Preek over Markus 8: 27-33
Broeders, zusters, jong en oud,
Vandaag gaat het over de belangrijkste vraag die een mens zich maar kan stellen.
Het is de vraag die Jezus hier stelt aan zijn vrienden en die vraag komt als het ware
zo ook naar ons toe: wie zeggen jullie dat Ik ben?
Maar voordat Jezus die vraag aan zijn vrienden stelt, vraagt Hij eerst wat er zoal over
Hem gezegd wordt door andere mensen. “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”
Nou, Jezus’ vrienden waren goed op de hoogte van welke verhalen er zoal de ronde
deden. Er waren mensen die dachten aan Elia de profeet, of aan een andere profeet,
die weer was opgestaan uit de dood. Weer anderen dachten aan de laatste profeet,
Johannes de Doper. Johannes was nog niet zo lang geleden gestorven. En hij was
een geliefde prediker. Johannes trok veel bekijks toen hij preekte bij de Jordaan en
de mensen die het met God goed wilden maken, werden door hem gedoopt. Elia,
Johannes en de andere profeten waren grote godsmannen.
Zou Jezus nou ook blij zijn met het idee dat hij daar mee werd vergeleken? Is het nou
een compliment voor Jezus of een belediging? Je zou zeggen, vast een compliment.
Want het ging toch om grote mannen uit de godsdienstige geschiedenis van Israël.
Maar dat is nog maar de vraag. Want de profeten uit de bijbel zou je ook de
voorlopers kunnen noemen van Jezus of richtingaanwijzers naar Jezus.
Vooral Johannes de Doper was dat. Johannes had zelf gezegd dat er na hem
Iemand zou komen die veel groter was dan hijzelf. Iemand van wie hij nog niet waard
is de schoenriem los te maken om z’n voeten te wassen. Een klusje dat normaal door
slaven gedaan wordt. Zo zag Johannes zichzelf. Hij was nog minder dan een slaaf
van Jezus. Johannes preekte dus over Iemand die veel groter was dan hijzelf. Hij
was alleen maar de richtingaanwijzer. En nu die grotere persoon is verschenen
hebben de mensen het niet eens door. En daarom is het eigenlijk geen compliment
voor Jezus dat ze denken dat Hij Johannes of een andere profeet was. Hij is niet de
richtingaanwijzer maar Degene naar wie gewezen wordt!
Als je vandaag aan mensen de vraag zou stellen wie Jezus is dan krijg je andere
antwoorden. Sommigen zullen zeggen dat Hij de stichter is van het christendom.
Anderen zullen Hem een goed voorbeeld vinden, of een wijze prediker. Weer
anderen vinden Jezus een wereldverbeteraar. Misschien zelfs wel een boodschapper
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van God. En moslims zullen zeggen dat Jezus een profeet is. En hoewel ook deze
omschrijvingen niet heel negatief zijn, wil het nog niet zeggen dat met deze
antwoorden recht gedaan wordt aan wie Jezus echt is. Want Hij is veel en veel meer
dan al die omschrijvingen bij elkaar.
Nadat Jezus gehoord had hoe zijn tijdgenoten over Hem dachten vroeg Hij ook aan
zijn vrienden hoe zij erover dachten. “En jullie dan, wie denken jullie dat Ik ben?”
Petrus is zoals altijd haantje de voorste. Hij geeft antwoord. “U bent de Christus!”
Nou moet ik dat even uitleggen. Als we het hebben over Jezus Christus, dan is
Christus niet de achternaam van Jezus. Jezus de voornaam, Christus de
achternaam. Nee, Christus is een Grieks woord, een vertaling van het Hebreeuwse
woord Messias. Waarschijnlijk heeft Petrus dan ook gewoon in z’n eigen taal Messias
gezegd. Er staat Christus in de bijbel omdat het Nieuwe Testament in het Grieks
geschreven is. Christus of Messias betekent Gezalfde. In de het Oude Testament,
dat is dat deel van de bijbel dat al klaar was toen Jezus op aarde rondliep, werd door
de profeten herhaaldelijk gezegd dat er een Messias zou komen. Iemand die door
God gezalfd zou zijn met de Heilige Geest en die Gezalfde zou een Verlosser zijn
voor Israël. Prachtig dat Petrus en zijn vrienden in de gaten hadden dat Jezus deze
beloofde Messias is. Nu zal Jezus wel heel blij zijn met het antwoord van Petrus.
