
Slotverhaal van het evangelie van Marcus 

Het oorspronkelijke slotverhaal van het oudste evangelie,  

dat van Marcus (16, 1-8) 

 

Op dag één (de zondag) van de ‘sabbatten’ (begin van de oogsttijd en van de telling van de 

zeven weken vanaf Pasen naar Wekenfeest/Pinksteren toe) gaan de drie vrouwen die ook bij de 

begrafenis waren, zeer vroeg naar Jezus’ graf om hem alsnog te balsemen. Maar – hoe symbólisch – 

de ‘zon’ wás al ‘opgestaan!’. Onderweg vragen ze zich af hoe ze de grote steen voor de ingang opzij 

moeten krijgen.  

Opkijkend ‘aanschouwen’ ze dan, dat die steen al weggewenteld ís! Als ze het open graf 

ingaan, zien ze aan de rechterkant (rechterkant van wat?) een jongetje zitten, met een witte ‘stola’ om. 

Ontsteltenis beving hen. Het jongetje stelt hen gerust en zegt: “U zoekt Jezus, de Nazarener, de 

gekruisigde? Hij is ‘opgewekt’, Hij is ‘hiér niet’. Zie: ‘de plaats’ waar ze Hem hadden gesteld. Maar 

gaat, zegt tot zijn leerlingen en aan Petrus dat Hij u ‘voorgaat’ naar ‘Galilea’. Daar zult u Hem 

‘zien’, zoals Hij u heeft gezegd”.  

           

De vrouwen, helemaal onthutst en vol ontzetting, maken dat ze daar weg komen en vluchten! 

Van de opdracht die het jongetje hen gaf, komt niets terecht. Ze zeggen niemand iets, zó bang en 

ontredderd zijn ze.  

Einde van het evangelie van Marcus zélf! Al wat er bij ons daarna nog volgt, zijn aanvullingen 

van mensen die met dít einde niets konden. 

 

          Het jongetje met de witte ‘stola’ om, stelt een pas gedoopte voor! In de kerken waarvoor Marcus 

zijn evangelie schreef (Rome en omgeving), werd in de diensten tijdens de paasnacht gedoopt: 

volwassenen.  

Na de lezing van het héle evangelie (!) ontdeden de dopelingen zich in de doopkapel van hun 

kleding. Naakt gingen ze één voor één aan de ene kant van het bassin het doopwater in: beeld voor 

‘sterven en de oude mens afleggen’. Driemaal werden ze ondergedompeld: mannen door mannen, 

vrouwen door vrouwen. Aan de andere kant kwamen ze: ‘als mét Jezus gestorven en als nieuwe 

mensen verrezen’, het bassin weer uit. Om hun ‘nieuwgeboren’, hun ‘verrezen’ zijn aan te geven, 

kregen ze een lang hagelwit kleed (een ‘stola’) omgehangen.  

 

Na het dopen ging de paasdienst verder met het weer opnieuw lezen van Marcus’ evangelie: 

bij het begin te beginnen. Daar wordt verteld over het doopsel van Jezus zélf. Sloot dus prachtig aan!  

 

Dit keer werd het evangelie gelezen tot voorbij het verhaal van ‘de verheerlijking op de berg’. 

Daarin wordt verteld dat Jezus’ kleren schitterend wit werden, ‘zo wit als geen voller op aarde ze 

maken kan’ en dat nadien de drie leerlingen zich afvragen: ‘wat dat is, uit de doden opstaan’. De 

voorlezing eindigde met Marcus 9, 50: een oproep om als ‘het zout’ niet zouteloos te worden en om 

‘de vrede onder elkaar te bewaren’.  

Het begin van het evangelie tot en met 9, 50: dat vertelt precies de hele ‘oogst’ van Jezus’ weg 

door Galilea. Zó werd de dopelingen en alwie Hem wilden navolgen, perspectief geboden! 

          

 Frappant is Marcus’ verhaal dat, als Jezus in de olijvenhof gevangen wordt genomen, de 

soldaten ook nog een ‘jongetje’ grijpen met ‘alleen een lijnwaad, een doodskleed’ omgeslagen! Maar 

hij wringt zich daaruit en kan zó, naakt, wegkomen. Geeft Marcus met dit verhaal een vóórafbeelding 

van wat er nu met Jezus staat te gebeuren? Hij ís al ten dode opgeschreven, maar ontkomt daaraan 

uiteindelijk tóch.  

