath, de zevende dag, niet ontkend. Integendeel, 
voor bezinning, ontsnappen aan de opslokkende waan van de dag, is de sabbath een zegen. In onze 
cultuur bestond die dag ook, de vrije zondag waar niet gewerkt werd en dus ruimte in de tijd werd 
gemaakt om je horizontale gerichtheid door dagelijkse opgedragen bezigheden en werk te 
doorbreken, je te kunnen richten naar ‘binnen of naar boven’. Dat is zo goed als verdwenen, onder 
andere door de massale koopzondagen. Daarom beleef ik het zingen van de gregoriaanse mis als een 
zegen. De ontheiliging van de sabbath door de Prins van de Wereld staat echter diametraal 
tegenover de heiliging van de sabbath door de Mensenzoon, die alles in bevrijdend licht brengt. In dit 
licht wordt elke dag, je hele bestaan, sabbath omdat al ons denken, spreken en zwijgen, doen en 
niet-doen door Hem is geïnspireerd en op Hem gericht. In het komend Koninkrijk Gods zijn er geen 
‘oude’ dagen meer, de tijdsruimte in ons hart is het huis van God (geworden). 
 
 

Marcus 3, 1-12    Genezing van verschrompelde hand woensdag, 9 december 2020 
 
Farizeeën zijn nooit uitgeschakeld, zo ook niet onze neigingen om ons zelf koning te wanen, te weten 
en te denken te kunnen veroordelen, ons egoïstisch handelen, de hoogmoed. Ze proberen toe te 
slaan op zwakke momenten als we moe zijn, niet waakzaam of in twijfel zijn. Ze houden Jezus 



nauwlettend in de gaten, vooral als hij ‘kwetsbaar’ is namelijk als hij de normen van de massa (het 
volk) overtreedt (doen op sabbath). Hij spreekt hen aan ‘mag men op sabbat goed doen of kwaad, 
een leven redden of doden’? Antwoord krijgt Hij niet. Heiligen van de mens is belangrijker dan het 
strikt ongeacht de omstandigheden naleven van de gangbare regels (wettelijke en ethische regels zijn 
daarmee natuurlijk niet zonder betekenis). Ja, door de goede daad wòrdt de sabbath geheiligd. Wie 
een mens redt, redt de wereld (een Joodse uitspraak, diepzinnige woorden die een meditatie – en 
meer- waard zijn). Het gaat om balans tussen wet en mededogen en de wet bepaalt dat dynamische 
evenwicht niet (alleen). Wanneer wordt door gebrek aan mededogen recht onrecht? Waar houdt 
mededogen op en moet recht vooropstaan en op welke wijze? De hand geeft en de hand ontvangt.  
We hebben een rechterhand en een linkerhand. De rechterhand reikt symbolisch ontvangend 
omhoog en linkerhand reikt gevend omlaag en zo verbindt de mens hemel en aarde, is hij een kanaal 
van liefde. De verschrompelde hand is de hand die niet meer kan ontvangen, de genadestroom stokt, 
de ontvangende hand verdort, wordt krachteloos, verschrompelt. De andere hand wordt dan ook 
arm en zonder betekenis, misschien geven we nog maar het zijn ‘dode’ vruchten die niet helen en 
heiligen. We herkennen dit ook wel bij ons zelf (ik tenminste wel): als ons geven niet uit het hart 
komt maar vanuit ons zelf, dan is het uiterlijk misschien ‘goed’, maar innerlijk voelen we dat de kern 
ontbreekt, namelijk de liefde die ons kan dragen. 
Het volk groeit en vormt een grote menigte om Hem heen. Ook dat is zo herkenbaar als we iets 
kunnen krijgen, dan scharen we ons achter hem die ons kan geven. We hebben allemaal onze 
kwalen, en we wensen, ja eisen dat die van ons worden weggenomen. Maar het is hysterie, 
massagedrag, het is nemen zonder zelf te doen en te geven. Ben je genezen, dan komen de kwalen 
terug als jezelf geen verantwoordelijkheid neemt, en dan keert de massa zich tegen de eerder 
bejubelde weldoener. Jezus verbiedt zijn leerlingen daarom hem als ‘zoon van God’ bekend te 
maken. Hij dreigt door het massale enthousiasme vermorzeld te worden (de goddelijke vonk in ons) 
en moet zich in een bootje in veiligheid brengen, rust zoeken op het water (waarbij ik het bootje zie 
als de zielenruimte die stil moet blijven in het water symbool van de ‘stromende’ tijd hier). 
 

