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Overweging uit de dienst van 21 maart AD 2021, Paaskerk 
Zondag 'judica' vijfde zondag in de veertigdagentijd 

ds. W.T. Pieterse 

 

Marcus 10:32-34, 46-52 

 
Gemeente van de Heer,  

Vanaf het moment van de lezing van vanochtend heeft de tocht van Jezus, de twaalf en de 

schare in het evangelie van Marcus een duidelijke richting. Niet langer trekt Jezus rond in 

Galilea maar hij is nadrukkelijk op weg Jeruzalem. Het is aannemelijk dat hij zich voegt in de 

stoot van Pelgrims die de tempel op weg zijn om het Paasfeest, feest van de uittocht te vieren. 

Ook Mattheus en Lukas hebben zo'n wending. Ook Johannes noemt het steeds : Jezus gaat op 

naar Jeruzalem 

NIet alleen de richting, ook de sfeer in Marcus verhaal veranderd, heeft zich verhard, zou je 

kunnen zeggen. De stad komt in zicht en daarmee ook de vertegenwoordigers van de 

heersende macht en het verzet. Tekenen zoals in Galilea verricht Jezus steeds minder nu, en 

de discussies met Farizeers, hogepriesters, en schriftgeleerden nemen toe. Het wordt 

grimmiger - opgaand naar Jeruzalem - Jezus krijgt ok iets soevereins, iets moet gebeueren, 

onomkeerbaar - hij gaat hen voor schrijft Marcus - en wie hem volgen worden bang - waar 

gaat dit heen? Wij lezers weten het al, maar in het verhaal is alles nog verborgen hoewel - 

willen de leerlingen het niet zien? 

Voor de derde keer - richt Jezus het woord tot de twaalf - opnieuw staat er met nadruk, maar 

het lijkt niet door te dringen terwijl er nu toch een heel sombere toon doorbreekt: - 'Zie, de 

zoon van mensen zal worden overgeverd, aan priesters, schriftgeleerden; aan heidenen ( dat 

zijn de Romeinen, de bezetters; niet-Joden) hij wordt gemarteld en zal sterven en na drie 

dagen worden gewekt.'- de woorden vallen neer, zonder dat er enige reactie volgt. Het lijkt 

wel of ze tussenhaakjes staan in het grotere verhaal. Opnieuw wordt duidelijk dat onbegrip en 

verwarring niet pas bij ons moderne lezers opkomt -omdat wij nu eenmaal zo moeilijk 

geloven, teveel weten- maar gegeven is met het evangelie. Al vanaf het eerste begin wekt dit 

bericht onbegrip en weerstand - en dat wordt sterker en sterker. Tot de laatste dag het hele 

volk roept - weg met hem, deze willen we niet en de leerlingen? Ze zwijgen, slapen en 

vluchten. 

Vaak is voorgesteld dat Marcus met de drie aankondigen van het lijden van Jezus verwijst 

naar de profeet Daniël en zijn angstaanjagende visioenen van de eindtijd. Later zegt Jezus zelf 

tegenover de hogepriester:  ' u zult de mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien 

zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.". Het is het moment waarop voor de 

priesters helder is dat Jezus God lastert. Het past in de eindtijdvisoenen die nog zullen volgen. 

Maar met het noemen van de mensenzoon zou je ook kunen denken aan een minder 

hoogdravende gestalte. De zoon van mensen, van Adam komt in het OT veelvuldig voor - 

bijvoorbeeld in het oude lied waar de mens bezongen wordt: Psalm 8 - wat is het mensenkind 

(letterlijk de zoon van mensne) dat u naar hem omziet? Wie is de mens, wat is een mens dat u 

naar hem omziet?  

En zo komen we met het woord mensenzoon in het hart van het geheim van de dagen die ons 

naar Pasen zullen brengen: Jezus is geen  onkwetsbare goddelijke held of gestalte, geen 

halfgod in een abstract eindtijdsvisioen - hij is een mensenkind, het raadsel dat wordt 

bezongen in Psalm 8, de mens gekroond met glans en glorie, zoals het lied zingt, die wordt 

overgeleverd in handen van mensen - want wat is de mens - ? 

