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Marcus 8: 27 - 9: 7 
27Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea 
Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik 
ben?’ 28Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer 
anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29Toen vroeg hij hun: ‘En wie 
ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’ 
hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. 

30Hij verbood 

31Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de 
oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou 
worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 32hij 
sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel 
terecht te wijzen. 33Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees 
Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt 
niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ 
34Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling 
wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij 
aan komen. 35Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar 
wie  zijn  leven  verliest  omwille  van  mij  en  het  evangelie,  zal  het behouden. 
36Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij 
inschiet? 37Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 38Wie zich 
tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en 
mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, 
wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de 
stralende luister van zijn Vader.’ 

9. 1Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn 
zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn 
kracht hebben meegemaakt.’ 
2Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge 
berg  op, waar  ze helemaal  alleen  waren.  Voor  hun  ogen  veranderde  hij van 
gedaante, 3zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wol- 
wasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4Toen verscheen Elia aan hen, 
samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5Petrus nam het woord en zei 
tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, 
een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6Hij wist niet goed wat hij moest 
zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7Toen viel de schaduw van een 
wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister 
naar hem!’ 
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Vragen 
- In vers 34-36 zegt Jezus: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verlooche- 

nen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. Want ieder die zijn 
leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille 
van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij 
de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?’ 
Wat maakt het leven waard om te leven? 

- En Jezus verbindt dat met de komst van het koninkrijk van God en met het 
verlangen daarnaar. 
Wat vraagt Jezus, en breder, wat vraagt God van ons in deze tijd en deze 
plaats? 

- De leerlingen van Jezus krijgen weer moed door hun ervaring met Jezus op de 
berg. Waar zien wij wel eens iets van Gods nieuwe wereld? Kun je daarvan 
een voorbeeld noemen. En hoe zou je je daar bij kunnen aansluiten? 

 
Mediteren met de bijbel: Lectio Divina (heilige of geestelijke lezing) 
Spreek met jezelf de tijd af die je voor deze oefening uittrekt (bijv. een half uur 
of drie kwartier). Zoek een geschikte ruimte om de oefening te doen en kies  
een makkelijke zithouding. 

 
Eerste stap (lectio): Lees de tekst langzaam, hardop, met aandacht. Proef de 
woorden. Lees de tekst nog een keer op dezelfde manier en ga na welk woord 
of zinsdeel je op de een of andere manier raakt. 

 
Tweede stap (meditatio): Herhaal het woord of zinsdeel dat je heeft geraakt. 
Herkauw dat woord of zinsdeel net zo lang tot het je vertrouwd is geworden, 
tot het als het ware je innerlijk bewoont. 
Overdenk wat het je te zeggen heeft. 
Wat raakt je? Waar zou dat mee te maken hebben? 
Wat zegt dat over je leven hier en nu? 
Ga je daar consequenties aan verbinden? 
Hoe zou je dat dan kunnen doen? 
Wat heb je er wellicht voor nodig? 

 
Derde stap (oratio): Wend je tot God. De vragen en de antwoorden die je bij 
jezelf overweegt, kun je God in gebed voorleggen. Wat heeft God je te zeggen? 
De schrifttekst kan zodanig opengaan dat je er zelf door verandert. Maak er 
aantekeningen van. 
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Gedicht van Michel van der Plas 
 

Wie zegt u dat u bent? 
Bent u de sterke man 
die wijd en zijd erkend 
de wereld winnen kan? 
En winnen wij dan met u mee? 
Nee. 

Maar wat maakt u dan waar? 
Sticht u een koninkrijk 
en triomfeert u daar 
met ons aan u gelijk, 
omdat wij volgden in uw spoor? 
Hoor. 

Ik ben het lam van God 
dat naar de slachtbank moet, 
bespogen en bespot, 
en dat betaalt met bloed, 
in angst, verschrikking, ademnood, 
dood. 

Wat hebt u met ons voor? 
De weg van God en mij, 
de weg eronderdoor, 
aan kroon en troon voorbij. 
Ik ga voorop, ik zie niet om. 
Kom. 
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Gedicht van Huub Oosterhuis (bij Marcus 8: 35) 

Wie zijn leven niet wil geven, 
niet wil delen met zovelen, 
met een ander, gaat verloren. 

Wie wil geven wat hij heeft, 
die zal leven, opgegeten, 
die zal weten dat hij leeft. 

 

 

Om te doen 
- De bovenstaande gedichten verwoorden wat er wordt bedoeld met Marcus 

8: 27 - 9: 7. Kun je je daarin vinden? Waarin wel, waarin niet? 
Kun je in eigen woorden vertellen wat Jezus bedoelt en wat dat voor jou 
betekent? 

 
 
 
Muziek 
Het lied van God (Stef Bos) 
https://www.youtube.com/watch?v=pbKr5ikpKrI 

https://www.youtube.com/watch?v=MvO0O7I5pPo
http://www.youtube.com/watch?v=pbKr5ikpKrI

