
Ds. Jan Wessels KEEK-OP-DE-PREEK (door Joop Vree)  2 april 2017
Feest van Passie. Als je weet wat de grondbetekenis is van Passie, klinkt dit als een 
innerlijke tegenspraak. Passie betekent lijden, afzien. Op de vijfde zondag in de 
veertigdagentijd hebben we Jezus gehoord over ambitie of zelf- verloochening n.a.v. 
Marcus 10:37. We hebben gelezen Marcus 10: 32-45. We zongen Ps 147: 1 en 4, 
Gezang 176: 1, 6 en 7, Opw4Ks 153, ELB 118, Opw. 705 en Gezang 481: 3 en 4.

Vandaag het thema “ambitie of kruis” n.a.v. Marcus 10:37 “Wanneer U heerst in Uw glorie, laat 
een van ons dan rechts van u zitten en de ander links”. Met het kruis wordt bedoeld waar we het 
vorige week over hadden: Zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij 
volgen.” (Lukas 9:23).

Het kindermoment gaf de preek in een notendop: “Dienen. Als je van mij houdt moet je andere 
mensen dienen. Wie wil de baas zijn? Als je de baas wilt zijn moet je iedereen helpen”.

Mark Rutte heeft de verkiezingen gewonnen maar kleinere partijen als GL en CU hebben invloed 
van macht. “Mark, mogen wij vice-premier worden in het nieuwe kabinet?” vernemen wij uit binnen 
kamertjes. De andere partijen zijn boos.

Marcus 10 toont ons de overgang naar de weg van het kruis die Jezus moet gaan. Net hiervoor 
had Hij de derde keer gesproken over het sterven en dat Hij Zijn leven zal geven voor Zijn 
vrienden. En daarna het verzoek om links en rechts van Jezus te zitten in Zijn glorie. De milde 
reactie van Jezus zal ingegeven zijn omdat Jacobus en Johannes heel dicht bij Hem wilden blijven 
en hun Meester zo goed mogelijk wilden dienen. Als bodyguard zelf ook gevaar willen lopen.

Dus laten we niet te gauw oordelen zoals de mede discipelen deden met vooronderstellingen en 
twijfel aan goede bedoelingen. De les voor ons is dat we moeten geloven dat anderen in Christus 
het goede voor hebben. Maar alleen Jezus kan de beker van God’s toorn over de zonde helemaal 
leeg drinken. Hier moet overmoed uit handen worden gegeven. Zij zullen in afhankelijkheid ook 
een beker drinken van lijden aan het geloof. Dicht bij Hem en ieder op zijn eigen plaats. Rom. 3 
23-25 geeft de geweldige verbondenheid: “Allen gezondigd ….. maar gered”. 

Samenvattend: Jezus onderwijst ons dat het niet over status en positie gaat in Zijn Koninkrijk maar 
“Ieders dienaar” zonder overmoed in afhankelijkheid van Hem.

Maak een keus uit de onderstaande gesprekspunten.
1. Even een rondje maken: welke vraag roept “ambitie of zelfverloochening” in je op?
Wat heeft je geraakt? Wat heb je geleerd?
2. Uit het kindermoment: Wie is mijn naaste? (Marcus 10:44) Als ik ieders dienaar moet zijn, willen 
ik dan werkelijk de eerste zijn?
3. Ds. Jan Wessels vindt dit één van de moeilijkste teksten om te beleven en uit te leven. Jij ook?
4. Heb je moeite dat de laatste de eerste en de eerste de laatste wordt in Gods Koninkrijk?
5. Mag het geloof ons wat kosten zoals we ook zien bij de “Vervolgde kerk”? Willen wij ook de 
beker van het lijden drinken (Marcus 10:39)
6. Jezus bad in Joh. 17: 11 “….zodat zij één zijn zoals wij één zijn”. Waarom bad Jezus dit?
8. Voor wie meer wil, wat spreekt je aan uit de leefregels van deze zondag uit Filippenzen 2: 1-16 
over het dienen? Geef elkaar een leespauze en maak een rondje.