Tien jaar lang is er gemoord in Syrië - gemarteld; tien jaar lang is het mensenkind, het wonder 

van Gods schepping, bespot; bespuwd. De gruwel van de verwoesting straks in Marcus 13 
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beschrijft meer dan adequaat wat daar gaande is en niet alleen daar - jarenlang in Jemen, in 

moordpartijen Nigeria in cellen in Wit Rusland Myanmar - . 

Deze mensenzoon lijdt aan de mens, sterft aan de mens. Hij is daar is geweest waar de mens - 

het mensenkind wonder van Gods schepping - wordt overgeleverd aan de dood. Als 

mensenzoon gaat Christus ons voor op de weg van de mens; , onze weg is met alle donkerte, 

het ongeloof, de angst voor leegte, de ander, onszelf alles wat in de traditie van kerk zonde 

wordt genoemd. Het is de kern en het raadsel van deze dagen - van het Chr. kun je zeggen.  

Als eerste van allen zal hij de nacht doortrekken - en na drie dagen zal hij worden opgewekt. 

Het is nog maar belofte op dit moment -onwaarschijnlijke belofte. Toch volgen ze hem. De 

twaalf verbaasd en de massa bang - wie zal niet bang zijn... de nacht tegemoet gaand? 

* 

Het kan bijna geen toeval zijn, dat het laatste teken voordat de mensenzoon Jeruzalem 

daadwerkelijk binnengaat een zoon betreft. Zoon van Timeus ('Hij die geeërd wordt' ). Hij 

roept: Heer ontferm u. (Kyriëeleiison). Een schreeuw van een enkeling, want de massa  en de 

twaalf staan om Jezus heen om de mens het zwijgen op te leggen. Zelfs nu, aan de rand van de 

stad, met de drieging van ondergang en dood, wordt de roep om ontferming gesmoord.  

Want dit willen we niet. We weten het : de dreiging, de ondergang, de crisis. Het zal niet goed 

blijven gaan, de wereld gaat eraan, de economie stort in, het einde der tijden is al aangebroken 

misschien, we weten van het duister in onszelf, het falen, de lamlendigheid, het negeren - 

maar joh, niet zo negatief. Optimisme zal ons redden toch , leiderschap - we kiezen voor 

daadkracht, kom op, doorpakken! Blijven lachen en zwaaien. Vertel ons iets leuks, 

opgewektst, een mooie gelijkenis, een morele les, iets diepzinnigs -iets hoopvols niet te 

ingewikkeld, niet te negatief... kom op joh... want het komt goed - komt goed - stop met dat 

storende geroep. En we dansen op de tafels. 

Wie is hier nu de blinde? 

* 

Nog een terugblik naar Galilea: Jezus' woord is de genezing: je geloof heeft je gered. En de 

zoon wordt ziende - en volgt hem op de weg. Hij laat de angst bij de massa - bij hem is van 

angst geen sprake. Zo keert het verhaal - van de angst van de massa - al die mensenkinderen - 

die volgen in het begin wordt het zien en het volgen zonder angst van de zoon - Bar Timeus.  

De blinde roepend om ontferming heeft gezien wat de massa en de twaalf die met hun neus er 

bovenop staan niet hebben gezien: 

Hoe Jezus als mensenzoon Gods trouw belichaamt. Dat is het geloof ana de poort van de stad: 

Dat hij trouw is tot in de dood, tot in dediepste duisternis zal afdalen - tot daar waar de mens 

de mens tot vijand is geworden - dat zal de angst uitdrijven die de massa in zijn greep houdt - 

angst vanwege: verlies, dreiging, ondergang, pijn, eindeloos zijn de gestalten van onze angst - 

vrees niet - hij gaat je voor naar Jeruzalem door het duister heen; hij zoon van mensen, gaat 

jou voor en na drie dagen zal hij, worden opgewekt -  

Zo is Pasen het antwoord op de vraag van dat oude lied -  

Wat is de sterveling dat u hem gedenkt /   

de zoon van mensen dat u naar hem omziet? -  

de derde dag voorbij de dood zal hij leven, hij die ons voorgaat als eerste van allen. 

 

Amen 


