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    Jood of Griek                                Dag 36 
 

Uit elkaar  
Juist op het punt van de Joodse en Griekse naam van Johannes Marcus ontstond er een 

probleem. Wat wil het geval? Paulus en Barnabas en Johannes Marcus waren heel Cyprus 

doorgetrokken. Overal vertelden ze het Goede Nieuws van Jezus Christus Die voor alle mensen 

aan het kruis is gestorven. Dankzij de Heere Jezus kan ieder mens – wie je ook bent – een kind 

van God worden en kan God in je wonen en bij je zijn. En na dit leven mag je bij God wonen in 

een herstelde wereld. Als Paulus en Barnabas van het eiland Cyprus afstappen, gaan ze het 

Evangelie brengen in de buurt waar Paulus geboren is. Maar wat gebeurt er? Johannes Marcus 

haakt af en gaat terug naar Jeruzalem.  

 

Johannes 

Wat is de reden van zijn vertrek? Dat weten we niet precies, maar er valt u vast wel iets op als 

u de verzen uit de Bijbel hoort waarmee zijn medewerking én zijn vertrek wordt gemeld. Hier 

komen ze.  

 

Handelingen 13:5 En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het Woord 

van God in de synagogen van de Joden; en zij hadden bovendien 

Johannes als dienaar. 

Handelingen 13:13 En Paulus en zij die bij hem waren, voeren van Pafos weg en kwamen 

in Perge aan, een stad in Pamfylië. Maar Johannes verliet hen en 

keerde terug naar Jeruzalem. 

 

Wat valt u op? Johannes Marcus wordt hier alleen Johannes genoemd, zijn Joodse naam. Dat 

versterkt het vermoeden dat dat achter de breuk zat, zijn Joodse manier van denken.  

 

Een probleem in het begin van de kerk  

Johannes kon zich niet helemaal vinden in Paulus’ prediking. Hij was het er niet mee eens dat 

heidense mensen gewoon naast Joodse mensen kwamen te staan als ze beiden christen 
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werden. Opmerkelijk, dat wel. Want Marcus’ vader was ook een Griek. We weten dat het in 

het begin niet zo gemakkelijk lag; de overgang naar het christelijk geloof en de gelijkschakeling 

van Jood en Griek. Johannes Marcus was ook niet de enige die hier problemen mee had. Petrus 

– om een voorbeeld van de apostelen te noemen – kon hier ook moeilijk mee uit de voeten in 

het begin. Het is bekend dat Paulus een conflict met Petrus heeft gehad op dit punt. Barnabas 

zat trouwens ook aan die tafel en hij ging met Petrus mee. Voor Joden was dit blijkbaar erg 

wennen; Jood en heiden samen aan tafel. Vroeger – toen ze nog Jood waren – zou zich zo’n 

situatie nooit voordoen omdat God door het aanwijzen van reine en onreine spijzen zo’n 

gezamenlijke maaltijd in feite onmogelijk had gemaakt. Ook nu hadden veel Joden – die 

christen geworden waren – hier problemen mee. Voor Paulus was dit echter onbespreekbaar. 

‘We moeten het allemaal – of we nu Jood zijn of heiden – van de Heere Jezus hebben’, stelt hij. 

Dan is er geen verschil meer. Paulus maakt hier echt een punt van. Hij werd in het gelijk 

gesteld door de synode in Jeruzalem Handelingen 15. Die synode ging namelijk over de vraag 

of heidenchristenen ook besneden moesten worden ja of nee. Men wilde toch stiekem Joden 

van hen maken, maar dat vond Paulus niet goed. Hij kreeg gelijk van de leiders van de kerk, 

ook van Petrus en Jakobus. Dus dat is mooi.  

 

Leerling van Petrus 

Het is bekend dat Petrus Johannes Marcus heel goed kende. Dat weten we omdat Petrus deze 

Marcus in zijn brief ‘zijn zoon’ noemt. 1 Petrus 5:13 U groet de mede-uitverkoren gemeente die 

in Babylon is, en Markus, mijn zoon. Hoewel Petrus en Paulus en Johannes Marcus later 

helemaal op een lijn kwamen heeft Johannes Marcus in ieder geval een bepaalde periode 

vooral met Petrus gereisd en samengewerkt.   

 
 

 