Marcus 3, 13-35   de twaalf, satan, verwanten                 donderdag, 9 december 2020 
 

De vier worden uitgebreid naar 12 naaste leerlingen die hij apostelen noemt. 12 is een symbolisch 
getal en roept associaties op met de 12 maanden van het jaar, de 12 dierenriemtekens, de 12 
stammen van Israël. Nu vertelt het mij dat de naaste medewerkers alle persoonsaspecten van de 
mens bevatten en dat we allen, niemand uitgezonderd, het potentieel apostelschap in ons dragen, 
we kunnen verbonden met de verborgen zoon de juiste woorden spreken en de juiste daden 
verrichten. 
Dè manier om een ander die onwelgevallig is uit te schakelen is hem te demoniseren. In onze tijd is 
dat schering en inslag en dat gebeurt ook met de mensenzoon. Het buitengewone kàn niet waar zijn, 
bedreigt het gewone want keert alles 180 graden om. Wie kent de vernietigende twijfel niet in 
zichzelf, de stemmen die met ‘overtuigende’ argumenten de bevrijdende stem vanuit de diepte van 
je hart ontkrachten, overschreeuwen en doen verstommen, waardoor je weer terecht komt in het 
‘normale’ patroon ook innerlijk? Daar waar de mensenzoon bezetenheid geneest wordt hij nu zelf als 
bezetene aangewezen (door Beëlzebub, de opperdemon). Hij gaat naar huis (wat de meest 
vertrouwde en veilige ‘uitrust’ plaats zou moeten zijn), maar daar blijkt dat zelfs zijn familie, dus de 
omgeving die dicht zij hem staat (ook de intieme vrienden en trouwe knechten in ons), niet 
ongevoelig is voor geniepige argumentatie. We zijn geneigd om ongelovig te zijn en niet te 
aanvaarden wat we niet begrijpen, zelfs als het onze meest intieme ervaring was. Hij antwoordt met 
‘hoe kan de satan de satan uitdrijven?’. We doen er goed aan deze ‘retorische‘ vraag toch goed tot 
ons te laten doordringen, de vraag is actueel, want kwaad met kwaad bestrijden is ons niet vreemd, 
heiligt het doel (altijd) de middelen?, als we geslagen worden op de ene wang moeten we dan ook de 
andere wang aanbieden? Wat is daarin de balans, het evenwicht? Vragen, geen absolute 
antwoorden. In dit evangeliefragment beluister ik dat het kwaad overal kan binnendringen, ook in de 



intiemste delen van onze ziel, in de sfeer van de ‘intieme vrienden (apostelen’), in ons diepste (t)huis. 
Als intieme vrienden zich verzetten dan wordt een eeuwige zonde gepleegd, een zonde tegen de 
heilige Geest. In kerktaal: een doodzonde. 
Er zijn, zegt men, drie soorten zonden: niet intentionele zonden (die je doet zonder opzet omdat je 
nu eenmaal mens bent), intentionele zonden (bewust, maar niet als kwaad gericht tegen de Heilige, 
ook zondigen tegen ‘ethiek’) en intentionele zonden (lasterlijk als vrije keuze en tegen innerlijk weten 
in gericht tegen de en het Heilige). De laatste zonde kan, meen ik, kunnen worden gepleegd door 
intieme vrienden omdat die ‘weten’. ‘Onwetenden’ plegen geen doodzonde. 
Zij die (uiterlijk) aan hem verwant zijn roepen hem. Hij stelt de vraag Wie zijn mijn moeder en mijn 
broers? Hij benadrukt met deze woorden dat de verwantschap in de geest (intieme vrienden in 
onszelf) belangrijker is dan de verwantschap door het bloed (familie, de erfeigenschappen in onszelf). 
Deze lering beoogt, meen ik, geen tegenstelling maar een kwalitatieve onderscheiding. We kunnen 
onze aangeboren mogelijkheden immers ‘ten goede’ aanwenden, maar onze ‘uiterlijke’ solidariteit 
stopt als we deze ‘ten kwade’ aanwenden (als intieme vrienden). 
 
 

Marcus 4, 1-20     gelijkenis van de zaaier                                             vrijdag, 10 december 2020 
De gelijkenis van de zaaier is natuurlijk heel bekend. Het bijzondere is dat jezus niet alleen de 
gelijkenis tot de omvangrijke menigte spreekt, maar de inhoud ervan ook uitlegt aan zijn 
metgezellen, de leerlingen, de apostelen die ik dus in een andere symboliek aanduidt met intieme 
vrienden. Het woord wordt gezaaid en het gaat niet zozeer om hoe het woord begrepen wordt, maar 
meer om hoe het in het hart wordt ontvangen (horen in het hart, verstaan in het hart en 
verinnerlijken). Oppervlakkig, grijpend, inschattend wat het eigen voordeel is, begeerlijkheid enz. 
levert het woord geen vrucht op. Ja, als je de Thora leest omdat je intellectueel wilt weten, dan zul je 
veel kennis vergaren, maar geen wijsheid. En dat herken ik zeker, want de kennisbehoefte is mij niet 
vreemd en ook niet om daarmee indruk maken op anderen. Maar daarmee ontvang je niet het 
geheim van het koninkrijk van God. 

