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De dag waarop Satan zijn bestaansrecht verloor

marcus 8:29–33

Gerard van Zanden

Vrijwel alle commentatoren knippen het evangelie naar Marcus halverwege het 
achtste hoofdstuk doormidden. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de eisen 

van uitgevers, die anders een wel heel onhandig dikke en dure band moet laten 
drukken en daarom liever twee ongeveer even dikke delen op de markt brengen. Een 
Bijbels geschrift opdelen in grotere of kleinere eenheden is vragen om problemen, 
zo leren ons de lotgevallen van de literair–kritische methode. Maar als het hakmes 
om praktische redenen dan toch moet neerkomen op het evangelie, dan is de cesuur 
tussen 1:1 – 8:26 en 8:27 – 16:20 geen ongelukkige keuze. Inderdaad valt de inhoud 
van het Marcusevangelie uiteen in een eerste gedeelte waarin Jezus onmiskenbaar 
de Messias blijkt te zijn maar de implicaties daarvan in mysterieën gehuld blijven, 
en een tweede gedeelte waarin duidelijk wordt wat de enorme consequenties zijn 
van het Messiasschap van Jezus. In dit kleine schrijven staan we een moment stil bij 
het begin van het tweede deel van het evangelie, waar het heilsgebeuren definitief in 
gang wordt gezet.

Van de discipelen is Petrus de eerste die onomwonden tegen Jezus zegt waar het op 
neerkomt: σὺ εἶ ὁ χριστός (8:29). Jezus berispt (ἐπετίμησεν) hen niemand te spreken 
‘over hem’. Marcus zegt niet ‘en hij verbood hun nadrukkelijk met iemand hierover 
te spreken’, zoals de nbg 1951 suggereert. Marcus had dat wel kunnen zeggen — in 
10:8 gebruikt hij de woorden περὶ τούτου — maar hier zegt hij dat niet. Marcus 
gebruikt met opzet niet het woord ‘hierover’, maar zegt: ‘over hem’, want Jezus is 
niet naast een aantal andere dingen óók nog de Messias. En andersom geldt: wie het 
over de Messias heeft, heeft het over Jezus. Daarom zegt Marcus ‘over hem’: Jezus valt 
volstrekt samen met de Messias, hij is de Messias en bekleedt niet de functie van de 
Messias of iets dergelijks. Petrus had dat zeer wel gezien toen hij zei: σὺ εἶ ὁ χριστός. 
Waarachtige existentie is een zijn–in–de–daad.
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In vers 31 begint de Onderwijzer vrijmoedig te onderwijzen. Καὶ ἤρξατο διδάσκειν 
αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ 

τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ 
μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι. Petrus reageert daarop door Jezus apart te nemen en 
hem te berispen. Opnieuw krijgen we het verbum ἐπιτιμᾶν te horen; eerst was het 
Jezus die de leerlingen berispt niemand te spreken over zijn Messiasschap, nu is het 
Petrus die de Messias berispt. Doordat Marcus in beide gevallen hetzelfde verbum 
gebruikt, laat hij ons ontdekken waarom Petrus Jezus berispt: Jezus houdt zich niet 
aan de regel die hij zo–even zelf heeft opgesteld. Als Jezus zegt: ‘de Mensenzoon moet 
veel lijden en verworpen worden door de oudsten en de hogepriesters en de schriftge-
leerden en gedood worden en na drie dagen opgewekt worden’, dan zegt hij wat hij als 
Messias moet ondergaan. Aha! denkt Petrus in vers 32, Jezus spreekt nu tóch openlijk 
(παρρησίᾳ) over zijn Messiasschap!

Dit wijst erop dat Marcus ons de verzen 31–33 wil laten lezen vanuit vers 30 (καὶ 
ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ): de verba ἐπιτιμᾶν en λέγειν 
komen zowel in vers 32 als vers 33 terug. Het gaat in de hele perikoop dus over de 
combinatie van ‘berispen’ en ‘spreken’. Hoewel het woordje καί aan het begin van vers 
31 altijd wordt vertaald met ‘en’, is er vanwege deze nauwe samenhang tussen 8:30 en 
8:31–33 genoeg reden om niet met ‘en’, maar met ‘maar’ te vertalen: ‘En hij berispte 
hen niemand te spreken over hem. Maar hij begon [zelf] te onderwijzen dat (...). En 
vrijmoedig sprak hij het woord. En Petrus nam hem terzijde en begon hem [daarover] 
te berispen.’ De editores van Nestle–Aland zagen dat blijkbaar anders en laten in hun 
laatste edities bij vers 31 een nieuwe alinea beginnen.

