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Reconstructie 

Op donderdag – de donderdag die later bekend zou worden als witte donderdag – haalde 

Maria haar zoon Johannes Marcus al vroeg uit zijn bed. ‘Marcus, wil jij wat voor mij doen?’, 

vroeg Maria. Marcus wilde zeggen; ‘Het hangt er van af wat?’ Maar dat zei hij niet. Had hij dat 

maar gezegd want zijn moeder vroeg van hem om met een kruik op zijn hoofd door de 

Jeruzalem te gaan lopen.  

‘Dat kunt u niet menen’, bracht Johannes Marcus er tegen in, ‘Dat is iets voor meisjes.’ 

‘Ja, maar ditmaal doet een jongen dat’, zei zijn moeder.  

‘Waarom is dat dan?’  

‘Wel, jij loopt door de stad met de kruik op je hoofd en dan kom je terug in ons huis. Je zult 

merken dat er dan een paar mannen achter je aanlopen. Die vragen of ze de Pesach in ons huis 

mogen voorbereiden.’  

‘Wie komt er dan Pesach vieren?’  

‘Dat mag ik je niet vertellen’, zei Maria.  

‘Maar ik wil het zo graag weten’, riep Marcus.  
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‘Vanavond zul je het weten’, had zijn moeder geantwoord.                                                                                                                                    

 

Het vertrek van Judas 

Weet je wie er in de bovenzaal bij Johannes Marcus het Pesachmaal vierde met zijn 

discipelen? Jezus. Marcus kon zijn ogen niet geloven. Hij lag met zijn pyjama in bed – dat was 

in die tijd een linnen kleed – maar er ontging hem niets. Jezus was bij hen in huis. Zijn hart 

klopte hem in de keel. Misschien kreeg Marcus wel iets van het gesprek mee die zich ontspon 

tussen de Heere en de twaalven.  

Marcus 14:17-21 En toen het avond geworden was, kwam Hij met de twaalf. En toen zij 

aanlagen en aten, zei Jezus: Voorwaar, Ik zeg u dat een van u, die met Mij eet, Mij verraden 

zal. En zij begonnen bedroefd te worden en de een na de ander tegen Hem te zeggen: Ik ben 

het toch niet? En weer een ander: Ik ben het toch niet? Maar Hij antwoordde hun: Het is een 

van de twaalf, die met Mij in de schotel indoopt. De Zoon des mensen gaat wel heen, zoals over 

Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt! Het 

zou goed voor die mens zijn, als hij niet geboren was. 

 

De Pesachmaaltijd in de bovenzaal 

Marcus hoorde ook hoe Jezus brood en wijn betrok op Zijn eigen lijden en sterven. Marcus 

14:22-25 En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf 

het hun en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt 

had, gaf Hij hun die en zij dronken er allen uit. En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed 

van het nieuwe testament, dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer 

zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw zal drinken in het 

Koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg 

 

Op de Olijfberg 

Toen Jezus na de Pesachviering het huis verliet en naar de Olijfberg ging, werden ze gevolgd 

door een jongeman in zijn pyjama. Marcus liet zich niet zien, maar hij zag en hoorde alles. Ook 

toen Judas kwam met de Romeinse soldaten die Jezus vastgrepen. Marcus wilde bij Jezus 

blijven. Maar dat feest ging niet door, want we lezen het volgende in de Bijbel, om precies te 

zijn in het Evangelie van Marcus.    

Marcus 14:51,52 En een zekere jongeman, die een linnen kleed om het naakte lichaam 

geslagen had, volgde Hem, en de jongemannen grepen hem, maar hij liet het linnen kleed 

achter en vluchtte naakt van hen weg.                                                                                     

De enige die dit vermeldt van de Evangelisten is Marcus. Hij was ook de enige die dit wist, 

want die jongeman was Marcus zelf. 

 

 


