Markus 16: 15, 16: “Goed nieuws!!”.
Orde van dienst:
Votum en zegengroet
Psalm 89: 1, 6
Wet
Gebed: “Onze Vader”- Nieuw Liedboek 1006
Kindmoment: Cirkels.
GK 161: 1, 4
Lezen: Markus 16: 9-20
Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn redder.
Tekst: Markus 16: 15, 16
Preek
Psalm 87
Gebed
Collecte.
Nieuw Liedboek 1010 Geef vrede.
Zegen.
------------------Kindmoment: Cirkels.
Als je een steen in het water gooit, krijg je mooie cirkels in het water. Ze breiden zich uit en
raken tot aan de oever.
Zo is het met het evangelie: dat is een steen in de vijver van deze wereld.
Het begon in Jeruzalem en is tot in onze tijd bezig om alle mensen te bereiken.
-------------Preek:
We leven in een mooie tijd.
Er is al meer dan 70 jaar geen oorlog meer in Nederland geweest. Jarenlange vrede.
Er is veel vrijheid. Je mag reizen, denken en zeggen wat je wilt.
Je kunt kiezen uit tientallen studierichtingen. Uit honderden TV-zenders en films.
Er is nog nooit zoveel vrijheid en vrede geweest. Zoveel welvaart.
En dat hebben we op 4 en 5 mei herdacht en gevierd..
Het is nog mooier.
Want in onze tijd kun je ook op allerlei manieren lezen en nadenken over de zin van het
leven. Over geloven en godsdiensten. Elke dag verschijnen er tientallen boeken over. Op
Youtube kun je van alles vinden. Je kunt lezingen en kerkdiensten volgen op je PC alsof je er
zelf bij bent. En mensen schrijven de mooiste liederen en muziek.
Het is nòg mooier: al eeuwenlang gaat het evangelie door de wereld. Het goede nieuws, dat
de dood is overwonnen. Dat er genezing en vergeving is en vrede met God. Dat de weg naar
het Koninkrijk van God open ligt. Eeuwig leven in een vrede, die we ons nauwelijks kunnen
voorstellen.
Wat wil je nog meer!
Jezus zei dan ook tegen zijn discipelen: “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder
schepsel het goede nieuws bekend”.
Want dat is het: goed nieuws!
Dit is wat een wereld vol geweld en pijn nodig heeft!

En zo is het ook gegaan: de leerlingen van Jezus zijn op reis gegaan en hebben het goede
nieuws aan honderden mensen verteld. En die hebben het weer doorverteld.
Al snel ging het nieuws over de vrede van God van Jeruzalem naar Rome.
En naar de lage landen aan de zee.
Als een steen in een vijver: de waterkringen breiden zich naar alle kanten uit.
Het evangelie is ècht een steen in de vijver.
Dia.
Maar dan een steen, die ook veel onrust brengt. Verwarring. Strijd.
In verre landen worden christenen gevangen gezet. Soms zelfs gedood.
In Nederland is er veel twijfel. Afwijzing. Verleiding.
Kerken lopen leeg.
Jongeren vinden maar moeilijk hun weg in het bos van vragen en twijfels. Misschien ook wel
juist omdat er zoveel te lezen en te vinden is op het wereldwijde web. Omdat er zoveel
vrijheid is. Omdat welvaart en wetenschap dichterbij lijken, dan dat Koninkrijk van God.
Omdat de vrijheid ook verleidt.
In Jezus’ dagen was dit niet zoveel anders.
De joden zaten niet op dit evangelie te wachten.
Ze hadden zo hun eigen weg naar het Koninkrijk van God. Hun eigen vrede. Hun eigen
messias. En daar paste het kruis en Jezus uit Nazareth niet in. De haat was fel.
De Romeinen en de Grieken hadden zo hun eigen goden en hun eigen vrijheid.
De leerlingen komen op hun weg door de wereld dus veel weerstand tegen.
Ja, en toch kwamen er mensen tot geloof. En nog. Duizenden.
Hoe kan dat?
Hoe komen mensen eigenlijk tot geloof?
*****
Om te beginnen is het goed om te zien, dat het evangelie over feiten gaat.
Dia.
Om dingen, die echt gebeurd zijn. Dat is de eerste reden waarom mensen christen worden.
Het is waar.
Want je kunt om verschillende redenen christen worden.
Je wordt christen, omdat het je rust geeft van binnen en troost. En dat doet het ook.
Je wordt christen, omdat je in de kerk veel liefde en steun ervaart. En die is er ook vaak.
Of je wordt christen, omdat je antwoorden vindt op je levensvragen. En die vind je er ook.
Toch is dat niet de eerste reden.
In de eerste plaats geloof je omdat het waar is.