Vervolgens horen we dat Jezus zich omkeerde καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 
ἐπετίμησεν Πέτρῳ καὶ λέγει· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ, ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ 

θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. Voor de derde keer in onze kleine perikoop horen we 
de woorden ἐπιτιμᾶν en λέγειν. Hier doorbreekt het ἐπιτιμᾶν echter niet het λέγειν, 
zoals dat in vers 30 en 32 het geval was, maar andersom: het λέγειν doorbreekt het 
ἐπιτιμᾶν. Het definitieve woord gaat nu gesproken worden.

Dat woord klinkt niet bijzonder heilzaam. Ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ, ὅτι οὐ 
φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων! ‘Ga heen’, dat horen we Jezus ook tegen 
de rijke jongeling zeggen (10:21). Ook tegen die rijke jongeling werd gezegd: ‘Ga achter 
mij!’ (daar met een andere nuance: ἀκολούθει μοι). Petrus krijgt geen opdracht mee 
zoals de rijke jongeling, hij hoeft zijn bezittingen niet te verkopen. Wat hem wordt 
gezegd is echter van niet minder gewicht: hij wordt door Jezus aangesproken met 
de vocativus σατανᾶ. Nu kunnen we ons bij die naam van alles voorstellen en in de 
loop van de geschiedenis van het christendom is men daarin inderdaad zeer creatief 
gebleken. Maar als we willen weten wat Marcus met het woord bedoelt, moeten we 
onze voorstellingen van Satan even terzijde schuiven en luisteren naar wat Marcus 
over deze Σατανᾶς zegt. Marcus gebruikt het woord op drie andere plaatsen.



105

In 1:12f horen we wat er gebeurde nadat Jezus door Johannes gedoopt was: Καὶ 
εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα 
ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων. Satan, zo laat Marcus 
ons hier weten, ‘stelt op de proef ’ of ‘verzoekt’ (πειράζειν).

In 3:23–26 spreekt Jezus ἐν παραβολαῖς over het uitdrijven van kwade geesten. Hij 
vraagt: Πῶς δύναται σατανᾶς σατανᾶν ἐκβάλλειν; (3:23) en concludeert: εἰ ὁ σατανᾶς 
ἀνέστη ἐφ’ ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει (3:26). Met zijn 
redenering toont Jezus aan dat hij zelf niet Satan kan zijn. We leren hier dat het Satan 
is die achter de kwade geesten zit en dat hij lijnrecht tegenover Jezus staat. Jezus 
immers werpt kwade geesten uit en kan daarom Satan niet zijn.

In 4:14–20 legt Jezus de gelijkenis van de zaaier uit. Over de degenen die zich ‘langs 
de weg’ bevinden, zegt hij: ὅπου [scil. παρὰ τὴν ὁδόν] σπείρεται ὁ λόγος καὶ ὅταν 
ἀκούσωσιν, εὐθὺς ἔρχεται ὁ σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον εἰς αὐτούς. 
Wat doet Satan hier? Hij komt direct en neemt weg het Woord dat in hen gezaaid is. 
Satan grist het Woord weg. Hij grijpt zijn kans, als een vogel die snel het smakelijk 
zaad langs de weg wegpikt.

Als we dus goed geluisterd hebben naar het verhaal van Marcus en in onze lectio 
continua bij 8:33 zijn aangekomen, klinken al deze woorden mee als we Jezus tegen 
Petrus horen zeggen: Ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ! Blijkbaar (1) verzoekt Petrus Jezus, 
(2) blijkbaar voegt hij zich niet naar de wil van Jezus, maar weerstreeft hem en (3) 
blijkbaar poogt Petrus het Woord weg te nemen.

Zoals Petrus terecht tegen Jezus had gezegd: σὺ εἶ ὁ χριστός, zo zegt Jezus nu 
terecht tegen Petrus:  Ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ! Opnieuw is er sprake van een zijn–
in–de–daad, nu in pejoratieve zin. Je bent wat je doet en je verdient het om bij de 
naam genoemd te worden die daarbij hoort.

In het evangelie naar Marcus horen we in het geheel niets meer van Satan nadat 
Jezus tegen Petrus heeft gezegd: Ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ. Juist aan het begin van 

het tweede deel van Marcus’ evangelie, juist als Jezus zijn lijden, sterven en opstandig 
begint aan te kondigen, juist op het moment waarop het heilsgebeuren definitief 
in gang wordt gezet — juist dan wordt Satan zijn plek gewezen. Ga weg, achter mij, 
Satan! De macht die het geschieden van het heil bemoeilijkt en belemmert, verliest 
juist op dat moment zijn bestaansrecht. Met die blijde boodschap besluit de perikoop 
dan ook: waarlijk, het is tijd geworden voor de dingen Gods!