 
Marcus 4, 21-34   nog andere gelijkenissen                   zaterdag, 11 december 2020 

Gelijkenissen zoals Lamp en de korenmaat, Mosterdzaadje in de aarde. 
Wat is die lamp, dat licht? Dat is meen ik, de goddelijke vonk in mezelf. Iedereen draagt dit als 
geschenk in zichzelf, het is grondslag en doel van ons leven. Het gaat erom wat we met dit geschenk 
doen, of we dit lamplicht laten schijnen in ons en door ons heen. Als ik dan kijk naar mezelf dan stop 
ik de vonk dikwijls weg, of ik besteed er geen aandacht aan, vind andere zaken die me overkomen 
belangrijker en richt me uitsluitend daarop. Dan dek ik het innerlijk licht toe, dan verduistert het en 
dat is helaas mijn gebruikelijke toestand. 
Dan komt die ‘oneerlijk’ klinkende uitspraak van Jezus, de verborgen zoon: Want degene die heeft, 
zal gegeven worden, en aan degene die niets heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. Dat 
moeten we natuurlijk niet ethisch en letterlijk verstaan. Ik koppel met aan de vorige gelijkenis. Het 
geeft aan hoe meer je het licht van het woord toelaat (zonder toe-eigenen) hoe meer het licht zal 
branden, het licht zal groeien, echter hoe meer je door eigen toedoen weigert te ontvangen, het licht 
laat doven, het gevaar ontstaat, dat je er zelfs helemaal niet meer bij kan komen en dat de duisternis 
als een donkere deken over al je doen en laten zal liggen. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid en 
waakzaamheid, ik heb een keuze, ik kan me toewenden naar het licht maar ook afwenden ervan. In 
het eerste geval neemt de kracht van het innerlijk licht alsmaar toe, in het tweede geval zal het 
weinig licht in kracht alsmaar afnemen. 
En zo komen we bij de gelijkenis van het mosterdzaad, die weer op een andere wijze doorgaat op het 
boven gezegde.  Als ik een ‘goede akker’ ben dan zal het kleine diep verborgen zaadje, het innerlijk 
licht, tot wasdom en vrucht komen. De vruchten worden in de gelijkenis de struiken met grote takken 
genoemd. Die grote takken reiken tot in de hemelen en geven schaduw zodat de vogels van de hemel 
(de engelen) er kunnen nestelen. Engelen(‘boodschappers’) zijn krachten die een dynamische 



verbinding vormen tussen ‘boven en beneden’, tussen hemel en aarde, tussen ons leven ‘hier’ en het 
verborgen leven ‘daar’. Als wij hier vrucht zijn, kunnen zij hier nestelen tot zegen van de wereld. 
 

Marcus 4, 35-41   storm op het meer                                                    zondag, 13 december 2020 
Jezus zegt tegen de leerlingen Laten we naar de overkant gaan en ze laten de mensen achter en 
steken met de boot over. En dan steekt een hevige storm op. Het woord overkant trekt in deze 
passage mijn aandacht. Is de overkant het diepe innerlijk in ons? Hier word ik erop gewezen dat 
actief zijn in de uiterlijkheid (het doen van goede daden) natuurlijk goed is, maar dat we ook de tijd 
moeten nemen in te keren in het diepst van onszelf om daar genezende en nieuwe innerlijk kracht 
opdoen. Dat is meditatie, contemplatie, gebed en stilte. Zo voorkomen we dat ons licht ‘opbrandt’ en 
we gevangen worden door de illusie dat we het zelf op eigen kracht wel kunnen, dat we los van onze 
kern zelf licht zijn. Mooi gezegd, maar inkeer is een verontrustende ‘reis’, het geeft onrust, want we 
moeten in die innerlijke tocht veel van onszelf loslaten (de egocentrische gehechtheden en vooral de 
hoogmoed dat we uitverkoren zijn en dat we om het wat boeddhistisch te zeggen al verlicht zijn). We 
voelen dat we in die storm verdrinken, er onderdoor gaan. Ik denk hierbij als vanzelf aan de donkere 
nacht van Johannes van het Kruis, door veel mystici autobiografisch beschreven. Het enige houvast, 
de reddingsboei is de ‘duistere’ verborgen zoon, waar we ons dan in onze doodsangst op moeten 
richten. Dat is ‘blind’ vertrouwen en overgave tegen alle tekenen in, aan wie en wat?: aan Niets en 
dat blijkt Hij te zijn. 
 