 

In het graf zien we dat jongetje weer terug: opnieuw als beeld van Jezus, maar dan als 

pasgedoopte, de opgestane, de verrezene!  

En: “zittend aan de rechterkant”: de plaats van Christus naast de Váder (Psalm 110, 1). 

 

          Waarom waren de drie vrouwen nou zó bang en vluchtten ze weg? Dat ze schrikken als er 

onverwacht een jongetje in het graf zit, is begrijpelijk, maar dáárom alléén: zó’n grote paniek, dat is 



niet reëel! Het jongetje zegt: ‘Zie, de plaats’. ‘De plaats’ is in Tenach meestal een verwijzing naar de 

plaats van de “Sjechina”, van Gods Aanwezigheid bij zijn volk, van de tempel dus.  

 

Maar het jongetje zegt nu over die ‘plaats’: “Hier is Hij niét”. God is daar niét (meer)! En 

daaruit verstaan de vrouwen, dat de tempel verwóést zal gaan worden en er een eind komt aan Gods 

Aanwezigheid – dáár!  

Hiérvan schrikken ze zo! Maar als je wat het jongetje zegt, vertaalt met: “Zie, de plaats waar 

ze Hem hebben neergelegd”, dan gaat het alléén nog maar over Jezus en verlies je de helft van wat er 

allemáál bedoeld wordt. En kun je de grote schrik van de vrouwen eigenlijk niet meer begrijpen.  

 

          Marcus wil het tegelijk hebben over de plaats waar we God én zijn Zoon vinden! Duidelijk 

maken dat Góds Aanwezigheid voortaan in ‘Galilea’ ligt: en overal waar mensen het voor elkaar 

opnemen, zoals Jezus dat in Galilea vóórgedaan had. “Waar vriendschap heerst en liefde, dáár is God”.  

 

          Overduidelijk is het Marcus’ bedoeling, dat we zijn evangelie – dat voor ruim méér dan de helft 

in Galilea speelt – telkens weer van voorafaan opniéuw lezen. Om zo steeds beter te zien hoe we: Hem 

die vóórging, moeten návolgen! Het moet Petrus en de leerlingen, ons, telkens opnieuw worden 

ingeprent wat de weg is.  

 

 
 

‘en ze zagen rechts een wit geklede jongeman zitten’ 

 

 



Niet meer naar Jeruzalem en de tempel, eens de ‘plaats’ van Gods Aanwezigheid. Die plaats is 

daar niét meer. (Straks daar niet meer in het evangelieverhaal) 

Niet meer naar de tempel maar naar het ‘Galilea van de heidenen’ voortaan!  

 

Daar waar overal maar het keiharde leven zich afspeelt, waar zieken zijn, waar mensen zó 

kapot worden gemaakt en geknecht dat ze niet meer kúnnen, waar ze worden bezeten door duivels en 

boze geesten en ze zichzelf niet mogen zijn;  

waar ze geen kansen krijgen,  

waar bevrijding onmogelijk wordt gemaakt,  

waar machtigen de grote vijanden zijn van iedere vorm van rechtvaardigheid en solidariteit.  

 

Dáár gaat de ‘Opgestane’ u voor: daar zult ge Hem ‘zien’ … als ge mét Hem dáártegen ‘opstaat’. 

 

Frans Smulders  

 

                                                                Marcus 15  

 

33 Toen het zesde uur aangebroken was, viel er duisternis over het hele land, tot aan het negende uur. 

34 Op het negende uur riep Jezus met luide stem: `Eloi, Eloi, lema sabachtani?’ Dat betekent: Mijn 

God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek gelaten? 

35 Sommige omstanders die het gehoord hadden, zeiden: `Hoor, Hij roept Elia!’ 

36 Een van hen rende weg, doopte een spons in wijn, stak die op een rietstok en wilde Hem te drinken 

geven. `Laten we eens kijken of Elia Hem eraf komt halen’, zei hij. 

37 Maar Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.  

38 Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën. 

39 Toen de centurio die tegenover Hem stond, zag dat Hij op deze manier de geest gaf, zei hij: 

`Inderdaad, die man was de Zoon van God.’ 
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 Statie: Jezus sterft aan het kruis 


