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Mijn kind Marcus  
Die Marcus is zoals gezegd een medewerker van Petrus geworden. Petrus heeft het over ‘mijn 

zoon Marcus’. 1 Petrus 5:13 De uitverkorenen in Babylon en mijn zoon Marcus groeten u. Nu is 

er niemand die er vanuit gaat dat Petrus de man was van Maria, de moeder van Marcus maar 

zo werd een geestelijk kind genoemd. Door het geloof wordt een mens immers ‘opnieuw 

geboren’. Op eenzelfde manier kan Paulus zijn pupil Timotheüs aanspreken, namelijk alsof het 

zijn eigen kind is. 1 Timotheüs 1:1,2 Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het 

bevel van God, onze Zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus, onze hoop, aan Timotheüs, 

mijn oprechte zoon in het geloof. Marcus is blijkbaar via Petrus een volgeling van Jezus 

geworden. Wij weten er het fijne niet van maar zo zal het ongeveer gegaan zijn. Gezien zijn 

eerdere opvattingen paste Marcus ook beter bij Petrus dan bij Paulus. Petrus vond dat in het 

begin namelijk ook nogal lastig, om de Joodse traditie op te geven.  

 

Marcus, de tolk van Petrus 

Volgens de overlevering van de eerste kerken –een zekere Papias – is Marcus ‘de tolk van 

Petrus’. Wat daarmee bedoeld wordt? Er is een ‘Evangelie van Marcus’ is. Dat Evangelie is 

volgens de geleerden opgetekend door deze Marcus. Maar hoe komt die jongen aan dat 

Evangelie? Was hij er dan vanaf het begin bij? Hij heeft volgens Papias zijn Evangelie 

opgetekend uit de mond van Petrus. Zo is Marcus dus ‘de tolk van Petrus’ geworden. Dat 

Evangelie van Marcus is zo goed als zeker ‘het Evangelie zoals Petrus het vertelde.’ Dat is 

apart. Jazeker. Als dat dan zo is, waarom wordt dit Evangelie dan niet ‘het Evangelie van 

Petrus’ genoemd, zoals je ook een Evangelie hebt van Mattheus of Lucas of Johannes. Dat is 

niet helemaal duidelijk. Het feit dat Petrus – bij het opschrijven van het Evangelie – gebruik 

maakte van een schrijver is niet voldoende, want zo heeft hij ook zijn brieven geschreven en 
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maar die staan toch wel op de naam van Petrus. 1 Petrus 5:12 Met de hulp van Silvanus, die 

voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u 

aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. Misschien vond 

Petrus het lastig om een Evangelie te schrijven waarin hijzelf voorkwam. De apostel Johannes 

deed dat door min of meer door steevast zijn eigen naam en die van zijn familie weg te laten 

of van een synoniem te voorzien. Petrus komt in zijn eigen Evangelie enkele keren in botsing 

met Jezus. Het kan zijn dat hij vond ‘dat hijzelf te weinig afstand had om er objectief over te 

kunnen schrijven.’ Om die reden kan hij het uit handen gegeven hebben. In dat geval is het 

ook echt ‘het Evangelie van Marcus’ al heeft hij het in grote lijnen opgetekend uit de mond van 

Petrus.   

 

Een nieuwe schepping.  

Als gelovige ben je een nieuwe schepping. Daar past ook een nieuwe naam bij. Petrus heette 

bijvoorbeeld Simon. Hij kreeg van Jezus zijn nieuwe naam: Petrus. Petrus betekent rots. Geen 

verkeerde naam. Petrus was wat we in het latijn ook wel noemen de primus inter pares 

oftewel de eerste onder zijns gelijken. Hij kreeg die plaats van de Heere Jezus. Van nature was 

hij ook wel wat je noemt ‘een haantje de voorste’. Hij liep altijd met de mond vooraan. Dat zit 

gewoon in iemand. Wel is het zo dat Petrus wel eens te snel was met praten en te traag met 

luisteren. Zo wilde hij Jezus van het lijden en sterven afhouden. Jezus vond dat Petrus toen 

echt te ver ging. Marcus 8:31-33 En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel 

moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en 

gedood worden en na drie dagen opstaan. En dit woord sprak Hij vrijuit. En Petrus nam Hem 

apart en begon Hem te bestraffen, maar Hij keerde Zich om en terwijl Hij Zijn discipelen 

aankeek, bestrafte Hij Petrus en zei: Ga weg achter Mij, satan, want u bedenkt niet de dingen 

van God, maar die van de mensen. Je kunt zeggen wat je wilt, maar Marcus maakt het in zijn 

Evangelie niet mooier dan het is. Ook later – als Petrus beweert zijn leven voor Jezus over te 

hebben, maar Hem uiteindelijk verloochent – komt dit eerlijk op papier. Marcus 14:31, 66-72. 

Ook Marcus ontvangt in zekere zin een nieuwe naam. Toen hij protest aantekende tegen de 

Missie van Paulus heette hij Johannes, maar later – na zijn verandering – werd hij steevast 

Marcus genoemd. Zo vond er een verschuiving plaats van Johannes naar Marcus.  

 

 

 