Marcus 5, 1-20   genezing van een bezetene; Legio               maandag 14 december 2020 
Jezus en zijn leerlingen komen na de storm op zee, die ik de donkere nacht noemde, de donkere 
nacht van de zintuigen, aan de overkant. Ik probeer me dat in te beelden. Is dit de eerste fase van de 
zuiveringsweg, de inkeer naar het eigen innerlijk? Dus de overkant is een staat van zijn, die al 
zuiverder is dan mijn gebruikelijke toestand. En dan meen ik al redelijk gezuiverd te zijn, eigenlijk 
geraak ik in de illusoire waan ‘er al te zijn’. En dan breekt van alles in mij door van geestelijke 
tekortkomingen, van hoogmoed, van eigenwaan, verborgen strevingen, ook onopgeloste 
‘rekeningen’ enz enz, en dan is daar het besef dat je door dat alles (Legio) bezeten bent, letterlijk. 
Eigenlijk bevind je je niet in het licht (dat is maar schijn), maar in het donker van de (geestelijek) 
‘graven’. Dat is een existentiële crisis en er kan berouw opwellen (of niet), het besef doorbreken van 
‘niet waardig te zijn’, dat je gevangen bent in je eigen wil. De verborgen zoon wordt gesmeekt 
(=bidden) jou niet ‘uit het land te sturen’, maar jou van al die ‘onreine geesten’ te bevrijden (=vragen 
om genade). En dat gebeurt inderdaad uit genade. De onreine geesten gaan over op de varkens (die 
in het jodendom als onreine dieren worden gezien, ik zelf kan dat slechts symbolisch zo zien) die zich 
vervolgens in de afgrond storten, ze verdwijnen naar een plaats waar wij geen weet van hebben. Wat 
weten zijn van het kwaad, ja ook dat is een geheim? Zo kan het gebeuren, maar voor niemand is het 
zeker dàt het ook zo gebeurt. Er moet wel oprecht ‘berouw’, nederig ‘gebed’ dat opwelt uit het hart 
(zonder te weten of het gebed wordt verhoord). Eigenlijk zit ik voortdurend op dat meer, gaande van 
de ene oever naar de oever aan de overkant en weer omgekeerd. En misschien dat ik op een genadig 
moment in dat altijddurend zuiveringsgebeuren, met vallen en opstaan, met eigen inspanning en 
vooral door genade, eens wel met Hem verder mag trekken? 
 
 

Marcus 5, 21-42   de vloeiende vrouw en de dode vrouw. dinsdag, 15 december 2020 
In beide episodes wordt het getal 12 genoemd. De vrouw die 12 jaar aan vloeiingen lijdt en het 12- 
jarig dode meisje. Dat zet me aan het denken. Voor mij is 12 het leven in de tijd, en daarin zijn we in 
opgesloten in de rondwentelende cirkels van het lot. We komen eruit onszelf niet uit. Er overkomt 
ons zoveel waar we niets aan kunnen doen.  De vloeiende vrouw met haar menstruatie of de man 
met zijn natte dromen. Dat is het beeld. We ondergaan, we laten ons meeslepen met van alles en 
nog wat en dat moeten we weer loslaten. Dat moet gereinigd worden, met water, als het ware een 
bad nemen, de onreinheid afspoelen. Het zijn kleine zonden ‘waar we dus weinig aan kunnen doen’, 



maar als we ons niet schonen dan kan het kleine groot worden en niet meer door eenvoudige  
dagelijkse zelfobservatie en ´spijt´ van ons weggenomen worden. Dat is aan de hand bij de vloeiende 
vrouw.  De tweede passage vertelt iets dergelijks maar dan in het leven na de dood (de kerk noemt 
dat vagevuur) of spiritueler aangegeven het verborgen leven ‘onder’ dit ‘uiterlijk’ leven, noem dit het 
leven van de ziel. Ook daar kan de ziel opgesloten raken in de oneindig omwentelende cirkels van de 
‘dood’, en de genade van de zoon is zoals in dit leven noodzakelijk om je uit deze opgeslotenheid te 
bevrijden. Ik beluister daarin dat  bidden voor het zielenheil van overledenen heel belangrijk is. De 
mensen om het dode kind doen dat ook, en vragen Jezus om hulp. Hij zegt het kind is niet dood, en 
spreekt de woorden Talita Koem (meisje, ik zeg je, sta op). De genade voor onze ziel ‘na’ de wereldse 
dood.  
 
NB.  
Het Hebreeuws woord ECHaD ( 1-8-4 of wel 1-12) betekent eenheid. Als het leven (12) zich verbindt 
met de 1 (de Ene die zich manifesteert in de verborgen zoon, in Jezus), is er wezenlijke eenheid, een 
geheel, een totaliteit. Hetzelfde geldt voor de 12 apostelen en Jezus die samen ook verbinding van de 
12 met de 1. Als het leven niet verbonden dan er alleen de verschrikkelijke eindeloze kringloop van 
het lot.   
 