Jezus is echt de Zoon van God. Hij heeft écht blinden en lammen genezen. Hij heeft écht
doden opgewekt. Hij is écht voor je gestorven aan het kruis. En hij is echt opgestaan uit de
dood.
In het christelijk geloof gaat het over feiten. Ooggetuigenverslagen.
Het christelijk geloof is geen vage filosofie of een mooie wensdroom.
Het is waar.
De feiten komen zo hard als een steen de vijver van je leven binnen en vragen om een
reactie. De Bijbel is een geschiedenisboek. Er waren soms duizenden ooggetuigen.
Een ooggetuige is iemand, die buiten op het land aan het werk is. Het stormt al een tijd en
grijze stortregens verzadigen het land. Opeens hoort hij een vreselijk geraas, kijkt op en ziet
dat de dijk is doorgebroken. Er komt een muur van water op de stad af. Hij rent de stad
binnen en schreeuwt: “De dijk is bezweken. Het water komt eraan! Ren voor je leven!”.
Het harde feit heeft hem overtuigd: ‘Het water komt eraan!’.

Op zo’n getuigenverklaring reageer je niet door een glaasje wijn in te schenken en je neer te
vleien in je gemakkelijke stoel bij de open haard.
Met de woorden: “Mooi hoe je dat zegt. Interessant gezichtspunt. Daar zal ik eens over je
nadenken!”.
Nee, je pakt wat je nog mee wilt nemen en je rent voor je leven. Het water komt eraan!!!
Dát is het christelijk geloof: als een steen komt het goede nieuws de rustige vijver van je
leven binnen: “God bestaat! Hij is de schepper. En hij heeft zijn Zoon naar deze wereld
gestuurd. Door zijn sterven en opstanding heeft hij het rijk van het kwaad en de dood
stukgebroken.
Hij is naar de hemel gegaan en nu is er een opening in het universum naar eeuwig leven! Er
is een weg uit de duisternis, uit het oordeel van God! Ren voor je leven!”.
Het gaat om feiten.
Eerst konden de leerlingen misschien nog twijfelen, maar toen Jezus levend voor hen stond,
toen kon dat niet meer. De opstanding is de steen in de vijver van je leven, die aan alle valse
rust een einde maakt. Het gaat om feiten, om een liefde ook, die om een reactie vragen.
Om geloof.
Het evangelie is geen mooie filosofie. Of een leuke aanrader.
Het is waar.
*****
Dat zie je ook in het vervolg.
Want de leerlingen gaan de wereld in en verkondigen het goede nieuws.
Hoeveel verzet ze ook tegen komen.
Ook al worden ze gehaat. Gevangen gezet. In de arena voor de leeuwen gegooid. Ze blijven
dat goede nieuws vertellen.
Dat is natuurlijk alleen al veelzeggend.
Als je zelfs bereid bent om je leven te geven, dan moet je wel geloven, dat het waar is. Je
geeft je leven niet voor een leuke filosofie.
Je geeft je leven alleen voor wat echt waar is en waardevol.
Zoals in de oorlog mensen hun leven gaven voor de vrede. Voor hun vrouw en kinderen.
Alleen dat al heeft duizenden mensen tot nadenken gebracht, als zij zagen hoe om hen heen
christenen zelfs hun leven gaven voor hun geloof in Christus.
Ook als zij zagen, hoe de levens van hun vrienden of man of vrouw veranderden door hun
geloof in Christus.
Dia.
Ze werden eerlijk. Liefdevol.
Ze waren niet gewelddadig meer.
Zorgden voor elkaar.
Dat zagen ze. Dat waren feiten.
Of denk aan de tekenen, die Jezus meegaf.
Toen Hij op aarde was, genas hij honderden mensen. Lammen, blinden, melaatsen, Jezus
raakte hen aan en zij werden gezond! Bezeten mensen werden door hem bevrijd. Zonden
vergeven. Doden opgewekt.
Jezus vertelde over het Koninkrijk van zijn Vader en tegelijk kon je al wat zien van dat
Koninkrijk.
Als Jezus zijn leerlingen de wereld instuurt, wil hij dat ze de wereld over dit goede nieuws
vertellen. Over de grote bevrijding, waar God mee is begonnen door Jezus.
Het nieuws golft over de wereld.
Maar Hij geeft hen ook de macht mee om dezelfde tekenen te kunnen doen. Die wonderen
onderstrepen de waarheid van zijn woorden.
Mag ik één fragment, één venster geven, zodat u kunt zien wat er gaande was in die dagen:
“De apostelen verrichten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen
kwamen eensgezind samen in de zuilengang van Salomo, en ofschoon niemand zich
daar bij hen durfde te voegen , sprak het volk vol lof over hen. Steeds meer mensen

gingen in de Heer geloven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen, en ze
legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop, dat
toch ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbij kwam, op een van hen
zou vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze
brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden en ze
werden allen genezen”.
