
 Johannes Marcus 

  
    neef en oom                                Dag 34 

    

Een gelovige jongen  
Maria is dus de moeder van Johannes Marcus. Dat is opmerkelijk. Zij wordt in het boek 

Handelingen niet genoemd naar haar man of haar vader maar naar haar zoon. Handelingen 

12:12 En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van 

Johannes, die ook Markus genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden. Sommigen 

hebben een aartje naar hun vaartje, maar Johannes Marcus leek vermoedelijk meer op zijn 

moeder. Zeker wat het geloof betreft. Daar komt nog iets bij. Deze Johannes Marcus een 

bekende figuur geworden in de eerste christelijke gemeentes. Hij moet een gelovige jongen 

geweest zijn en een jongen met capaciteiten want het verhaal van Petrus’ redding uit de 

gevangenis is nog niet voorbij of Paulus en Barnabas nemen Johannes Marcus mee op hun 

eerste zendingsreis. Handelingen 12:25 Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na 

daar hun dienstwerk vervuld te hebben, en zij namen ook Johannes mee, die ook Markus 

genoemd werd. Vandaar dat Maria naar haar zoon genoemd wordt.                                           

 

De neef van Barnabas 

Verderop in het boek Handelingen lezen we dat Johannes Marcus een neef is van Barnabas. 

Dat vertelt Paulus ook in een van zijn brieven. Kolossenzen 4:10 Aristarchus, mijn 

medegevangene, groet u, en Markus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen 

hebt – als hij bij u komt, ontvang hem dan, Er zijn natuurlijk meer honden die Fikkie heten. Je 

kunt niet zomaar – als er sprake is van een zekere ‘neef Marcus van Barnabas’ – concluderen 

dat dat deze Marcus moet zijn. Dat is waar, maar verderop zal duidelijk worden dat er een 

bijzondere verantwoordelijkheid door Barnabas gevoeld wordt voor deze Johannes Marcus.  

 

Van je familie moet je het maar hebben 

Familie in dezelfde kerk dat is mooi, maar niet altijd gemakkelijk. We hebben al redelijk wat 

familie voorbij zien komen. Salome is de zus van Maria, de moeder van Jezus. Salome is de 

moeder van Johannes en Jakobus. Maria. de moeder van Jezus heeft twee andere zonen die 
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ook in de kerk een rol van betekenis krijgen: Judas en Jakobus. En nu dan de neef Johannes 

Marcus en zijn oom Barnabas die van Cyprus komt. Tussen de Heere en Zijn moeder spant het 

er om. Bijvoorbeeld bij dat huwelijk van vrienden toen Maria Jezus opdroeg voor extra wijn te 

zorgen. Johannes 2 Als moeder – of als tante – heb je toch het gevoel een streepje voor te 

hebben. Dat merk je ook wanneer Salome een goed plaatsje voor haar zonen in Jezus’ 

Koninkrijk wil bewerkstelligen. Het kan er best wel om spannen wanneer je iets van elkaar 

nodig hebt. Er zijn vast en zeker families in de kerk die elkaar liever niet tegenkomen. De 

geestelijke band van broeders en zusters dankzij onze Heere Jezus Christus is misschien van 

groter waarde. Op die manier hebben we als geadopteerde kinderen van God feitelijk een 

nieuwe familie gekregen.  

 

Een mens kan niet zonder familie 

Maar er is een andere kant. Niets lijkt zo sterk als de bloedband. De apostel Paulus kan 

hierover meepraten. Een zus van Paulus woonde in Jeruzalem. Opmerkelijk want Paulus en zijn 

zus zijn geboren in Tarsus, een plaatsje dat in het huidige Turkije ligt. We weten van Paulus dat 

zijn ouders hem naar Jeruzalem gestuurd hebben om opgeleid te worden tot rabbijn en een 

voorname plaats te ontvangen binnen het Jodendom. Paulus heeft aan de voeten van de 

beroemde rabbijn Gamaliël gezeten. Hoe dan ook, ook de zus van Paulus woont in Jeruzalem. 

We weten dat omdat we haar zoon tegenkomen op een moment waarop Paulus in de 

gevangenis zit. Die zoon van Paulus’ zus was ter ore gekomen dat men zijn oom Paulus wilde 

liquideren. Handelingen 23:16 Maar toen de zoon van Paulus' zuster van deze hinderlaag 

hoorde, ging hij naar de kazerne toe; hij ging naar binnen en berichtte het aan Paulus. Zijn 

neefje bracht dit bericht over aan Paulus. Die stuurde de jongen naar de gevangenisdirecteur 

en die zorgde ervoor dat Paulus diezelfde nacht nog werd overgeplaatst. Je kunt rustig stellen 

dat Paulus zijn leven menselijkerwijs gesproken – natuurlijk in de eerste plaats aan God maar 

ook – aan de zoon van zijn zus te danken had.    

 
 

 


