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Vragen aan de Fontein 
 

HET ‘MESSIASGEHEIM’ ( Mr 09:02 - 09 ) 
Deel 4 (slot)  

Vraag: 
Het valt me op, dat de Here Jezus de mensen regelmatig verbiedt te vertellen wie Hij werke-
lijk is: de Messias. En als de Joden Hem voor het blok zetten en bijna dwingen te vertellen, of 
Hij werkelijk de beloofde Messias is, draait m.i. Jezus daar omheen. Is Hij soms benauwd 
Zijn ware identiteit bloot te geven? Ik begrijp er niets van.  
 
Antwoord  :   
Een prediker kan in een preek vaak lang niet al die dingen kwijt, waarvan hij gemeente graag 
op de hoogte wil brengen.  Gelukkig kan dat via deze artikelen. Ik besef, dat ik het U deze 
keer weer niet al te gemakkelijk maak. 
Hoewel er nog veel meer te schrijven zou zijn over het zgn. ‘Messiasgeheim’ wil ik in dit af-
sluitende artikel de problematiek benaderen vanuit het Markus – evangelie.  Die keuze is niet 
toevallig, hoewel ik het niet helemaal eens ben met Prof. Geert van Oyen, de bekende Markus 
– kenner, als hij ergens schrijft: ‘Het is onmogelijk het Marcus - evangelie te begrijpen zonder 
de theorie van het Messiasgeheim te bespreken.’ Een feit is wel, dat het door de Here Jezus 
opgelegde zwijggebod in geen enkel ander evangelie zo frequent voorkomt als in het Markus 
– evangelie.  U zou voor de aardigheid eens moeten opslaan: Mr 1:25,34,43-45; 3:12; 4:10-
12; 5:43; 6:52; 7:24,36; 8:17-21,26,30; 9:9,30-31; 10:47-48. Ik, persoonlijk,  heb me in ieder 
geval over het veelvuldig voorkomen van het zwijggebod verbaasd.  Van dit zwijggebod is 
ook sprake in de geschiedenis die bekend staat als ‘de verheerlijking op de berg’.  U kent dit 
Bijbelverhaal vast wel. De Here Jezus neemt de discipelen Petrus, Jakobus en Johannes mee 
de berg op en daar verandert voor hun ogen de gedaante van de Here Jezus en zien ze Hem in 
schitterend witte kleren en ontmoeten de discipelen tot hun verbazing Elia en  Mozes.  Ik zal  
( hoewel met moeite ) de verleiding weerstaan om in te gaan op allerlei aspecten van deze 
ontmoeting op de berg en me beperken tot Mr 9:9, waar de Heer de drie discipelen verbiedt 
ook maar iemand te vertellen van wat ze zojuist hebben meegemaakt. Noemden we in de 
voorafgaande artikelen drie redenen voor het ‘Messiasgeheim’, in Mr 9:9 wordt weer een tip 
van de sluier opgelicht: pas als de Here Jezus is opgestaan, mogen de discipelen hun weder-
waardigheden op de berg rondbazuinen. Waarom vraagt de Heer dat van Zijn discipelen? 
 
Op die vraag zijn in de loop van de tijd talrijke antwoorden geformuleerd, maar het antwoord 
van de theoloog, Dr. William Wrede die het woord ‘Messiasgeheim’ waarschijnlijk voor het 
eerst gebruikte, is wel heel opmerkelijk.  Hij schreef in 1901 ‘Das Messiasgeheimnis in den 
Evangelien’, een boek dat in de afgelopen honderd jaar op veel theologen grote invloed heeft 
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uitgeoefend op hun uitleg het Markus – evangelie.  Dr. Wrede  gaat uit van de gedachte, dat 
men dit evangelie niet moet lezen als een historisch verslag van het leven van de Here Jezus, 
maar veelmeer als een dogmatisch werk waarin de evangelist Markus  bewust de identiteit 
van de Here Jezus verhult, vandaar het ‘Messiasgeheim’.  De Wrede gaat ervan uit, dat de 
eerste christenen bewust vanuit hun geloofsovertuiging het gerucht hebben verspreid, dat de 
Here Jezus de beloofde Messias zou zijn, in de wetenschap, dat de Heer tijdens zijn rondwan-
deling op aarde zich nooit als zodanig bekend heeft gemaakt en ook nooit de pretentie ge-
voerd heeft de beloofde Messias te zijn.  Persoonlijk kan ik me niet in deze visie vinden. 
 