Hè, hè…..er zijn er gelukkig toch nog een paar die het begrepen hebben. In een
ander Evangelie, het Evangelie van Matteüs staat deze gebeurtenis ook beschreven
en daar staat dat Jezus antwoordde dat God zelf dit aan Petrus had duidelijk
gemaakt.
Prachtig, Petrus, goed geantwoord! Dan zou je nu verwachten dat Jezus zijn
vrienden de opdracht zou geven om het aan iedereen te gaan uitleggen. Ga het
vertellen aan al die mensen die nog niet weten wie ik ben. Al die mensen die denken
dat ik alleen een richtingaanwijzer, een soort opgestane profeet, ben in plaats van de
Messias. Maar nee, Jezus doet wat anders. Hij verbiedt z’n vrienden erover te
spreken dat Hij de Messias is. Waarom zou dat zijn?
Ik denk omdat het antwoord van Petrus wel goed is, maar dat Petrus en zijn vrienden
eerst nog moeten gaan begrijpen wat het betekent dat Jezus de Messias is. Pas dan,
als ze dat helemaal begrepen hebben mogen ze het aan iedereen gaan vertellen.
Maar zo ver is het nu nog lang niet.
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Want na dat mooie antwoord van Petrus gaat Jezus uitleggen wat Messias zijn
betekent. Petrus en zijn vrienden hadden wel een mooi plaatje in het hoofd. Jezus
zou de koning worden van Israël. Hij zou Israël bevrijden van al z’n vijanden. In ieder
geval zouden ze eindelijk van de Romeinse bezetter bevrijd worden. Wie weet
zouden de discipelen wel een soort regering vormen met elkaar. Het zou een
geweldige tijd worden van vrede, van shalom, een tijd zonder armoede, die goed zou
zijn voor elke inwoner van het land. En ook de volken rondom Israël zouden gaan
ervaren hoe goed het leven is met deze Koning. Jezus’ vrienden zagen het helemaal
zitten….
Maar dan gaat Jezus uitleggen wat er zal gaan gebeuren.
Jezus begint te vertellen over wat er zal gaan gebeuren met Hem zelf. Koning
worden…..nee hoor, Hij zal gevangen genomen, gemarteld en uiteindelijk gedood
worden. De Joodse leiders van het volk zullen Hem afwijzen als Messias. Jezus
wacht een verschrikkelijk lijden. Geen koningskroon maar een doornenkroon. Geen
troon maar een kruis. Geen dure koningsmantel zodat iedereen eerbied voor je zal
hebben, maar halfnaakt te kijk hangen aan een schandpaal, dat gaat er met Hem
gebeuren.
Maar dan blijkt al meteen dat Petrus ondanks zijn goede antwoord het toch niet echt
begrepen heeft wat het betekent dat Jezus de Messias is. Hij protesteert heftig. Dat
gaat niet gebeuren….God zal het tegenhouden.
Jezus antwoord is radicaal. “Ga weg achter mij satan!”
Hoe kan dat nou? Hoe kan Jezus nu eerst zeggen dat het antwoord van Petrus dat
Hij de Messias is van God komt en nu noemt Hij Petrus een satan. Het woord satan
betekent ‘tegenstander’. Die naam wordt in de bijbel ook aan de duivel gegeven. Hij
is de tegenstander van God. Deze tegenstander van God wil niets liever dan dat
Gods plan om de wereld te bevrijden mislukt. En als Petrus nu zegt dat hij het er niet
mee eens is dat Jezus aan het kruis zal sterven dan praat hij de taal van de
tegenstander van God. Al geloof je honderd keer dat Jezus de Messias is, dan moet
je goed begrijpen dat dit ook betekent dat dit niet kan zonder het kruis en zonder het
graf.
En daarom wilde Jezus dat zijn discipelen er nog niet over zouden praten. De
mensen zouden hem misschien wel koning willen maken. Als ze tot de ontdekking
komen dat Jezus de Messias is in plaats van een opgestane profeet, dan zouden ze
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er meteen op gaan rekenen dat Hij als opvolger van David de troon zou bestijgen.
