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MARKUS
Waarom dit boek?
‘Ik wilde al heel lang een oogge-
tuigenverslag van Jezus’ optreden 
schrijven. En dan het liefst vanuit 
het perspectief van een jongere. 
Markus is vijftien.’

Waarom een boek over een 
vijftienjarige?
‘Omdat vijftienjarigen vaak heel 
direct en onbevooroordeeld reage-
ren. Vanuit hun gezichtspunt wor-
den bekende gebeurtenissen uit de 
Bijbel ineens weer verrassend.’ 

Waarom Markus?
‘De jongen die volgens de Bijbel 
naakt wegrent uit Getsemané 
fascineert me al langer. Dat moest 
wel Markus zijn, degene die het 
als enige in zijn eigen evangelie 
vermeldt.’ 

 Wat maakt hij dan mee?
‘Ik wil niet te veel verklappen, maar 
hij moet een geheime opdracht 
volbrengen die de lezer meevoert 
door heel Israël. Het verhaal is 
sterk geworteld in het Israël van de 

eerste eeuw. Tegelijk beleef je als 
lezer hoe de jongen zijn ziel door 
allerlei beproevingen heen moet 
loodsen. Je komt samen met hem 
tegenover steeds grotere proble-
men te staan, zelfs een onmogelijke 
liefde. Op het eind moet hij zijn 
grootste uitdaging aangaan. Dat is 
zijn eigen vader. Maar dan is er wel 
iets met hem gebeurd, omdat hij 
onderweg in aanraking is gekomen 
met Jezus.’

Welke thema’s komen we in je boek 
tegen?
‘Yoan moet ontdekken wie hij echt 
is: Markus. Hij is een rebel die zich 
met zijn talenten verzet tegen vast- 
geroeste ideeën en vooroordelen. 
Maar hij wil ook bij een groep  
horen. Hij moet zichzelf leren 
kennen, in de eenzaamheid zijn 
eigen weg vinden, zijn angsten 
onder ogen komen en overwinnen 
en beslissingen nemen die zowel 

Vragen aan Willem de Vink over Markus

‘ Ik moest wel dwarsliggen om te leren wat ik met 
mijn talenten waard was.’

... Alles lijkt nu verloren. Ook hij wil vluchten. Hij draait zich om, maar 
zodra hij zich van zijn boom losmaakt, grijpt een van de soldaten hem bij 
het laken dat hij thuis om zich heen had geslagen. Het linnen doek glijdt 
van hem af, en weg rent hij – naakt.

Yoan kan maar één ding bedenken: naar huis! Dus sluipt hij als in een 
koortsdroom tussen de bomen door terug naar de stadspoort ...
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hemzelf als anderen goeddoen. Hij 
ontdekt hoe genade nieuwe moge-
lijkheden schept.’ 

Wanneer ben je aan het boek 
begonnen?
‘Elk jaar maken mijn vrouw en ik 
wel een reis door Israël om groepen 
rond te leiden. Maar het idee kwam 
tot leven toen mijn vrouw en ik 
begin vorig jaar acht weken alleen 
in Jeruzalem waren. We dwaalden 
door de straatjes en stegen van de 
oude stad en kwamen toevallig op 
de platte daken terecht, waar we 
freerunners bezig zagen. Zo’n 
jongen moest Markus zijn. Ik ben 
aantekeningen en schetsen gaan 
maken. Terug thuis heb ik het ver-
haal in een vloedgolf van een paar 
weken geschreven. Daarna kwam 
het schrappen, schaven en her-
schrijven, wat maanden vergde. 
En tot aan kerst het illustreren.’

Lijkt Markus op jou?
‘Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. 
Hij begon net zo jong als ik met 
tekenen en schrijven. En hij moest 
ook tegen de stroom in ontdekken 
wat hij daarmee waard was. Ik ben 
in dit boek heel dicht bij mijn eigen 
tienertijd gebleven, bijvoorbeeld 
in de manier hoe ik naar meisjes 
keek, hoe ik omging met boosheid 
over mijn vader, hoe Jezus mijn held 
werd. 
En ik heb ook veel weerstand moe-
ten overwinnen, niet alleen thuis, 
maar ook in de christelijke wereld. 
In de strips en cartoons die ik als 
tiener maakte schurkte mijn stijl  
tegen ‘underground’ aan. De 
mensen vroegen of ik wel een 
echte christen was, want God had 
de mensen toch niet zo gemaakt. 

Dan zei ik: Maar ik wel! Ik moest 
wel dwarsliggen om te leren wat ik 
met mijn talenten waard was. Nu 
geeft het me veel voldoening als 
ik er anderen een plezier mee kan 
doen. Ook met dit boek. Liefst jonge 
mensen, die zelf moeten ontdekken 
wat ze waard zijn.’

Voor wie heb je Markus 
geschreven?
‘Voor iedereen die ik een overstel-
pende leeservaring mee mag ge-
ven. Mijn boek is een uitnodiging 
tot denken, horen, zien, ruiken, 
voelen, ontdekken, liefhebben. 
Ik heb daarbij niet alleen aan 
volwassen lezers gedacht, 
maar ook aan tieners. 
Het lijkt me geweldig als 
ze iets van wat ik ze aan 
indrukken aanbied in hun 
keuzes mee zullen nemen. Dat ze 
denken als ze Markus dichtslaan: 
Hoe is het mogelijk dat ik dit al-
lemaal heb meegemaakt, nu 
weet ik wat ik ga doen!’ 

