Jij bent mijn geliefde
God is liefde 3
Preek over Marcus 1:11 (ds. Jos Douma)
(doopdienst voor Yara Nab, Alisha Tax en Rachel Scholma)

En er klonk een stem uit de hemel:
‘Jij bent mijn geliefde Zoon,
In jou vind ik vreugde.’

Weten jullie waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben? Naar alle lieve woordjes
die jullie gesproken hebben de afgelopen weken. Lieve woordjes voor Yara,
Alisha en Rachel. …
Positieve woorden spreken is een van de vijf liefdestalen. Kent u ze (nog)?
- Positieve woorden spreken
- Tijd en aandacht geven
- Geschenken geven
- Dienen
- Aanraken
Vijf verschillende manieren om aan de ander te laten merken dat je van haar of
hem houdt. En we voelen allemaal heel goed aan hoe belangrijk dat is. Dat je
complimentjes geeft. Dat je even helpt bij een klusje. Dat je een aai over je bol
krijgt. Dat je een kadootje krijgt.
We willen er in deze preek bij stil staan dat ook Jezus positieve woorden te horen
krijgt. Vanuit de hemel. Zijn Vader spreekt zijn liefde uit. De woorden zijn
bestemd voor Jezus. En wat moet dat voor Hem een geweldig kracht hebben
betekent, een stem uit de hemel die zegt: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, ik vind
vreugde in jou!’
En ik geloof dat deze woorden ook voor ieder van ons persoonlijk bestemd zijn.
Dat we dus allemaal (samen met deze drie kleine meisjes) te horen krijgen: ‘Jij
bent mijn geliefde. Ik vind vreugde in jou!’ Maar daar kom ik tegen het einde van
de preek op terug. We gaan ons eerst wat meer inleven in het verhaal.
-Het evangelie van Marcus begint kort en krachtig. Waar gaat het over? Geen
misverstand daarover, zegt Marcus: over Jezus Christus! ‘Het begin van het
evangelie van Jezus Christus.’ Maar voordat Jezus zelf aan het woord komt (in
vers 15), horen we eerst Johannes de Doper en de Vader uit de hemel.
De komst van Johannes was al zes eeuwen eerder aangekondigd door Jesaja: ‘Ik
zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.’ Johannes is dus bezig
om de mensen klaar te maken om Jezus te ontvangen. Want dat gaat niet
zomaar. Het koninkrijk van God is een heel andere werkelijkheid en daar moeten
je ogen eerst voor open gaan.
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Johannes doet dat door te dopen. Bij die doop moeten we niet denken aan de
doop die wij kennen: de doop (in de tijd van Johannes: de besnijdenis) waardoor
je ingelijfd wordt in de gemeente, als het teken dat God een verbond met jou
sluit. Het zit eerder in de sfeer van de reinigingsrituelen die de Israëlieten wel
kenden in de tempel. De doop van Johannes is een symbool van een radicale
ommekeer. Het is echt een bekeringsdoop waarmee de gedoopte zegt: ‘Ik keer
me radicaal af van mijn oude leven, waarin ik zelf het centrum vormde, en ik
kies voor het nieuwe leven waarin God alle eer krijgt. Ik laat de zonde achter me
en ik kies voor een leven met God.’
Johannes komt met de boodschap van de doop en de inkeer en de vergeving van
zonden vanuit de woestijn. En de woestijn is in de Bijbel vaak de plek waar je tot
bezinning komt, waar je alleen bent, waar je wordt geconfronteerd met jezelf en
met alles wat er in je leeft aan pijn en angst en aanvechting.
Henri Nouwen noemt de woestijn de plek van de grote worsteling en de grote
ontmoeting. En hij raadt ons aan om regelmatig de woestijn in te gaan, de
eenzaamheid te zoeken, de stilte. Dat is behoorlijk spannend, want als er geen
afleiding meer is, geen computer, geen gesprekpartner, geen boek, geen muziek
geen noem maar op waardoor we de hele dag worden afgeleid van onze ziel, dan
zal er een grote worsteling komen met wat er in je leeft aan zorg en verdriet en
boosheid en ergernis en verveling. Je kunt het niet langer wegstoppen. Maar het
zal je helpen om je ogen te richten op Jezus, om je aandacht op Hem te
concentreren en te komen tot de grote ontmoeting met God die je
onvoorwaardelijk aanvaardt en je uitnodigt om in zijn koninkrijk van genade en
liefde te leven. Dat vraagt om een totale heroriëntatie van je leven.