 

Marcus 6, 1-13   Gebrek aan vertrouwen; zending van de 12     woensdag, 16 december 2020 
Zij die weten dat jezus van eenvoudige afkomst is (zoon van de timmerman) nemen aanstoot aan zijn 
wijsheid. Ze oordelen zijn woorden en daden als hoogmoed, ze kunnen niet aanvaarden dat een van 
hen, een eenvoudige, geestelijk (ver) boven hen staat. Dat is heel herkenbaar, we benijden de 
kwaliteiten en de mogelijkheden die ander kennelijk heeft, het is afgunst, en afgunst sluit de ogen 
voor de mogelijkheden die de ander juist ook voor ons heeft (een profeet wordt overal geëerd, 
behalve in zijn vaderland, bij zijn familie en in zijn eigen huis). Door afgunst (geen vertrouwen) doen 
we ons zelf en anderen ernstig tekort. 
De twaalf worden 2 aan 2 uitgezonden. Ze krijgen de genade van het woord en van de (genezende) 
daad, worden de zoon gelijk. Dat wijst op een geestelijke verbinding van intieme vrienden en de 
verborgen zoon. Hoewel in afstand gescheiden, zijn zij in de kern verbonden. Ze nemen niets mee 
alleen een stok. Een stok om te gaan, geen stok om te slaan. Integendeel op geen enkele wijze, zegt 
de zoon, mag de boodschap met dwang of geweld verkondigd worden. Ga verder als men niet wil 
horen. De Kerk heeft zich niet aan deze aanwijzing gehouden. Een mens moet zijn weg in vrijheid 
vinden en  
gaan niet onder dwang of. Ook moderne profeten weten goedgelovigen op allerlei wijze aan zich te 
binden en dat ‘is niet goed’ (vind ik). 
 
 Marcus 6, 14-29 levenseinde van Johannes de Doper              donderdag, 17 december 2020 
Ik kan deze passage lezen vanuit Herodes en vanuit Johannes. 
Herodes is een feestvierder, hij domineert de uiterlijkheid, maar is er nog niet helemaal in opgegaan. 
Hij wil enerzijds wel af van Johannes (de stem in hem om om te keren) maar anderzijds ook weer niet 
(hij voelt aan dat die stem in hem wezenlijk is). Daarom heeft hij Johannes gevangen (onschadelijk 
gemaakt maar niet definitief). Dat gebeurt ook in mij, door verleidingen van de Prins van de Wereld 
wordt ik zelf ook in zo’n spagaat geplaatst. En de schone vrouwen (symbool voor de verleidelijkheid 
van de uiterlijke wereld) verblinden Herodus, brengen hem ertoe zich via een eed te verbinden met 
de prins van de wereld en Johannes wordt letterlijk een kopje kleiner gemaakt, definitief het zwijgen 
opgelegd. Ik denk dat dit een voorbeeld is van een grote zonde. Je wijst de genade af en kiest al dan 
niet gemanipuleerd voor de uiterlijke weg tegen de genade in.  
Johannes is in deze perikoop passief, hij ondergaat zijn onthoofding. Misschien dat dit wil aangeven 
dat we niet moeten blijven luisteren naar de voorloper van de grootste profeet. Maar de voorloper 
moeten loslaten om het woord van de verborgen zoon toe te laten. Moet daarom Johannes 



symbolisch onthoofd worden, ook in ons. Dat wil zeggen niet meer de hoofdtoon hebben, ons 
wentelen in de belofte en het daarbij  te laten? In de praktijk zie ik mensen zich helemaal 
overleveren aan goeroes en geestelijke leidsmannen (inderdaad meestal mannen). Dan is er ‘heerlijk’ 
zekerheid, houvast, eigenlijk wordt eigen verantwoordelijkheid over gedragen en zo ontlopen. 
Geestelijk begeleider en leerling kunnen en willen elkaar niet loslaten en zo komen ze in verstarring, 
zoals Johannes in de engheid van de gevangenis. Herkenbaar in mijn leven. Maar de weg gaat 
‘verder’, er zijn niveausprongen als het ware, waar het oude losgelaten moet worden om het nieuwe 
te kunnen toelaten. Het elkaar vanuit een behoefte aan zekerheid of waan, vanwege je geborgen 
voelen, vast te houden wat he ‘hebt’,  is een weerstand. Een weerstand tegen om alleen met een 
stok verder te gaan zonder bagage, dus zonder zekerheid, alleen met vertrouwen in zijn woord. 
 
NB  
In het Hebreeuws luidt de naam Johannes Jehochanan (Yod-Heh-Wav Chen-Nun; 10-5-6-8-50). 
In de naam van Johannes wordt dus uitgedrukt dat God (Yod-Heh, JaH) zich via deze mens (Wav) 
In de wereld hier openbaart als genade (Chen-Nun, CheN).  
 
