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Vierentwintigste Zondag door het jaar  

Jesaja 50,5-9; Marcus 8,27-35 

 

Inleiding op de lezingen 

In de evangelie lezing van vandaag uit Marcus, lezen we over Jezus die zich bekend maakt 

aan zijn leerlingen als de Messias. De Mensenzoon. Jezus legt uit wat dat betekent. Petrus 

lijkt het niet gelijk te begrijpen. En welke consequenties heeft dat voor wie hem willen 

navolgen? De tekst klinkt radicaal en scherp. 

We lezen eerst Jesaja. Het einde van de ballingschap is in zicht. Als je luistert naar de Heer, 

dat wat leven brengt, kun je ook tegenstand verwachten. Uit de tekst spreekt vertrouwen 

dat God je bij staat. 

  

Overweging 

Deze zomer bezochten Gert-Jan en ik twee vrienden van ons in Hongarije. Ze zijn 5 jaar 

geleden een project gestart voor mensen met autisme. Een droom, voortgekomen uit hun 

eigen ervaring toen ze werkten in een staatsinstelling in Hongarije. De mensonterende 

omstandigheden voor mensen met een verstandelijke beperking, dat kon anders. Kati kwam 

naar Nederland en beiden werkten vijftien jaar in Nederland in de zorg. Met hun ervaring 

keerden zij terug naar het geboorteland van Katie.  

Wij troffen een goedlopende werkbedrijf waar twaalf mensen, collega’s genoemd, een 

werkplek hadden gevonden. Sommigen met een niveau van een driejarige, anderen van een 

hoger niveau. In die vijf jaar hadden ze deze mensen van thuiszitters, hoop gegeven, 

eigenwaarde! Ze doen ertoe.  

Eenvoudig is het niet voor Janka Tanya, zoals de boerderij heet. Kati en Janneke worden 

geregeld gecontroleerd. De president van Hongarije, Orban, gaat voor de eigen populariteit 

en dat betekent dat hij bij de bevolking tweestrijd zaait. Europese subsidie wordt deels 

afgeroomd voor de overheid. Projecten wordt het moeilijk gemaakt, en worden, vooral na 

uitspraken van bijvoorbeeld Rutte, extra tegengewerkt met dure en arbeidsintensieve 

controles. Gezinnen met 4 kinderen ontvangen voorkeur bij het afsluiten van een hypotheek, 

voor twee vrouwen die samenwonen is het dus extra moeilijk. En op posters langs de weg 

wordt geroepen dat je je kind toch ook niet laat opgroeien door een transseksueel? 

Uitkomen voor een lesbische relatie, wordt beperkt in dit land. 

Als ik de tekst van vandaag lees, moet ik denken aan dit voorbeeld. Kati en Janneke kozen 

een weg die voor hen, van levensbelang lijkt. Het is een droom van beiden om dit werk te 

doen, en om deze collega’s toekomst te geven. En daarmee ook hun eigen leven toekomst te 

geven. 



We lezen in het Marcus-evangelie dat Jezus en de leerlingen onderweg zijn. Ze hebben 

Galilea achter zich gelaten. Van nu af aan gaan ze op weg naar Jeruzalem. En langzaam en 

zeker gaat duidelijker worden wat dat betekent. Jeruzalem is onvermijdelijk de plek waar 

Jezus eindigt aan het kruis. 

In dit deel van Marcus wordt duidelijk wie Jezus, de Messias nu is. Wat is dat daadwerkelijk, 

of wat betekent dat ‘de Messias zijn’. Dat dat niet goed begrepen wordt, blijkt uit de reactie 

die Petrus van Jezus ontvangt: Petrus, mag er niet over praten.  

In Marcus legt Jezus uit wat dat betekent. De Messias zal verworpen worden en ter dood 

gebracht. Het is niet een glorieuze rol, maar hij is een dienende Christus.  

Petrus wil het niet horen. Hij spreekt Jezus tegen. Maar Jezus is scherp: Jouw gedachten zijn 

niet Gods gedachten, maar die van mensen. En Jezus legt vervolgens aan de menigte uit wat 

dat betekent: Om de Mensenzoon te volgen, daar zitten consequenties aan.  

Jezus volgen, de goede weg te gaan, is niet zonder kleerscheuren. Als je de weg gaat die 

Leven geeft, zul je tegenstand verwachten. Er zijn altijd mensen die er belang bij hebben dat 

je de waarheid niet spreekt. 

Op mijn bureau staat een kaartje met foto’s. Het zijn de collega’s van Kati en Janneke. En zo 

nu en dan kijk ik naar de blik in hun ogen zoals die op de foto is gevangen. Hoe blij kun je 

worden van deze collega’s die met stevige begeleiding de ruimte hebben gekregen om meer 

tot leven te komen. Die gewaardeerd worden voor dat wat ze doen op een dag. Die bij de 

Interspar de flessen sorteren. Die op de dinsdag folders in het dorp door de brievenbus 

verspreiden en de zelfgekweekte courgettes verkopen op een kraam. Met alle tegenstand 

die Janka Tanya ervaart, is dit toch een weg die leven geeft? 

De tekst van vandaag daagt ons uit naar binnen te gaan en te voelen waar jouw leven voor 

bedoeld is. Of om om je heen te kijken, en anderen in de ogen te kijken en te zien waar het 

leven in de ander is. En te kiezen om dat Leven waar het voor bedoeld is, ook echt te leven. 

Met de tegenstand en de teleurstelling die er is.  

En mensen zijn ons voorgegaan. Jaren geleden al in ballingschap op weg naar bevrijding. In 

Jesaja lezen we dat je mag vertrouwen op God. De tekst in Jesaja werd gebruikt om kracht 

uit te putten. Men las of zong de tekst samen, om moed te houden en het Leven vol te 

houden. Maar vooral om elkaar te bemoedigen en tot steun te zijn.  

 

Suzanna Louwerse 

https://www.janka-tanya.eu 
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