Zoiets moet er ook gebeurd zijn met al die mensen die naar Johannes toegaan
om zich te laten dopen. Ze zijn tot inkeer gekomen, hebben hun eigen
woestijnperiode meegemaakt, hebben hun zonden onder ogen gezien en ervoor
gekozen om zich onder het belijden van hun zonden te laten dopen. De mensen
worden geraakt door de prediking van Johannes de Doper en ze beseften dat ze
zichzelf moesten voorbereiden op de komst van de messias.
-En de mensen stromen toe. Lange rijen wachtende mensen daar aan de Jordaan
om zich te laten dopen door Johannes. En hoe het precies gegaan is weet ik niet,
maar ik stel me zo voor dat op een goede dag ook Jezus in de rij gaat staan.
Jezus gaat staan tussen al die mensen die zich willen laten dopen, die de
woestijn in zijn geweest en daar de grote worsteling en de grote ontmoeting
hebben doorgemaakt, en nu klaar zijn om hun zonden te belijden en zich te laten
dopen en een nieuw begin te maken in het leven met God. Jezus staat tussen
hen in, als mens tussen de mensen.
Dat moeten we even op ons in laten werken. Het is zoiets als in de Aldi
boodschappen doen op een drukke vrijdagmiddag, heel veel mensen zijn er, en
opeens zie je daar koningin Beatrix lopen achter haar karretje met
weekendboodschappen. En ze gaat gewoon in de rij voor de kassa staan. Dat is
onvoorstelbaar: koningin Beatrix doet niet zelf haar boodschappen, en als ze dat
al deed kwam ze niet naar de Aldi, en het zou al helemaal niet gebeuren dat ze
gewoon in de rij gaat staan. Ze mag als eerste.
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Jezus, de Zoon van God, koninklijke waardigheid had Hij in de hemel, Hij gaat
tussen de mensen staan. Hij identificeert zich met ons. Hij wil helemaal mens
zijn. Hij gaat naast ons staan. Dat is Jezus.
En we voelen direct aan dat dat toch eigenlijk niet kan. Want wat voor zonden
zou Jezus moeten belijden? Hij is toch zonder zonde? Daar is de Bijbel heel
duidelijk over: ‘Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze
zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef
is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde’ (Hebreeën 4:15).
Ook Johannes heeft dat begrepen. Het Matteüs-evangelie vertelt dit verhaal iets
uitvoeriger, en daar lezen we dat Johannes Jezus probeert tegen te houden: ‘Ik
zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ (Matteüs 3:14)
Maar Jezus antwoordt: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op
deze manier Gods gerechtigheid vervullen’ (Matteüs 3:15). Gods gerechtigheid,
zijn manier om de dingen weer recht te zetten, zijn manier om verzoening
mogelijk te maken, is deze: dat zijn eigen Zoon tot de zondaars wordt gerekend!
Dat moeten we goed tot ons door laten dringen: dat Jezus hier echt naast ons
gaat staat, een van ons wil zijn, een plekje in de rij van zondaars niet te min
voor zichzelf vindt.
-En als Jezus dan gedoopt is, blijkt Hij niet alleen te staan. De Geest en de Vader
zijn bij Hem, en uitgerekend dit moment laten ze zichzelf zien en horen. Blijkbaar
vinden ze het geweldig dat Jezus, Gods eigen Zoon, deze concrete stap heeft
gezet: zich één maken met de zondaars.