 

Marcus 6, 30-44    Jezus geeft 5000 mensen te eten                           vrijdag, 18 december 2020 
De mens leeft niet van brood alleen. Het wonder van het brood, waarbij 5 broden 5000 mensen 
voeden, gaat natuurlijk niet om een goocheltruc. Er zit veel meer achter waarvan ik slechts een 
fractie kan vermoeden. Het brood is het woord dat uit de hemel komt, uitgesproken door de 
verborgen zoon, dat ons geestelijk voedt. 5000 heeft de structuur van 1-4. Als 4 de ontwikkeling in de 
tijdelijkheid is, dan betekent 5 dat deze ontwikkeling hier verbonden wordt met de Ene, 1,  die overal 
is, in de oneindigheid waarin de tijdelijkheid is opgenomen. Mijn worden (ik word) wordt één met 
het Zijn (IK BEN), waardoor ook ik kan (gaan) ervaren: ik ben, ik ben in relatie met IK BEN. Mijn 
verlangen naar voedsel, naar brood, is in de kern verlangen naar het woord van God, naar onthulling 
(en vervulling) van de zin van leven, van het lot, van de zin van leed, van ziekte, van geluk, en ook van 
de zin van de dood en van het grote ‘niets’. Dit brood (woord) komt niet van het aardse maar ‘dauwt’ 
overvloedig vanuit ‘boven’ voor hen die willen horen. Er blijven 12 manden over, genoeg om alles en 
allen van deze tijd (12) te voorzien. Het woord stroomt onophoudelijk uit de Bron, vraagt niets terug, 
is liefde uit overvloed. 
 

Marcus 6, 45-56    tegenwind op het meer                                        zaterdag, 19 december 2020 
De leerlingen, intieme vrienden en trouwe knechten, dus eigenlijk ik zelf, een substantieel deel van 
mezelf, gaat haar eigen weg door de tijd (de overtocht op het meer, ‘water’ is symbolisch voor mij 
‘tijd’). Ze werken hard, ze roeien en ploeteren, maar komen niet vooruit, er is ‘tegenwind’, de 
overkant, gene zijde, is en blijft zo onbereikbaar. Het heft in eigen handen nemen gebeurt zo 
makkelijk als je niet meer in het wonder kunt geloven (de krachten die van ‘elders’; komen), ze 
hadden van [het wonder van] de broden niets begrepen en hun hart was versteend, (dus gesloten 
voor het Woord) of als je denkt nu zo verlicht, spiritueel te zijn dat je het zelf wel kunt, meent de 
verborgen zoon niet meer nodig te hebben. Dan loopt alles vast (niet meer vooruit komen), te veel 
actieve activiteit, te weinig actieve passiviteit. En dan zien we Jezus over het water lopen (Hij staat 
‘boven’ de tijd, beheerst het lot). Pas als er weer verbinding is met de verborgen zoon (hij stapt in de 
boot) gaat de wind liggen en kan de overzijde van het meer, bereikt worden. ‘Zonder genade vaart 
niemand wel’, is een spreekwoord dat dit alles kernachtig uitdrukt. 
 

Marcus 7, 1-23  wat uit de mens komt maakt onrein                       zondag, 20 december 2020 
Ik vind deze passage heftig, omdat het een spiegel is die, als ik eerlijk in durft te kijken, laat zien hoe 
ik eigenlijk ben. En dan zie je de welhaast onmogelijke opgave om van onrein rein te worden, er is 
zoveel in allerlei diepten van me dat ‘onrein’ is , dubbel is gemengd goed en niet goed. Als ik voor die 
werkelijkheid mijn ogen sluit, anderen en mezelf de maat neem vanuit de regels en de vormen van 



de tradities, mezelf wijs maak dat als ik me maar aan het ‘uiterlijk goed ’me houd, het dan ook 
‘innerlijk goed’ is, dan wordt ‘de weg gaan’, het navolgen van de verborgen zoon, het luisteren naar 
het woord en ondergaan van de genezende kracht van de daad, een onmogelijkheid, wordt de weg, 
mijn weg afgesloten. Dan word ik ‘farizeeér’ in de negatieve connotatie van dit woord. Dat veel 
kwade gedachten, de neiging tot hebzucht,de  steeds weer opkomende hoogmoed enz. is niet 
onrein, deels kan ik daar niets aan doen, maar de verhulling geeft aan  deze ‘negativiteit’ zuurstof, 
dan groeit het, en dàt ‘maakt de mens [mij] onrein’. Ik weet niet veel, maar ik meen dit wel te weten. 
 

Marcus 7, 24-37   Griekse vrouw; genezing van een doofstomme          
                                                                                                                  maandag, 21 december 2020 

Vandaag is het winterzonnewende. In deze perikoop is er voor de Griekse (voor joden dus heidense) 
vrouw de geboorte van een groot onbekend licht omdat Jezus demonen verdrijft uit haar kind. Haar 
leven wordt weer vruchtbaar. Het woord is niet alleen voor joden en is evenals de daad ook voor 
heidenen die ervoor open staan. Je kunt openstaan maar daarvoor is moed nodig om de 
verstarringen van de eigen omgeving, opvoeding, (goed)gelovigheid en traditie open te (laten) 
breken. Ook veel verzet in mij heeft, kan misschien getransformeerd worden in wat ik maar noem  
trouwe knechten in het innerlijk omwentelingsproces.  
Effata (ga open) en de doofstomme hoorde (zijn woord) en sprak (hopelijk dankbare woorden). Ik 
besef dat ik steeds weer doofstom kan worden (en wordt), afhankelijk ben van het genadige woord 
Effata om weer open te worden, dat wil zeggen op het Licht gericht.  Of nog precieze opdat de 
geboorte van de zoon, van het licht, in mij werkelijkheid wordt, juist op deze dag van de 
winterzonnewende. Elke dag kan de dag van de winterzonnewende zijn.  
 