Maar waarom moest het dan zo gaan? Waarom eerst die weg van het lijden?
Omdat Jezus niet alleen maar de koning van Israël wil zijn, maar ook de Verlosser
van de hele wereld. En de God van Israël is niet alleen Israëls God, maar de God
van de hele wereld. God wil niet alleen Israël redden, maar Hij wil dat het Evangelie
naar alle volken wordt gebracht. En de discipelen van Jezus konden daar pas echt
mee beginnen nadat Jezus was gestorven aan het kruis en nadat Hij was opgestaan
uit de dood. Toen gingen ze het pas goed begrijpen. Dat sterven van de Here Jezus
aan het kruis was nodig voor ons. In de tijd van de bijbel begrepen ze dat eigenlijk
beter dan wij nu. De mensen gingen heel vaak naar de tempel om te offeren. Er
werden dieren geofferd, bijvoorbeeld om de verkeerde dingen die mensen deden
weg te nemen. De straf van de mensen werden dan op het geslachte dier gelegd.
Vandaar ook dat Johannes de Doper, een van de richtingaanwijzers, Jezus ‘het Lam
Gods dat de zonde van de wereld wegneemt’ noemt. De mensen begrepen meteen
dat Jezus werd vergeleken met een offerdier.
Toen Jezus aan het kruis hing was Hij een offer in onze plaats. Hij stierf zodat wij
nooit meer de doodstraf hoeven te ondergaan. En Hij vraagt van ons dat we daar op
vertrouwen. Alleen zo kan het weer voor altijd goed worden tussen God en mens. En
behalve dat Jezus onze straf droeg, versloeg Hij ook onze grootste vijand, de dood.
Toen Jezus op de Paasmorgen opstond liet Hij zien dat de dood verslagen is. De
dood is niet voor altijd. Daarom spreekt de bijbel, als het over het sterven van
gelovigen gaat, over ontslapen. Daar zit het woordje slapen in. Mensen die slapen
worden weer wakker. Mensen die ontslapen worden ook weer wakker als Jezus
terugkomt. De vergeving van onze schuld en de garantie dat wij ook weer zullen
opstaan is beschikbaar voor iedereen die in de Here Jezus gelooft. Het is Gods
geschenk! En een geschenk mag je aannemen. Het kost niks. Je hoeft alleen maar
dank U wel te zeggen!
En straks, als Jezus terugkomt, dan gaat pas gebeuren wat Petrus al meteen
verwachtte. Jezus wordt koning. Hij zal regeren over de hele wereld. Hij zal de troon
bestijgen om voor altijd te regeren. En dan zal het voor altijd vrede zijn. Geen oorlog
meer, geen ziekte meer, geen dood meer, dat wordt zo prachtig mooi. Naar die
mooie toekomst zijn we onderweg. En God wil niets liever dan zo veel mogelijk
mensen erbij laten zijn.
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Toen Petrus en zijn vrienden nog niet goed begrepen hadden wat het betekent dat
Jezus de Messias was moesten ze zwijgen. Maar nadat Jezus gestorven en
opgestaan was, stond diezelfde Petrus voor de Joodse leiders van het volk. Allemaal
belangrijke mensen. En die belangrijke mensen vonden dat Petrus en zijn vrienden
hun mond moest houden over Jezus. Het gaf zo’n onrust in de stad. En wat was
Petrus’ antwoord: “wij kunnen het niet nalaten te spreken over wat we gezien en
gehoord hebben (Hand.4:20)”. De vrienden waren zo vol van hun Boodschap. Ze
hadden drie jaar lang met Jezus opgetrokken. Ze hadden gezien dat Hij wonderen
deed. Hij gaf maar zo duizenden mensen te eten. Alsof Hij daar mee wilde zeggen
dat straks als Hij echt Koning is, er nooit meer honger zal zijn. Hij maakte zieken
mensen beter, alsof Hij daarmee wilde zeggen, dat straks als Hij echt Koning is, er
nooit meer ziekte zal zijn. Hij heeft zelfs dode mensen laten opstaan en terug
gegeven aan hun familie, alsof Hij wilde zeggen, de dood is niet voor altijd, straks als
Hij echt Koning is, dan zullen ze er allemaal weer zijn, de mensen die gestorven zijn.
