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KEUZE 3: 
Contemplatieve dialoog met Mc 1,1-15 
 

 

Benodigdheden:  

- de tekst van Marcus 1,1-15 

 

Om van deze zondag een sterk moment te maken van ontmoeting met en innerlijk onthaal van het 

Woord Gods doorheen de heilige Schrift, beveelt paus Franciscus de lectio divina of geestelijke lezing 

aan: deze zal helpen “om het geestelijke leven te ondersteunen en te doen groeien door de biddende 

lezing van een heilige tekst. De lectio divina (…) kan de vruchtbaarheid van een heilige tekst aan het 

licht brengen wanneer die gelezen wordt in het kader van de spirituele traditie van de Kerk, en 

uitmonden in daden en concrete werken van naastenliefde.” (brief Misericordia et Misera, nr. 7) We 

bieden hier de vorm aan van de contemplatieve dialoog, die een geestelijke lezing in kleine groep is. 

 

Wat is een contemplatieve dialoog? 
Bij een contemplatieve dialoog mediteren mensen samen, best in groepjes van niet meer dan een 8-

tal personen, over een bijbeltekst, en volgens een vast stramien dat je hieronder vindt. 

 

Een contemplatieve dialoog is vooreerst een gebedsvorm. Het is dus belangrijk dat de sfeer biddend 

is van begin tot einde. Er wordt niet in discussie gegaan. Het gaat helemaal niet om gelijk hebben of 

de beste vondst. Het gaat enkel hierom: wat zegt God aan elk van ons doorheen de bijbeltekst? Daar 

wordt met elkaar iets van gedeeld. Om de gebedssfeer te bevorderen, kan je kleine hulpmiddelen 

gebruiken: een kaars laten branden, een bijbel en/of icoon centraal plaatsen… 

 

Iemand neemt een bescheiden rol van gespreksleid(st)er op zich: zij of hij geeft vooral de stappen aan 

en geeft het woord door, zorgt dat de biddende sfeer behouden blijft.  

 

Het stramien is als volgt: 

o De tekst wordt luidop voorgelezen. 

o Dan volgt facultatief een kort openleggen van de tekst door de gespreksleid(st)er (zie 

hieronder). 

o Gedurende 5’ stille tijd laat iedereen de tekst (en daar doorheen Gods Geest) tot zich 

‘spreken’. 

o De tekst wordt opnieuw luidop voorgelezen. 

o Eerste ronde (niemand is verplicht iets te zeggen): we delen over wat ons heeft getroffen 

bij de stille overweging van de tekst. We beogen geen volledigheid, enkel: waar bleef ik bij 

stilstaan, wat sprak me aan… Facultatief kan de gespreksleid(st)er telkens noteren en 

beknopt herhalen wat de persoon net heeft gezegd. Op die manier luisteren we 

intensiever en worden kleine verstrooidheden ondervangen. Er wordt niet gereageerd. 

o Opnieuw zijn er enkele minuten stilte, waarin we overwegen wat werd gezegd door 

iedereen. 

o Tweede gespreksronde: we vertellen iets (niet alles!) dat ons aansprak, raakte, tijdens de 

eerste gespreksronde. We gaan niet in discussie, opnieuw is niemand verplicht te spreken. 

Bedoeling is veeleer Gods spreken te horen doorheen de uitwisseling in de eerste ronde, 

net zoals we Gods spreken hoorden doorheen de Schrifttekst. 
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o Derde ronde: wie wil, kan een voorbede formuleren, een kort gebed aansluitend bij deze 

meditatie, … 

o We sluiten af met het samen bidden van het Onzevader. 

 

Het geheel duurt niet langer dan 45’ tot een uur. 

 

Een beetje uitleg bij Mc 1, 1-151 
 

Deze uitleg kan de gespreksleider geven bij de eerste luidop lezing van het evangelie 

 

• Aan het begin van zijn evangelie weet Marcus het meest wezenlijke te bundelen van wat hij over 

zestien hoofdstukken te vertellen heeft. Hij doet dat in de proloog (1,1-13), waaraan we de aanvang 

van Jezus’ openbaar leven (1,14-15) hebben toegevoegd. 

• Alles begint na het titelvers (vers 1) met Johannes de Doper, die op de tweede adventszondag 

centraal zal staan in de liturgie. Johannes verwijst als een icoon naar het gelaat van zijn Heer. Zijn 

rol is dubbel: hij verschijnt, om te verdwijnen. Hij treedt naar voren en cijfert zich weg. Hij is als het 

water waarvan hij zich bedient: je moet er doorheen om gereinigd te worden (bekering!), maar je 

laat het ook achter je. Hij kondigt het nieuwe aan, degene die na hem komt, een ‘Sterkere na mij’. 

En zijn boodschap is voor iedereen: de hele landstreek en alle inwoners. En: hoe bereid ik mij voor 

op Jezus’ komen? 

• In v.9 staat eigenlijk in het Grieks: “en het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam…” Dat is een exact 

hernemen van de komst van Mozes (Ex 2,11). Jezus is de nieuwe en grotere Mozes, de man die ons 

God openbaart. Hij komt de tijden vervullen. Hij is de grootste der profeten. Maar hij is ook meer, 

zegt een stem uit de hemel… 

• “Gij zijt mijn zoon” (v.11) citeert psalm 2,7 waar de Messias, de gezalfde van God, wordt 

aangekondigd. Zo blijkt Jezus reeds hier de lang verwachte Messias. “De veelgeliefde” verwijst naar 

Isaak die tot driemaal toe zo genoemd werd toen hij geslachtofferd zou worden door zijn vader 

Abraham (Gen 22). Maar God zorgde voor een bokje in zijn plaats. Jezus is de nieuwe Isaak, het Lam 

van God. “In u heb ik welbehagen gesteld” verwijst naar het lied van de lijdende Dienaar van de 

Heer (Jes 42,1). Dit lied gaat over het lijden, maar ook de uiteindelijke zegevierende bestemming 

van de Dienaar. Hier vernemen we de uiteindelijke bestemming van Jezus.  

• Kortom: we hebben kennis gemaakt met Jezus, in wat de oude catecheten een ladder noemen: een 

profeet, dé profeet, de Zoon en Gezalfde! 

• Verzen 12-14 roepen met de 40 dagen in de woestijn, de 40 jaren van Israël in de woestijn op, 

Mozes die 40 dagen op de berg Sinaï doorbracht, Elia die 40 dagen reisde naar de Horeb 

(1 kon 19), …  40 dagen zijn beslissend. En in deze 40 dagen rekent Jezus af met de aartsvijand van 

de mens, de Satan. En de nieuwe mens Jezus heeft de Satan overwonnen: zoals in het paradijs leeft 

hij opnieuw met wilde dieren, en de engelen dienen (opdienen, spijzigen) Hem. 

• B. Standaert vat samen als volgt: “In minder dan drie minuten luisteren naar het Marcusverhaal 

weten we als toehoorder alles wat nodig is om de rest van het boek te verstaan. Marcus is erin 

geslaagd om in enkele 13 verzen ons mede te delen wie Jezus is, hoe hij zich tot God verhoudt, tot 

de Schriften en de traditie, tot Johannes en het volk, tot de Schepping en de heilsgeschiedenis.”2 

Nu kan Jezus’ weg onder de mensen aanvangen: die vangt aan met zijn oproep aan hen, en aan ons 

(vv. 14-15).  

                                                           
1 We baseren ons vooral op B. Standaert, Marcus geweld en genade, …, p. 39-54. 
2 Ibid., p. 50. 


