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    rechter of beklaagde                                Dag 35 
 

Een wettische kant 

Het gaat in het begin helemaal niet zo goed met Johannes Marcus. Dat zit hem een beetje in 

zijn naam, gek genoeg. Johannes is – zoals we al zagen – een Hebreeuwse naam en Marcus 

een Griekse naam. Het lijkt wel een beetje de vraag te zijn aan Johannes Marcus: ‘Waar ga je 

nu voor? Welke naam wordt nu bepalend voor jou? Je Joodse naam Johannes of je Griekse 

naam Marcus, die je nodig hebt als je de wijde wereld intrekt.’ Johannes had inderdaad een 

hang naar het Joodse denken, het zogenoemde ‘judaisme’.  

 

Judaïsme 

Wij noemen het Judaïsme – de Joodse manier van denken – ‘wetticisme’. Dat klinkt niet echt 

vriendelijk en dat is het ook niet. Het is trouwens geen kritiek op Joden, maar op christenen. 

Wij wijzen als christenen deze manier van denken af. Wat is er mis mee? Wel de Judaïst is een 

christen die redeneert vanuit het Oude Verbond oftewel vanuit de wet. Tussen twee haakjes: 

Het Joodse denken is niet wettisch. Integendeel, in de tijd van het Oude Testament was de 

weg van het heil de weg van de Thora = de wet. Maar sinds de komst van Jezus Christus loopt 

de weg langs het geloof en is de Joodse manier van denken verouderd. Hebreeën 8:13 Als Hij 

spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat 

oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen. In het Nieuwe Verbond 

denken we in termen van genade en van de Heilige Geest. Johannes Marcus had een wettische 

inslag. Hij had dat meegekregen met zijn opvoeding. Hij moest erg wennen aan de nieuwe 

manier van denken nu het Evangelie zijn intrede had gedaan. En hij was niet de enige. Mensen 

als Petrus en Jakobus hadden dezelfde hang naar de wet.   

 

Een evangelische kant  

Maar Johannes Marcus had zeker ook een andere kant. Hij wilde er op uit trekken om het 

Goede Nieuws van de redding door Jezus aan alle mensen bekend te maken. Hij voelde zich 

maar wat vereerd om met Barnabas en Paulus mee te mogen om het Evangelie aan de man te 

brengen. Johannes Marcus was daar dus een beetje dubbel in. Normaal merkte je dat niet zo 
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aan hem, maar als er moeilijkheden komen en vragen vanuit het geloof van de beginnende 

christenen – en die komen er – dan valt hij terug op de oude denkpatronen. 

 

Dubbel 

Wij hebben ook vaak iets dubbels, vindt u niet? Om en voorbeeld te geven. In de kerk hebt u 

soms vragen bij God en het geloof. U kunt ongemeen kritisch zijn. Buiten de kerk daarentegen 

verdedigt u het geloof te vuur en te zwaard. Heel dubbel voelt dat soms. Of om nog iets te 

noemen. We oordelen soms wel heel  gemakkelijk over andere mensen, terwijl we het zelf van 

genade moet hebben. De Heere Jezus heeft er een speciaal woord aan gewijd. Mattheus 7:1 

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. De Heere wil niet dat wij iedereen maar lopen te 

beoordelen en veroordelen. Je bent je er als mens lang niet altijd van bewust, maar als je veel 

oordeelt over anderen, blijk jezelf ook onder het oordeel van God te leven. Dat is feitelijk een 

plek waar je helemaal niet thuishoort, want het oordeel is gedragen door onze Heere Jezus 

Christus. Uw zonden zijn vergeven en u hebt de Heilige Geest ontvangen om op een nieuwe 

manier te leven met God en de mensen. Wanneer u als christen op de stoel van het oordeel 

gaat zitten, zit u gewoon verkeerd. Dat wil natuurlijk ook weer niet zeggen dat alles maar goed 

is en dat je nooit kunt zeggen ‘Dit is niet goed of dat wel’. Paulus denkt bijvoorbeeld dat wij 

met Christus de wereld zullen oordelen. 1 Korintiërs 6:2 Weet u niet dat de heiligen de wereld 

zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de 

meest onbeduidende rechtszaken? Een gezond geestelijk oordeel is een mooi gegeven, maar al 

oordelend in de wereld staan en iedereen voortdurend aan je kritische oordeel onderwerpen, 

wie dat doet is niet goed bezig.  

Ieder mens heeft misschien wel een soort strijd te voeren om de tegenstellingen in zijn leven 

te overwinnen. Misschien moeten wij tegen elkaar zeggen: ‘Wanneer geef je je nu eens over 

aan Jezus Christus?’ Zo ook Johannes Marcus.  

 

 

 