Marcus 8, 1-21    Jezus geeft vierduizend mensen te eten     dinsdag 22 december 2020 
Daar waar in Marcus 6, 30-44  5000 mensen eten wordt gegeven en er slechts 5 broden ter 
beschikking waren, gaat het hier om 4000 mensen en 7 broden. Inhoudelijk komen beide passages 
met elkaar overeen. Alleen symbolisch wijst het verschil in de getallen naar een ander inhoudelijk 
accent. Zoals ik eerder heb gezegd zie in 4 als een verwijzing naar de tijd zoals die zich hier 
manifesteert en 7 geeft een eindfase van een ontwikkeling aan, het moment dus dat er een 
doorbraak kan plaatsvinden, het nieuwe de 8, spiritueel een ‘diepere laag’, transcendentie,  
bijvoorbeeld toegang tot het beloofde land, in termen van het nieuwe evangelie het Koninkrijk Gods. 
Maar ik voel wel aan dat ‘beloofde land’ en ‘Koninkrijk Gods’ verwijzen naar die nòg diepere lagen, 
die mij onbekend zijn, meer als een wenkend hoopvol perspectief (voor mij). 
En Jezus zegt zelf dat achter deze getallen een geheim verborgen is. Waarom praten als je geen 
brood hebt? Is jullie hart versteend? Jullie hebben toch ogen, zie je dan niet? Jullie hebben toch oren, 
hoor je dan niet? En dan worden de leerlingen eraan herinnerd; ik heb toch ‘vijf broden gebroken 
voor 5000 en er waren 12 broden over’ en ik heb toch ‘7 broden gebroken voor 4000 en er waren 7 
broden over’ En jullie begrijpen het nog niet? Nee, inderdaad ik meen iets te begrijpen, maar ik weet 
dat ik niet begrijp. Mijn menen te weten, is eigenlijk alleen napraterij. 
 

Marcus 8, 22-38   de blinde; lijden van de mensenzoon woensdag, 23 december 2020 
De weg kwijt zijn in spirituele zin is blind zijn. De blinde wordt genezen, wordt uit zijn vaste blind 
makende patronen (het dorp) gehaald (‘hij nam hem bij de hand en bracht hem buiten het dorp’) en 
de weer ziende man wordt gewaarschuwd ‘niet het dorp ingaan’, dat wil zeggen, zoals ik het zie, 
verval niet in de oude, uiterlijke vanzelfsprekendheden. 
Jezus gaat naar veel dorpen en zal dus veel blinden ‘bij de hand nemen’ en weer licht in hun hart 
laten schijnen. Als dat ons gebeurt weten we niet waar de genezende kracht vandaan komt, we 
geven het een naam en doen alsof we het dan weten: Elia, Johannes de Doper, een van de profeten.  
Het gaat niet om een naam geven, maar om weten van het hart. Petrus ervaart dat en beleeft Jezus 
als de Messias, die door de joden wordt verwacht. En dan zegt Jezus dat de Messias niet met open 
armen zal worden ontvangen, integendeel. De boodschap zal alles ‘op zijn kop zetten, en daarom 



zullen velen zich verzetten, ze hebben veel te verliezen aan macht, aanzien, zekerheden en houvast. 
Dat zijn de krachten in ons innerlijk die symbolisch aangeduid worden als oudsten, hogepriesters, 
schriftgeleerden. Wie kent dat niet zelf in zijn innerlijk gebeuren. Er is groot verzet in ons als we 
geconfronteerd met het opkomend inzicht dat alles 180 graden zal veranderen. Durf dat maar eens 
toe te laten. De ultieme boodschapper, de mensenzoon, de Messias zal door bijna alles in ons 
geslachtofferd worden. Wij weten dat, maar ook dat geen lijden de boodschap niet kan uitwissen. 
Schipperen hierin kan niet. Petrus gaat vanuit eigen wil en inzicht tegen het weten van het hart in, en 
dat is voor een ingewijde een doodzonde: ’Weg daar, achter mij, satan, want jouw gedachten zijn 
niet mijn gedachten, maar van die mensen’.  
En dan: ‘wie zijn leven wil redden, zal het verliezen’. Dat versta ik dat we ons geïsoleerd uiterlijk 
leven los moeten laten, radicaal, om innerlijk als nieuwe ziel herboren te worden. Dat is de 
‘moeilijke’ boodschap van het komend kerstfeest, de geboorte van de verborgen zoon in onszelf 
zodat hij aan het licht kan komen. 
 