Het was alsof Jezus zelf nog op aarde was. Het Licht van God valt over het leven en bevrijdt
van de machten van de duisternis.
Het evangelie maakt dus vrij. Dat kon je zien.
Alleen: het is niet vrijblijvend.
Het komt als waarheid je leven binnen.
Het komt uit de mond van Jezus zelf.
Als een steen in de vijver van je comfortzone.
*****
“Dit klinkt mooi”, zeg je misschien, “maar er zit wel een donkere rand aan de woorden van
Jezus. En dat maakt mij toch weer onzeker. Afwijzend.
Want Jezus zegt: ‘Vertel het goede nieuws!!’. Maar hij zegt er ook dit bij in vers 16: ‘Wie
gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld’. “
‘Wie niet gelooft zal worden veroordeeld’.
Dia.
En daar heb ik zo’n moeite mee.”
Ja, deze woorden van Jezus vallen in onze tijd niet goed.
Een God, die oordeelt. Een God, die toornt.
Een God, die soms met veel geweld ingrijpt.
Ja, dat maken we in onze tijd niet meer mee. In deze tijd van aanslagen.
Zo’n God, daar schamen we ons eigenlijk voor.
We willen een God die liefde is. We willen aan mensen laten zien, dat geloven gelukkig
maakt. Dat het goed voelt.
Daar past zo’n hard woord als “oordeel” niet bij.
Maar dan begrijpen we dat goede nieuws niet goed.
En onze harde werkelijkheid ook niet.
Het punt is, dat onze werkelijkheid al eeuwenlang onder het oordeel ligt. Dat oordeel komt
niet alleen maar straks. Als Jezus terugkomt op de wolken.
Dat oordeel is allang zichtbaar in onze wereld. In al het kwaad, dat gebeurt. Het lijden. De
vele oorlogen, die voorbij kwamen.
Zo vaak als wij God loslaten, God wantrouwen, onze eigen goden maken, ervaren we de
donkere keerzijde daarvan. Dan krijgt het kwaad zijn kans.
Je ziet het om je heen.
De HERE wilde een paradijs. Vrede. Waarheid. Liefde.
In het beloofde land wilde hij de armen steunen, de weduwe en wezen beschermen,
vreemdelingen een thuis geven. Vergeving. Welvaart en geluk. Sjaloom.
Hij gaf daar goede geboden voor.
Dat zien we terug in het leven van Jezus, die zich naar onze wereld toebuigt om die te
genezen.
Als mensen deze God en zijn liefde en geboden loslaten, laat de HERE zien wat de
gevolgen zijn. Dan komt er dood en ziekte en haat.
Als een steen in een vijver vol valse gerustheid.
Daar kan hij ons zelfs aan overgeven.

Niet om ons daaraan prijs te geven, maar om ons wakker te schudden: “Kijk eens om je
heen! Naar de pijn in deze wereld”.
De woorden van Jezus lijken heel hart: “Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar
wie niet gelooft zal worden veroordeeld”.
We horen liever niet over oordeel of dat we moeten geloven.
Dat klinkt naar dwang en niet naar liefde.
Toch zijn Jezus’ woorden vol liefde bedoeld.
Dia.
Als een liefdevolle waarschuwing.
Dat ken je wel: soms wil je met je auto de snelweg op buigen. Als je dat op de verkeerde
plek wilt, kun je via de afrit op de verkeerde kant van de snelweg terechtkomen. Dan rijd je
tegen het snelverkeer in en dat is dodelijk.
Dus staat er vaak dit bord met daaronder de woorden “Ga terug!”.
Die woorden klinken streng en onvriendelijk. Maar ze zijn wel heel heilzaam. Ze bewaren je
voor de tragische dood van een spookrijder.
Zo wil Jezus je bewaren voor een tragisch leven zonder God. Voor een levensweg die naar
de duisternis leidt en niet naar het licht.
Jezus wil ons dus juist redden van het oordeel en ons terugbrengen bij zijn Vader en zo
redden van zonde en dood. Hij zet de deur open naar het leven.
Geloven, Jezus volgen, is dus erg belangrijk!
Niets is belangrijker dan dat.
Voorspoed in je leven is mooi. Door mensen geroemd worden is aardig. Een mooie carrière
is goed.
Maar het allerbelangrijkste is, dat je in dit en in het nieuwe leven vrede met God hebt en mag
leven in het licht.
De deur naar het licht staat open.
Als je niet naar binnen wilt gaan, kies je zelf voor de duisternis.
Maar als je naar binnen gaat, ook al is het met vallen en opstaan, wordt je leven genezen en
goed.
We leven in een mooie tijd: er gaat een boodschap door de wereld. Over een zoon van God,
die zijn leven voor je gaf. Je hoeft hem alleen maar te volgen en je wandelt zijn koninkrijk
binnen.
Amen.

