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Marcus 8:22-38
VERRAST DOOR JEZUS (7)
We zijn nu in het centrum van het
Marcusevangelie. Hier komen twee
grote thema’s bij elkaar: Jezus is koning
én op weg naar het kruis. En: Jezus
kennen kan niet zonder hem te volgen.
Blinde ogen zien
(8:22-26) Acht hoofdstukken lang hebben we gezien dat mensen (vrienden en
vijanden, leerlingen, familieleden en
geestelijk leiders) niet zien wie Jezus is.
De genezing van de blinde vindt niet
voor niks juist op dit moment plaats.
Zoals de blinde ogen door Jezus moeten worden aangeraakt en (in twee fases!) genezen, zo ook de blinde ogen
van zijn leerlingen. Helder zien kan niet
zonder Gods aanraking (vgl. 8:17-18 en
9:8).
Koning en kruis
(8:27-33) Heel expliciet klinkt de vraag:
Wie is Jezus? Petrus geeft het antwoord: de messias! Hij is een nieuwe
koning met een radicaal nieuwe boodschap van redding (een politiek gevaarlijke uitspraak). Petrus’ antwoord is
goed. Maar ook nu moet de verlichting

in twee fasen plaats vinden. Deze koning gaat naar het kruis: Jezus komt
niet om te leven en te winnen maar om
te sterven en te verliezen (eerste lijdensaankondiging; Jezus brengt een
nieuw element in zijn onderwijs aan:
Jezus moét lijden om zo de onvoorwaardelijke liefde van God te tonen).
Petrus’ zeer scherpe terechtwijzing omdat hij zich ergert aan het kruis wordt door Jezus even scherp beantwoord: ‘Achter mij, Satan! Je denkt niet
aan wat God wil, maar alleen aan wat
de mensen willen.’ Hier dient zich de
strijd aan die hoort bij het volgen van
deze messias: de keuze tussen wat ik
zelf wil en wat God wil.
Kennen én volgen
(8:34-37) Jezus maakt nu voor iedereen
(ook de menigte luistert mee) dat hem
kennen niet kan zonder hem volgen.
Discipelschap is onlosmakelijk verbonden met het kennen van Christus. Na
de identiteitsvraag ‘Wie is hij?’ is nu de
vraag ‘Wie ben jij?’aan de orde. Wil jij
een volgeling zijn? Het is goed om op
dit moment ook te zien dat Jezus ons
aankijkt met de ogen van iemand die
onvoorwaardelijk van ons houdt: ‘Volg
mij! Verloochen jezelf! Draag je kruis!’
Op die manier gaan wij op de plaats
staan waar hemel en aarde elkaar overlappen, bij Jezus die Gods geliefde
Zoon en onze koning is (Mar. 1:11,15).

‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo
achter mij aan komen.’
Marcus 8:34
Achter Jezus aan
Als je Jezus volgt kom je nooit op
plaatsen waar hij niet is! Wil je dat?
Kies je ervoor om niet je eigen gang te
gaan maar zijn gang? De weg van lijden
en dood die Jezus moest gaan, echoot
in het leven van christenen na.
 Jezelf verloochenen: het gaat erom
dat je je identiteit niet zoekt in jezelf, in
wat je kunt, wat je hebt, wie je bent,
wat je status is. Je eigen ‘ik’ of ‘zelf’ ruil
je in voor de identiteit die je alleen
vindt in Jezus. Dat is niet: jezelf weggooien of minderwaardig vinden, maar
je waarde ontdekken in je Heer en kiezen voor wat God wil met jouw (unieke) leven. Pas als je jezelf verloochent,
vind je je ware zelf.
 Je kruis dragen: dit gaat niet over
moeilijke dingen die je overkomen
(lijden, ziekte, verdriet) en ook niet om
iets wat je wordt opgelegd. Je kruis dragen is (elke dag) de bewuste keuze maken om in Jezus’ spoor de wil van God
te doen, ook als je daarom wordt veroordeeld, uitgelachen of vervolgd. In
de ogen van ‘de wereld’ is dit bespottelijk: je wordt er meewarig om aangekeken. Het gaat om een volkomen toewijding, een radicaal commitment aan
de God en Vader van Jezus Christus.
 Je verlies/winst nemen: het gaat
erom dat je je hart verliest aan Jezus
(‘om-wille van mij en het evangelie’).
Zo word je een winnaar (Rom. 8:1) en

vind je het eeuwige leven, dat samenvalt met het koninkrijk van God op
aarde zoals in de hemel.
Stralende luister
(8:38) Jezus is eerlijk over het volgen
van hem. Hij roept je daarbij op om je
niet voor die weg en voor hem te schamen. Want net als bij hem leidt de weg
van lijden door het verlies van de dood
heen naar de stralende luister van de
Vader wanneer Jezus komt in het gezelschap van de heilig engelen. Jezus
volgen is uiteindelijk een uitnodiging
om in het licht te leven.
Vragen
1. Zijn jouw ogen al open gegaan voor wie
Jezus is? Wie is hij?
2. Zie jij in je leven ook het gevaar dat je
Jezus wel ként maar hem niet vólgt?
3. Wat vind je van Jezus’ bestraffing aan het
adres van Petrus?
4. Hoe zien jezelf verloochenen en je kruis
dragen er in jouw leven uit? Of herken je het
niet?
5. Zijn er momenten dat Jezus zich voor jou
schaamt?
6. Hoe ziet ‘leven in Gods licht’ eruit (nu en
straks)?
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