En deze mens Jezus, die alleen maar goed deed, is zonder dat Hij schuld had,
gestorven aan het kruis. Net als de lammetjes in de tempel. Die hadden ook geen
kwaad gedaan. Maar één ding is zeker, diezelfde Jezus leeft nu. Hij is door de
discipelen gezien en nog een heleboel andere mensen, wel 500 mensen hebben
Hem gezien (1 Cor.15:6).
En over deze Messias kan Petrus zijn mond niet meer houden. Hij weet het zeker! Hij
is niet een opgestane profeet of zo, Hij is veel meer. Hij is zelfs niet alleen maar de
Koning van Israël, Hij is Gods Zoon, de Verlosser van de hele wereld. En dat moet
iedereen weten.
Ik zei net al, ook vandaag zijn er een heleboel mensen die Jezus alleen maar een
goed mens vinden, maar niet een Redder of een Messias.
Deze mensen kunnen niet gelijk hebben. Want Jezus zegt zelf wel dat Hij de Messias
is. Hij zegt zelfs dat je alleen maar bij God kunt komen via Hem (Joh.14:6). Als die
woorden van Jezus niet waar zijn, dan liegt Hij dus en dan is Hij ook geen goed
mens.
Je kunt er niet om heen. Je gelooft Jezus op zijn woord of je gelooft Hem niet. Maar
ga niet zeggen dat Hij een goed voorbeeld is of een goed mens zonder dat je gelooft
wat Hij over zichzelf zegt. Die mogelijkheid laat Jezus je niet.
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Hij vraagt of je Hem aanvaardt als de Messias, de Verlosser van je zonden, de
Overwinnaar over de dood, de Zoon van God, de komende Koning. Het kan niet
minder! Want Hij is gewoon niet minder.
Wie is Jezus voor jou? Dat is een heel persoonlijke vraag. Ook een heel belangrijke
vraag. Er hangt zo veel van af.
Misschien weet je nog niet zo goed hoe Jezus nu ook voor jou persoonlijk je
Verlosser kan worden. Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Daar mag je gewoon om
vragen. Daar hoef je niet volwassen voor te zijn. Corrie ten Boom, een mevrouw die
zendeling was, ze is nu overleden, schrijft in haar boekje, dat ze als meisje van vier
jaar de Here Jezus heeft gevraagd om haar Verlosser te zijn. Haar hele lange leven
heeft ze over Jezus vertelt aan wie het maar wilde horen.
Zo mag jij ook gewoon tegen God zeggen dat je hebt begrepen dat je uit jezelf niet
bij Hem kunt komen. Dat je Jezus nodig hebt, dat je vergeving nodig hebt. En je mag
Jezus dan vragen of Hij in jouw hart wil komen wonen. En als je dat eerlijk vraagt,
dan doet Hij dat. Hij wil eigenlijk niets liever dan ook in jouw leven komen.
Vraag het maar gerust en je zult het gaan merken dat Jezus voor altijd bij je zal zijn.
Hij zal je helpen als je het moeilijk hebt, Hij zal je troosten als je verdriet hebt, Hij zal
je Vriend zijn, die je nooit in de steek laat. Hij gaat met je mee, ook als je oud wordt
en misschien wel ziek wordt of sterven moet. Hij brengt je veilig naar de overkant. Hij
zorgt ervoor dat jij er ook bij mag zijn, straks op die nieuwe wereld waar alles goed is.
“Wie is Jezus voor jou?” is de belangrijkste vraag die je ooit aan jezelf kunt stellen.
Een vraag die oud en jong zelf moeten beantwoorden. Dat kan een ander niet voor je
doen. De Here Jezus wil graag dat je Hem leert kennen. Hij heeft daar alles voor
over gehad. Weet dat je bij Hem welkom bent, wie je ook bent, wat er ook is fout
gegaan in je leven. Ga maar naar Hem toe en vertel het Hem maar.
Zullen we gewoon een momentje stil zijn, dan mag je het zelf aan God vragen.
AMEN

Augustus 2018
G.P. Hartkamp
Wapenveld
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