Marcus 9, 1-8    Jezus met Mozus en Elia                                     donderdag, 24 december 2020 
Jezus gaat met 3 van zijn apostelen naar een ‘hoge berg’ (dus naar een plek waar aarde en hemel 
elkaar raken, in ons hart is dat het ‘topje’ van onze ziel daar waar de goddelijke vonk eeuwig brandt. 
Dan toont hij zich in zijn hemels gedaante, in een schitterend innerlijk kleed: ‘Hij verandert van 
gedaante en zijn kleren werden schitterend wit’. De verborgen werkelijkheid wordt even voor 
menselijke (innerlijke) ogen, die van de drie ingewijden, ‘zichtbaar’, een godservaring, en Jezus 
verschijnt samen met Elia en Mozes, de innerlijke weg berijders van de Messias. En er klinkt een stem 
uit de wolk (de hoogste hemel): ‘Dit is mijn geliefde zoon; luister naar Hem’. En dit is een mooie 
afsluiting van de Adventmeditaties 2020, want morgen wordt de zoon geboren symblolisch in ons 
hart. Amen 
 

Kerstnacht 2020                                                                            nacht, 24-25 december 2020       
Zalig kerstmis en dat wens ik iedereen zowel innerlijk als voor het uiterlijk 'lot'. Dat je hart licht 
mag laten schijnen tot heil van alles wat je ontmoet en ook tot heil van jezelf. Het licht wordt elk 
moment geboren, wil geboren worden, en dat beseffen we op deze symbolische dag: Kerstmis de 
geboorte van de verborgen zoon in het hart, elke dag weer. Amen 
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• • In het begin van hoofdstuk zes wordt de voorstelling van Marcus al zeer duidelijk.  
 
Zeker, Jezus brengt Gods boodschap, Hij onderricht en treedt weldoende op, en in dit alles openbaart 
Hij zijn zending en zichzelf. Maar de evangelist Marcus onderstreept hierbij drie thema's die voor hem 
blijkbaar belangrijk zijn: de activiteit van Jezus (vgl. de samenvatting); het inschakelen van 
leerlingen (vgl. roeping en aanstelling); en het onbegrip (vgl. de reacties van de farizeeën en 
herodianen, van stadsgenoten en verwanten). De structuur van dit tweede stuk (3,7-6,6a) is gelijk aan 
die van het eerste (1,14-3,6). We vinden er dezelfde sequentie: aan het begin summarium en 
leerlingenperikoop, aan het einde een verhaal waarin het onbegrip op de voorgrond staat.  
c. De derde identieke opeenvolging (6,6b-8,21)  
• • In 6,6b is er een nieuwe start. Jezus stond verwonderd over het ongeloof te Nazaret. Ten 
gevolge daarvan gaat Jezus weg. ‘Hij trekt rond door de dorpen in de omtrek, terwijl Hij onderricht 
geeft’. Weer een samenvatting, al is dit een zeer korte.  
• • In 6,7 begint dan een derde verhaal over de leerlingen: ‘En Hij riep de Twaalf tot zich en 
begon hen twee aan twee uit te zenden, en Hij gaf hun volmacht over de onreine geesten’. Na de 
roeping van de vier (1,16-20) hadden we de aanstelling van de Twaalf om Hem te vergezellen en later 
door Hem gezonden te worden (3,13-19). Hier, in 6,7-13, wordt die zending beschreven. We mogen 
veilig aannemen dat de climax van roeping, aanstelling en zending niet het resultaat van toeval is, 
maar bedoeld werd door de evangelist.  
• • In wat volgt, zien we opnieuw een zeer actieve Jezus. In de hoofdstukken zes en acht staan 
o.a. de twee broodvermenigvuldigingen. In hoofdstuk zeven hebben we een lange discussie over 
reinheid en de genezing van de dochter van de Syrofenicische vrouw.  
• • Maar in 8,13 verlaat Jezus de farizeeën, stapt in de boot en vaart naar de overkant. De 
leerlingen hebben vergeten brood mee te nemen. En Jezus waarschuwt hen: ‘Kijk uit, wacht u voor 
het zuurdeeg van de farizeeën en het zuurdeeg van Herodes’. Ze twisten er met elkaar over: ‘Het is 
omdat we geen broden hebben’. Jezus merkt dit en vraagt: ‘Waarom twist ge erover dat ge geen 
brood hebt? Beseft ge en begrijpt ge het niet? Hebt ge dan een verhard hart? Ziet ge niet terwijl ge 
toch ogen hebt, en hoort ge niet terwijl ge toch oren hebt? En herinnert ge u niet, toen ik de vijf broden 
brak voor de vijfduizend, hoeveel korven vol met brokken ge opgeraapt hebt?’ En Jezus herinnert hen 
aan de twee broodvermenigvuldigingen. ‘Begrijpt ge het nog niet?’ Niet enkel farizeeën en 
herodianen, niet enkel stadsgenoten en verwanten, maar zelfs zijn leerlingen, de Twaalf, zijn vol 
onbegrip (8, 14-21)! Opnieuw dezelfde schikking: summarium en leerlingenperikoop aan het 
begin, onbegrip aan het einde. (Jan Lambrecht, 1981)  
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