‘ Je hebt geen tijdmachine  
nodig om andere tijden te  
ontdekken. Ik breng graag de 
tijd van Jezus tot leven.’



Markus
Willem de Vink

Yoan, een jongen van vijftien, is gewend om zijn 
eigen zin te doen. Het liefst haalt hij halsbrekende 
toeren uit op de daken van Jeruzalem. Maar zijn 
vader sleept hem mee in het verzet tegen de 
Romeinen. Hij reist heel Israël door en komt voor 
steeds grotere uitdagingen te staan. Na een span-
nende reis en een onmogelijke liefde keert hij terug 
naar Jeruzalem. Hij belandt in een heftige crisis als 
hij ooggetuige wordt van de arrestatie van Jezus en 
naakt wegvlucht. Niemand kan hem helpen. Hij zal 
zelf moeten ontdekken hoe hij kan veranderen in de 
jongen die hij echt is, in Markus.

De auteur heeft een spannend en bijzonder boek 
geschreven, voor jongeren en volwassenen tegelijk. 
Een verhaal over boosheid overwinnen, volwassen 
worden, en ontdekken wat liefde is.
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Willem de Vink heeft meer dan twintig boeken gepubliceerd. Veel gelezen zijn het dag-
boek Goede genade!, de Tienerbijbel, zijn autobiografie Getekend, en het stripboek Jezus 
Messias, dat al in 140 talen werd uitgebracht. Al zijn boeken illustreert hij zelf. Dit is zijn 
eerste roman.

Michael A. Eaton

Genade en 
verantwoordelijkheid
opnieuw doordacht
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gaat nauwgezet door verschillende Bijbel-
boeken uit het Oude en Nieuwe Testament heen. Je bestudeert het verbond, de 
wet, genade, het krachtige en defi nitieve werk van Jezus, onze beloning nu en 
straks en – misschien wel het hoogtepunt – het geloof van Jezus in ons.

De schrijver geeft  de lezer een helder doordachte kijk op Gods genadevolle om-
gang met mensen in verleden, heden en toekomst. Hij gaat in op verschillende 
visies en daagt de traditionele stromingen in de evangelische en protestantse 
kerken uit om hun theologie opnieuw te doordenken. Zijn theologie biedt kerken, 
gezinnen en individuele christenen een sterk geloofsfundament. 

Dr. Michael Eaton (1942-2017) groeide op in Londen en studeerde theologie in 
Groot-Brittanië, Zambia en Zuid-Afrika. Ook werkte hij voor Westminster Chapel 
onder Dr. Martyn Lloyd-Jones en Dr. R.T. Kendall in Londen en voor Tyndale House, 
Cambridge. Hij was predikant in Johannesburg, Lusaka en Nairobi. Ook was hij als 
een van de leiders verbonden met Chrisco Fellowship of Churches. Hij was een 
veelgevraagd spreker in kerken en conferenties over de hele wereld. Ondanks zijn 
drukke reisschema bleef hij tot aan zijn dood pastor van een plaatselijke kerk in de 
krottenwijken van Nairobi. Zijn onderwijs wordt door veel predikanten en leiders 
gebruikt, met name in Afrika en Azië. Vrijgesproken! is zijn standaardwerk (in het 
Engels No Condemnation, a Theology of Assurance of Salvation).

Vrijgesproken! is een geweldig boek als je 
van Bijbelstudie houdt. Het geeft  een nieuwe, 
sterk doordachte en doorleefde visie op 
genade en geloofszekerheid. Als je een diep-
gravende, systematische uiteenzetting van 
het evangelie van genade wilt bestuderen, 
dan is dit je boek.

Vrijgesproken! behandelt de thema’s genade, 
gerechtigheid, wet en geloofszekerheid van-
uit een diep inzicht in de Bijbel als geheel. Je 

V
R
IJG

ESP
R

O
K

EN
!    M

ich
ael A

. E
ato

n

Cover Vrijgesproken def.indd   Alle pagina's 18-07-19   09:46

100%
 G

E
N

A
D

E
     W

illem
 de Vink

VERRASSENDE 
GOEDHEID

Willem de Vink

100%
GENADE

T
R

O
O

ST
         W

illem
 de Vink

TROOST

Willem de Vink

je bent niet
alleen

isbn 9789082642247 isbn 9789082642261 isbn 9789082642209 isbn 9789082953916 

isbn 9789082642285 isbn 9789082642292 

isbn 9789082953909 isbn 9789082953930 isbn 9789082953923 

isbn 9789082642278 isbn 9789082953947 

L
an

g zal je leven
       W

illem
 de Vink

Lang
zal je leven

gezegend
ouder worden

Willem de Vink

OOK ALS HARDCOVER
isbn 9789082953961   
   24,50

Verkrijgbaar in de boekwinkel


