
 1 

                             Preek over Marcus 8 : 27 - 9 : 1 (Lukas 9 : 18 - 24) 
 
 
Het is een beslissend moment geweest in de omgang tussen Jezus en Zijn leerlingen, 
toen Hij zich met hen terugtrok in het Noorden van Galilea. Jezus bevindt zich nu op een 
belangrijk keerpunt in Zijn leven. De periode van Zijn optreden in Galilea wordt 
afgesloten en Hij bereidt zich voor op de beslissing, die in Jeruzalem moet vallen over 
Zijn leven. Is Hij de Messias, de Koning der Joden, of is Hij het niet? 
In de eenzaamheid van die verre streek in het Noorden ontwikkelt zich het gesprek, 
waarin de houding van Jezus’ leerlingen tegenover Hem tot klaarheid moest worden 
gebracht. 
Daartoe stelt Jezus hun twee vragen, eerst één van algemene strekking, daarna één, zeer 
persoonlijk gericht. Petrus is, als zo vaak, de woordvoerder, maar blijkens de opzet van 
dit evangelie - verhaal zijn toch ook de andere leerlingen bij het onderhoud betrokken. 
Ook het antwoord van Petrus is namens hen uitgesproken. Wij moeten daarom spreken 
over het persoonlijk karakter van deze belijdenis en over de inhoud. 
De inleidende vraag: wie zeggen de mensen dat Ik ben, maakt het mogelijk een objectief 
antwoord te geven. De meningen blijken verdeeld, maar ze stemmen in zoverre overeen, 
dat men Jezus algemeen als een zeer bijzonder mens beschouwt, een profeet met een 
goddelijke opdracht. Men voelt verwantschap allereerst met de nog zo nabije gestalte 
van Johannes de Doper, maar dan ook met andere grote profeten als Elia (wellicht om 
zijn eenzaamheid en strijdbaarheid), Jeremia (om zijn jeugd en bedreigdheid). Het zijn 
belangrijke antwoorden, die elk voor zich blijk geven, dat de tijdgenoten geraakt zijn. Er 
wordt geen enkel geringschattend oordeel vermeld, ofschoon zulke uitspraken er 
ongetwijfeld geweest zijn. 
Onmiddellijk, zonder op de antwoorden in te gaan, spitst Jezus de vraag toe: “Maar gij, 
wie zegt gij, dat Ik ben?” Er wordt een duidelijke tegenstelling gemaakt tussen de 
mensen en gij. Ze hebben onder de mensen verkeerd en van allerlei van hen gehoord. 
Maar ze hebben zelf door hun gedrag reeds positie gekozen, ze hebben Jezus gevolgd. En 
toch is Jezus blijkbaar nog niet tevreden. Er ontbreekt aan hun verhouding tot Hem nog 
een bewuste, klare zelfstandige uitspraak, waardoor zij zelf ook tot helderheid komen 
inzake hun geestelijke gesteldheid. Om die eigen uitspraak zo sterk mogelijk te 
accentueren, moet zij tegen de achtergrond van het inzicht der mensen worden 
geplaatst. Er wordt inderdaad door velen over Hem gepraat en geoordeeld, er wordt 
gegist, gecombineerd, gefantaseerd, gelasterd. Officiële uitlatingen, die zo voorzichtig 
mogelijk blijven, zijn er geweest. Ook fanatieke, emotionele uitspraken, zoals in Lukas 11 
: 19 : “Indien ik door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het 
dan?” 
Het is goed en nodig te weten, wat “de mensen” zeggen. Maar daarna blijft de 
onontkoombare eis van een eigen keuze en beslissing. Dan moet men gaan schiften.  
Want hoe onberekenbaar is het oordeel van “de mensen”, van de grote massa? Hoe 
vager de voorstelling is, die men zich maakt bij “de mensen”, hoe tirannieker en 
willekeuriger hun invloed kan zijn. 