Zoals ik in de vorige artikelen al opmerkte, paste de Here Jezus de term ‘Messias’ heel spaar-
zaam op zichzelf toe, omdat Zijn tijdgenoten dat begrip ‘Messias’ onmiddellijk koppelden aan 
een aardse koning die hen zou bevrijden van de bezetter. Te vaak wordt vergeten, dat in en 
rondom de periode van Jezus’ rondwandeling op aarde een zeer sterke politiek getinte Messi-
as verwachting in Israël aanwezig was. Hier volgt een typerend voorbeeld. U weet ws., dat 
van de 150 psalmen die in de Bijbel voorkomen, er twee worden toegeschreven aan koning 
Salomo, nl. Ps 72 en 127. Nu verscheen er plotseling in het jaar 63 v. Chr. in Israël een bun-
deltje met 18 psalmen: ‘Psalmen van Salomo’.  Uiteraard kunnen deze psalmen nooit van de 
hand van Koning Salomo zijn en hoewel ze nooit zowel door het Jodendom als het christen-
dom als canoniek zijn aanvaard, zijn ze o.m. uit historisch oogpunt van belang en geven ze in 
b.v. Ps 17 en 18 een beeld van de grote Messiasverwachting in die periode. Men verwachtte  
nl. een verlosser als voorheen Koning David die met militaire middelen vrede, gerechtigheid 
en voorspoed zou brengen. Geen wonder, dat de Joden in een lijdende en dienende Here Jezus 
geen Messias herkenden. Hoewel niet iedere Jood vurig verlangde naar een politiek gekleurde 
Messias, de meesten wel en het is dan ook geen wonder, dat de Here Jezus niet van de daken 
riep, dat Hij de beloofde Messias was. Daarentegen spraken Zijn daden duidelijke taal.  In het 
Markus – evangelie is net als in het Evangelie naar Mattheus de geloofsbelijdenis van Petrus  
het punt waarop men het evangelie in twee delen kan opsplitsen.   
 
De Here Jezus heeft er, wanneer men de evangeliën zorgvuldig leest,  geen enkel geheim van 
gemaakt dat Hij de beloofde Messias was.  Het is waar, dat Hij het feit, dat Hij de Messias 
was niet aan iedereen kon toevertrouwen om te voorkomen, dat men Hem als een werelds 
leider zou zien.  Zelfs de demonen weten maar al te goed, dat Jezus de Messias is en zij ver-
kondigen dat dan ook luid (Mr 1:24; 3:11; 5:7) en hoewel de Heer hen het zwijgen oplegt, 
ontkent Hij niet wat ze zeggen. Ik ben het met Prof. Van Bruggen eens als hij opmerkt, dat de 
Here Jezus er best vooruit wil komen, dat Hij de Messias is, maar dan wel als  

• de juiste inhoud aan het begrip ‘Messias’ wordt gegeven 
• het moment van bekendmaking geschikt is 
• de prediking van het Messiasschap niet los gekoppeld wordt van Zijn lijden en ster-

ven. 
 
In het eerste deel van het Markus – evangelie rijgt a.h.w. het ene wonder van de Here Jezus 
zich aan het andere, terwijl na Mr 8:26 enkel sprake is van nog maar drie wonderen en in dit 
tweede deel de aandacht vooral uitgaat naar de het onderwijs van de Here Jezus aan Zijn dis-
cipelen. Steeds onthult de Heer beetje bij beetje meer bijzonderheden over Zijn toekomstig 
lijden en steeds meer wordt door de Heer het Messiasgeheim ontsluierd. Werden in het eerste 
deel het toekomstige lijden en sterven van de Here Jezus heel voorzichtig benaderd ( b.v. Mr 
2:7,20; 3:6 en door gelijkenissen ),  daarentegen staat in deel twee ‘en Hij begon hen te leren, 
dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de over-
priesters en de schriftgeleerden, en gedood moest worden en na drie dagen opstaan’ (Mr 
8:31. Zie ook: Mr 9:12,31; 10:33vv,45; 12:8; 14:21,22-24,41).  Er wordt wel beweerd, dat de 
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Here Jezus de persoon van Messias niet als belangrijkste item van Zijn onderwijs beschouw-
de. Ik ben daar niet mee eens: de Heer plaatste Zichzelf in het middelpunt van Zijn leer en wel 
als iemand die meer potentie heeft dan welk menselijke messias dan ook.  Een bekend Neder-
lands spreekwoord luidt: ‘Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.’  Lees dan 
maar eens in zijn context het antwoord, dat de Heer geeft op de vraag van Johannes de Doper 
(Mt 11:3vv) en wat de Heer tegen de Samaritaanse vrouw bij de put zegt (Joh 4:26), tegen de 
Emmaüsgangers (Lu 24,46), tegen de discipelen (Mr 9:41) en tegen de hogepriester (Mr 
14:61-62).  Joodse geleerden hebben in het verleden vaak getracht te loochenen, dat de Here 
Jezus zichzelf als Messias zag. Thans ontkennen veel moderne theologen hetzelfde feit.  En 
U, broeders en zusters?  Ik eindig dit vierde en laatste artikel betreffende het ‘Messiasgeheim’  
met een variatie op de bekende woorden van Paulus: ‘Blijft gij echter bij wat u geleerd en 
toevertrouwd is’ (2Ti 3:14). 
 
De Heer zegene U ! 
 
Br. Kees van der Bijl (kvdbijl@gmail.com)  
 


