
Vierde zondag door het jaar.  Mc 1,21-28 

Beste parochianen in onze regio:  

In het Marcus-evangelie van de vierde zondag door het jaar is sprake van 

een boodschap over de uniekheid van Jezus; Zijn woord van gezag.  

Dat is wat de omstanders zeggen als ze Jezus horen preken. Buiten 

zichzelf van verbazing zijn de toehoorders want de uniciteit van Jezus 

maakt een diepe indruk op hen zoals ze nog nooit hebben meegemaakt. 

Maar ze verbazen zich nog meer, als ze de werken zien die Jezus doet. 

“Zwijg stil en ga weg “. En de onreine geest die de man in zijn macht had, 

gehoorzaamt Jezus en verdwijnt. Gezag en macht. Het komt hier zo 

dichtbij wie zou hier niet doorgeraakt zijn, en met ontzag, vrees vervuld 

voor God, diep neerbuigen? Het evangelie van deze dag speelt zich af in 

de synagoge van Kafarnaüm. De mensen denken niet negatief over Jezus 

als de onreine geest openbaart, zo van Jezus zoon van die timmerman uit 

Nazareth, de mensen zijn daar anders dan de mensen uit Kana, 

Kafarnaüm, dat ze zouden denken “Uit Nazareth”, kan daar iets goeds 

vandaan komen. Nee dat denken ze niet en die truc van de duivel om een 

vooroordeel tegen Jezus uit te buiten en zo zijn gezag te breken, mislukt 

jammerlijk. Kafarnaüm is een plaats waar Jezus graag is, omdat daar 

geloof in Hem is. Er heerst daar de goede geest van ontzag en vreze 

Gods. Men is blij met Jezus komst en men spreekt er met lof over, zodat 

zijn faam, zo staat er, zich over de hele streek verspreidt.  

Dit zou ook de houding moeten zijn van ons gelovigen, geraakt willen 

worden door Jezus. Door wat Hij zegt en wat Hij doet. Erkennen dat Hij 

spreekt met gezag en dan je eigen mening over van alles en nog wat, 

even tussen haakjes zetten. Je verheugen over Hem, geloven in Hem, en 

kiezen voor Hem en Zijn leerling willen zijn. En ons laten raken door die 

eeuwen oude woorden en teksten. En nadat we geraakt zijn, ook met lof 

over Hem spreken. Missionaire kerk zijn, een kerk die naar buiten gaat. 

Niet in onszelf gekeerd maar Zijn wonderwerken en Zijn Woorden 

verkondigen. Niet alleen wat Hij aan anderen heeft gedaan maar hoe Hij 

ons ook geraakt heeft. Een Woord van gezag. Want Zijn woorden kunnen 

genezend werkend ook in onze “alles moet kunnen maatschappij”. Waar 

we alles willen hebben maar als we het hebben, werpen we het weg en 

creëren we weer een tweedehands markt. En zo gaat dat maar door. 

Afgelopen weken heeft Noppes, de tweedehands winkel in onze regio, de 

inname van goederen moeten stopzetten het magazijn was vol. Moeten 

we eigenlijk niet met andere zaken bezig zijn, toch meer nadenken met 

elkaar over de diepere waarden in ons leven. Of zijn we jaloers op de 

mensen die leven zonder God of gebod. Ze trekken zich niets van het 

verdriet onder de mensen om zich heen. Zij zijn gezond zij hebben het 

goed, zij zijn belangrijk. Wat is daar tegen bestand? Juist, met hen in 

discussie gaan en betogen dat een toekomst met God langer bestaan 



blijft. We moeten vertellen dat het evangelie onze enige richtsnoer is, ons 

geloof uitdragen en zichtbaar maken. Ja, ik geloof en ik blijf geloven en 

vertrouwen houden in Jezus. Hij zal ons die kracht geven en Hij laat ons 

niet vallen. En op basis van ons geloof, op basis van die onderlinge liefde 

kunnen we een mooiere maatschappij creëren. Laat onze reine Geest Zijn 

werk maar doen. Laten we samen op weg gaan.  

Wim Zürlohe                 