In Jezus’ tijd was er het “gerucht” alleen, dat van mond tot mond ging. In onze tijd 
spreekt de publieke opinie zich uit in allerlei vormen: de krant, de radio, de roddelpers, 
de televisie en zeker niet in de laatste plaats het internet. En voor tallozen is toch 
eigenlijk beslissend, wat de grote “men” zegt, met betrekking tot terreinen als mode, 
sport, vermaak, maar ook over politiek, kunst, wetenschap, religieuze vragen. Velen 
hebben geen eigen gedachten. Het is ook moeilijk een eigen oordeel te vormen. Er is 
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zoveel waarvan men maar onvoldoende weet. Hoe dan ook, er is ontzaglijk veel naprater 
ij: op elk gebied zijn “voorpraters”, men vindt ze soms onder het voorgeslacht, soms 
onder de ouderen, ook wel onder de jongeren. Ineens slaat soms de publieke mening 
om, en het oordeel van duizenden zwaait mee. Een eigen mening te hebben is niet 
zonder gevaar. Je loopt het risico, dat de grote massa tegen je zegt, dat je op een 
dwaalspoor zit. Dat gebeurde met Jezus ook. De Deense filosoof Kierkegaard heeft eens 
gezegd: “Een christen moet enkeling durven worden”. Hij moet als enkeling naar voren 
treden en op eigen verantwoordelijkheid kiezen, belijden. God, die uniek en persoonlijk 
is, vraagt van ieder een persoonlijke belijdenis. Dat kan betekenen, dat je desnoods 
tegen de stroom moet oproeien. God vraagt van ons, dat wij ons persoonlijk, met volle 
overgave, voor Hem inzetten. Wij leven in een tijd, waarin er vragen gesteld worden bij 
vele vanzelfsprekendheden. Ook het automatisme, waarmee er via kinderdoop en 
kerkelijk huwelijk steeds maar weer nieuwe generaties werden ingelijfd in de kerk, 
wordt nu doorbroken. Sommige ouderen zien in deze ontwikkeling alleen maar 
afbrokkeling en neergang. Zij zien de toekomst heel somber in: “alles gaat achteruit”, 
zeggen ze. 
Toch moeten we ons afvragen, of we eigenlijk wel zó pessimistisch zouden moeten zijn 
over deze gang van zaken. Immers, is het echt wel zo vanzelfsprekend, dat iedereen van 
harte kan instemmen met datgene wat Jezus de mensen voorhoudt? In het vervolg van 
het evangelie - gedeelte van deze zondag, zegt Jezus tot allen die bij Hem willen horen: 
“Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en door elke 
dag opnieuw zijn kruis op te nemen”. Blijkbaar was het antwoord van Petrus op Jezus’ 
vraag: “Gij zijt de Christus”, de Messias, ofschoon een belijdenis, toch niet afdoende. 
Jezus bestraft hem zelfs: “Ga weg achter mij satan; gij zijt niet bedacht op de dingen 
Gods, maar op die der mensen”. Jezus geeft met de reactie op Petrus aan, dat zijn vraag 
verbonden is met het leerlingschap en dat hij die getuigenis wil afleggen, niet kan 
volstaan met het antwoord van Petrus. Een leerling moet zichzelf verloochenen en alles 
doen om Jezus te volgen tot in Jeruzalem. Het antwoord van Petrus kwam eigenlijk te 
vroeg. Deze opmerking van Jezus over de voorwaarden voor het volgen van Hem krijgt 
een bijzondere lading, omdat Petrus die hier manmoedig verklaart, dat Jezus de Christus 
is, in Jeruzalem, wanneer hij voor een heter vuur komt te staan, iedere verwantschap 
met Jezus ontkent, tot driemaal toe. Dan zal blijken, hoe moeilijk het is om Jezus als de 
Christus te belijden.  