Zodra Jezus uit het water omhoog komt, scheurt de hemel open. Ik stel me voor
dat het een wat bewolkte dag was, en dat er opeens een opening in de wolken
komt, waardoor het zonlicht op Jezus straalt en waardoorheen ook een duif
afdaalt. Dat is de Geest. Jezus wordt bekrachtigd door de heilige Geest. De Geest
laat zien dat Jezus Gods uitverkorene is, zijn enige Zoon die door de Vader in de
wereld is gezonden. En dan klinkt ook de krachtige stem van de Vader. Zo wordt
duidelijk dat Jezus niet alleen is, en dat Hij bemoedigd wordt. Wat hier gebeurt is
het begin van het werk van de drie-enige God op aarde!
En dan zijn we bij die positieve woorden die de Vader spreekt als Hij daar zo Zijn
eniggeboren Zoon ziet in de Jordaan. En proef de kracht van die woorden, ze
komen rechtstreeks uit het heilige heiligen van Gods Vaderhart. Hier ziet een
Vader zijn Zoon, zijn oogappel, van wie Hij zielsveel houdt. Hij kijkt Hem aan
vanuit de hemel en Hij zegt, met een heldere, krachtige, warme stem:
Jij bent mijn geliefde Zoon!
In jou vind ik vreugde!
Wat gaat er door Jezus heen al Hij dat hoort? …
Het zijn woorden die herinneren aan uitspraken uit de Psalmen en de Profeten.

3

Psalm 2 vers 7: ‘Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag
verwekt.’’ Hier is de zoon de koning naar Gods hart. In de woorden klinkt iets
door van de koninklijke waardigheid van Jezus.
En de profeet Jesaja zegt in Jesaja 42:1: ‘Hier is mijn dienaar, hem zal ik
steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn
geest vervuld.’ In deze woorden zien we Jezus vooral als de knecht voor ons. De
Zoon is de koning-knecht die zich op aarde laat dopen zodat Gods gerechtigheid
vervuld wordt.
Die woorden uit het Oude Testament die klinken als het ware mee, ze echoën na,
ze laten proeven dat hier iets gaande is waar al eeuwenlang naar werd
uitgekeken.
In de woorden van de stem uit de hemel vallen er twee vooral op. En ik gebruik
even de Griekse woorden die er staan: agapè en eudokia.
Jij bent mij geliefde zoon! Daar staat dat woord agapè. Het is de eeuwige
liefde van God, de liefde die zichzelf weggeeft, de liefde die ons overrompelt en
ons altijd weer verrast, de onvoorwaardelijke liefde. De Vader heeft Jezus eeuwig
en onvoorwaardelijk lief als zijn enige en unieke Zoon.
In jou vind ik vreugde! Daar staat dat woord eudokia. En ik zou het niet
noemen als ik niet jarenlang in Kampen naar de Eudokiakerk was gegaan.
Eudokia, dat is ouderwets gezegd: welbehagen. Meer in taal van nu: vreugde!
God vindt vreugde in zijn Zoon. Als Hij Hem ziet wordt Hij blij. Hij geniet er
intens van om naar Jezus te kijken, want Jezus is zijn oogappel.
Wat gaat er door Jezus heen als Hij dit allemaal hoort? …
Want Hij zal straks ook heel andere dingen te horen krijgen. ‘Kruisig Hem!
Kruisig Hem!’ Je hoort de woorden hier al klinken. Jezus zal worden aangevallen
door de duivel, direct na de doop in de Jordaan al als Hij wordt verzocht in de
woestijn waar de grote worsteling plaats vindt met de Satan en waar ook de
grote ontmoeting plaats vindt, want Jezus blijft gericht op zijn God en Vader. En
Jezus gaat het koninkrijk verkondigen: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk
van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Maar
velen zullen het geen goed nieuws vinden, omdat het koninkrijk van God zo
geweldig veel inbreuk maakt op hun eigengebouwde koninkrijken. Jezus roept
ergernis op, mensen die zich van Hem afkeren, die zelfs zeggen dat Hij Beelzebul
is.
En telkens weer mag Jezus dan terugdenken aan dat moment in de Jordaan,
toen Hij gedoopt werd: wat de mensen ook over me zeggen en wat ze ook tegen
me zeggen, ik weet dat dit mijn ware identiteit is, mij aangereikt door de stem
uit de hemel:
Ik ben Gods geliefde zoon!