Ook in onze tijd is niet zomaar iedereen bereid het dragen van het kruis als een vast 
punt in zijn of haar levensopdracht op te nemen. En in Jezus’ eigen dagen was er ook bij 
velen beslist ook niet die bereidheid. De apostel Paulus zegt, dat hij bij zijn 
evangelieverkondiging op het probleem stuit, dat het kruis van Christus voor de Joden 
een ergernis is en voor de Grieken, de heidenen, een dwaasheid (1 Kor. 1 : 23). Ik denk, 
dat het in wezen nu nog steeds zó is. Het is juist het kruis, het lijden van Christus, dat 
duidelijk maakt, dat het Christendom niet een vanzelfsprekend geloof kan zijn, dat voor 
iedereen zo maar gemakkelijk aanvaardbaar zou zijn. Wie werkelijk christen wil zijn, 
moet ervoor kiezen. Christen word je niet dóór geboorte uit christelijke ouders alléén. 
Dat het kruis en het lijden heel wezenlijk bij Jezus als de Messias hoorden, was ook voor 
de leerlingen helemaal nieuw.  
In hetzelfde evangelie verhaal volgens Lukas (Lukas 9 : 18 - 24) treffen we Jezus aan in 
gebed. Hij is helemaal alleen. We weten niet zeker wat de inhoud was van Zijn gebed. 
Maar ik durf wel een veronderstelling te maken: Jezus heeft in Zijn gebed een heel innig 
contact met God en Hij vindt al biddend een stukje helderheid over de vraag welke weg 
Hij moet gaan. Hij weet dat de mensen over Hem praten, dat ze in Hem de 
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verwerkelijking zien van de hoop die uit dat Joodse geloof sprak, dat eens de profeet Elia 
terug zou komen. Jezus weet dat ze Hem zien in de lijn van Johannes de Doper die 
inmiddels door koning Herodes is onthoofd, ze zien Hem in de lijn van de grote profeten 
uit het Oude Testament, en sommigen zien Hem als de grote Messias - Koning die een 
belangrijke politieke rol zal gaan spelen en de Romeinse bezettingsmacht zal breken om 
opnieuw het koninkrijk van Israël te herstellen. Maar al biddend wordt Jezus zich ervan 
bewust dat Hij op een heel andere manier Messias zal moeten zijn: Hij zal zich moeten 
verzetten tegen al wat de echte vrede in de weg staat. Hij zal moeten opkomen voor al 
wat zwak is en gehoond wordt. Ten gevolge daarvan zal Hijzelf worden veracht en 
weggehoond: ja, men zal Hem de doodsteek toebrengen, zodat Hij in alles zal lijken op 
de doorstoken man, over wie de profeet Zacharia spreekt: de man die eerst 
onverbiddelijk verworpen werd, maar naar wie men later zal opzien met een hart dat 
mild gestemd is en weer bidden kan. Jezus wordt er zich van bewust dat Hij Messias zal 
moeten zijn op de manier van de lijdende dienaar over wie de profeet Jesaja spreekt. Al 
biddend komt Jezus tot het besef dat Hij een andere invulling moet gaan geven aan het 
Messias schap dan men van Hem verwachtte. Alleen door trouw te zijn aan hen die 
vanwege hun zwakte worden veracht en gehoond kan Hij redding betekenen. En daarbij 
mag Hij erop vertrouwen, dat God niet zal toestaan dat de dood het laatste woord over 
Zijn leven krijgt. Ook voor degenen die Hem willen volgen, zal er geen andere weg zijn. 
Mij dunkt dat een keuze voor deze levensweg niet iets is dat je er zo maar even bij kunt 
doen. Zo’n keuze brengt consequenties met zich mee. Christen - zijn betekent de 
omkering van alle waarden: “Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn 
leven verliest om Mijnentwil, die zal het redden”. Jezus navolgen betekent: bereid zijn je 
leven te geven voor God en je naaste. Daarom is Hij zélf voor óns de weg van het kruis 
gegaan, was Hij machteloos, zonder aanzien en zwak in deze wereld, maar juist zó en 
alleen zó is Hij bij ons en helpt Hij ons. Lof zij U, o Christus, in eeuwigheid. Amen. 
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