Hij vindt vreugde in mij!
--
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Als ik dit verhaal op me in laat werken, en als we het samen proberen mee te
maken, dan denk ik dat er twee uitnodigingen naar ons toe komen.
Eerste uitnodiging: volg Gods voorbeeld! Onze God in de hemel, die onze
Vader is, vindt eindeloos veel vreugde in zijn Zoon. Hij geniet van Jezus. In
Efeziërs 5 vers 1 staat: ‘Volg het voorbeeld van God als kinderen die hij liefheeft,
en ga de weg van de liefde, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven
heeft als offer, als een geurige gave voor God.’
Dat betekent concreet dat we worden uitgenodigd om net als de Vader Jezus lief
te hebben en onze vreugde in Hem te vinden. Misschien is dat wel de mooiste
manier om God te dienen: net als Hij Jezus boven mate lief te hebben en in Hem
onze diepste vreugde te vinden.
En dan komt deze vraag naar boven: ‘Hoe kan ik Christus meer liefhebben?’ Dat
is echt een levensvraag voor christenen. Ik kan Hem meer leren liefhebben door
veel meer gedachten aan Hem te wijden, door voor Hem te zingen, door zijn
namen te leren kennen (lam van God, leeuw uit Juda, morgenster, ware
wijnstok, goede herder, almachtige schepper), door Hem te aanbidden en door
Hem te volgen in alles.
Tweede uitnodiging: weet jezelf een geliefd kind van de Vader! Wij
worden namelijk uitgenodigd om ons te identificeren met Jezus zoals Hij daar in
de Jordaan staat. Zoals Hij in de rij ging staan om zich met ons te identificeren,
zo mogen wij bij Hem in het water gaan, met Hem ondergedompeld worden, met
Hem opstaan, en met Hem meekijken naar de hemel die open scheurt, en met
Hem meeluisteren naar die hemelse stem, die krachtige woorden van onze
Vader: ‘Mijn lieve kind, mijn zoon, mijn dochter, ik hou van jou en ik vind in jou
vreugde!’
Want, lieve mensen, er komen in deze wereld zoveel andere stemmen op ons af,
die iets anders zeggen, leugenachtige en schreeuwerige stemmen die zeggen: ‘je
bent lelijk’, ‘ je kunt ook niks’, ‘je moet presteren’, ‘zorg dat je succesvol bent,
want anders tel je niet mee’.
Maar dit is de Stem die overal bovenuit klinkt en die we in Christus als aan ons
persoonlijk gericht mogen beluisteren: ‘Jij bent mijn geliefde!’
Namens God mag ik het tegen jullie allemaal zeggen:
‘Jullie zijn geliefde kinderen van God.
Hij vindt vreugde in jullie!’
Gebed: Dank U, Vader, dat U zoveel houdt van uw Zoon Jezus en dat U in Hem
zoveel vreugde vindt. Dank U dat Hij daardoor de weg kon gaan die nodig was
voor onze verlossing. Dank U dat de woorden die U vanuit de hemel sprak ook
ons leven mogen binnenkomen. Heer, geef dat we ze horen, dat we ze niet laten
overstemmen door alle geluiden in deze wereld, maar dat we echt luisteren met
ons hart. Wek in ons een groeiende liefde voor Jezus. Wek in ons het vertrouwen
dat we door U onvoorwaardelijk bemind worden. En geef dat daardoor ons leven
tot bloei mag komen, achter Jezus aan, in de kracht van zijn Geest. Amen.
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Handreiking voor de liturgie
Psalm 8:1,2,6
Gereformeerd Kerkboek Gezang 145 Heer, hoe heerlijk is uw naam
Opwekking 518 Heer, U doorgrondt en kent mij
Het evangelie van Gods wet
Gebed
Schriftlezing Marcus 1:1-15
Preek over Marcus 1:11 Jij bent mijn geliefde
Gebed
Opwekking 557 Laat uw glorie zien
Voorbeden
Collecten
Psalm 103:5,8,9
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