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Vóór of tegen - 
de waarheid in het centrum, in Christus 
 
J. Koelewijn 
 
Buikspreken - vindt u dat ook zo fascinerend? Een artiest zit met zijn pop op schoot. En die 
pop is net een mens. Het is een heel eigen persoon. Zo kijkt de pop en zo spreekt de pop. Het 
maakt zo'n koddige, eigenwijze indruk. Het is prachtig om te zien en te horen. Vooral als de 
pop op een bekend persoon lijkt. Dan spreekt de pop met het gezag van de persoon die hij 
voorstelt. U kunt zich indenken wat dat voor gevolgen kan hebben... 
 
Luisteren 
In deze bijbelstudie over Marcus 9:38-41 wil ik de aandacht toespitsen op vers 40: Wie niet 
tegen u is, is vóór u. Ik denk dat dit een uitspraak van de Meester is, waar we heel zorgvuldig 
mee om moeten gaan. Om zo te zeggen: ik mag als leerling mijn Meester niet laten 
buikspreken. Ik kan het niet maken mijn opvattingen door zijn mond hoorbaar te maken. Ik 
kan het niet maken mijn meningen met zijn gezag af te schermen. 
Wie bijbelstudie pleegt, moet eerst zelf goed luisteren. Luisteren naar Christus is een kwestie 
van Hem vertrouwen en Hem helemaal liefhebben zoals Hij is. Als ik dat gedaan heb, dan 
mag ik als leerling terugvallen op zijn woorden. Ik kan Hem citeren. Ik gebruik zijn woorden 
als leidraad voor mijn handelen. Maar in geen geval laat ik de Meester buikspreken. Zeker niet 
als het mij goed uitkomt. 
 
Context 
Waar is Jezus uit Nazaret naar op weg? Hij is op weg naar Jeruzalem (Marc. 10:1,32v.). Maar 
het wordt geen inhuldiging van een koning. Het zal de leerlingen bijzonder tegenvallen. Zij 
zullen niet profiteren van de vorming van een nieuwe regering. Hun Meester gaat naar het 
Sanhedrin en het Romeinse Gerechtshof om zijn veroordeling te incasseren. Hij gaat naar de 
stad Gods om buiten de poort vervloekt te worden. Hij komt helemaal alleen te staan. Hij gaat 
naar een absoluut dieptepunt. Aan het kruis is Hij letterlijk van alle mensen, ja zelfs van God 
verlaten. 
Op weg naar Jeruzalem gaat de eenzaamheid en het onbegrip voor de Here Jezus een steeds 
grotere rol spelen. Maar dan is er iemand die 'in de Naam van Jezus' demonen uitdrijft. Het 
uitdrijven van demonen is geen spel om interessant te doen.1 Het uitdrijven van demonen is 
een directe aanval van het koninkrijk van het licht op het rijk van de duisternis.2 Die aanval 
                     
    1 Het uitdrijven van demonen is geen spel. Dat speelden de zonen van Skevas wel. Zij 

gebruikten de naam van Jezus als een van hun formules. Maar het loopt slecht met hen af. 
En toch krijgt zo de hele stad Efeze, een zeer occult beladen stad, een lesje van de Heilige 
Geest. Deze les: de naam van Jezus is anders. Met die naam kun je geen spel spelen. In die 
naam Jezus heeft God zijn kracht tot behoud samengevat. Zie Handelingen 19:11-20. 

    2 Vergelijk hierbij Efeze 6:17 - het zwaard van de Geest is het Woord van God. Mét het 
Woord van God en mét het gebed kan de aanval op het rijk van de duisternis ingezet worden. 
Zo wordt in de verkondiging het rijk van God zichtbaar en tastbaar. Zoals de Meester zelf 
tegen de leiders van het volk heeft gezegd: 'Maar indien Ik door de Heilige Geest Gods de 
boze geesten uitdrijf, dan is het koninkrijk van God over u gekomen' (Matteüs 12:28). In het 
koninkrijk van God staat de naam van Christus in het middelpunt. Vandaar dat de prediking 
van het Evangelie gepaard gaat met demonen-uitdrijving. De duivel moet zijn bezette 



wordt ingezet door de verkondiging van de boodschap van het koninkrijk van God. Daarin 
staat Christus centraal. 
Op weg naar de absolute verlatenheid is een man Christus aan het verkondigen. Eén man die 
Christus centraal stelt. Maar deze éne mens staat buiten de kring van 'de Twaalf'. Hij is geen 
volgeling in de zin van: hij trekt samen met de andere leerlingen op. 'Hij volgt ons niet!' merkt 
Johannes op. 
Die éne mens - we weten verder helemaal niks van hem - lijkt wat op Eldad en Medad.3 Die 
éne mens staat in een goede verhouding tot Christus. Want de Here Jezus zegt zelf: 'Belet het 
hem niet! Want niemand doet een kracht in mijn naam en zal dan spoedig daarop Mij 
vervloeken'. 
Jezus erkent dat die man goed gericht staat op Hem. Die man treedt op 'in mijn Naam'. En 
Johannes zegt dat ook zelf met zoveel woorden: 'Wij hebben hem demonen zien uitdrijven 'in 
uw Naam'. In tegenstelling tot de egoïstische motieven van 'de Twaalf' (Marc. 9:34) is hier 
iemand aan het evangeliseren, die Christus in het centrum plaatst. 
Het lijkt er echter veel op dat de discipelen dat haast niet kunnen accepteren. Zitten zij echt in 
over hun eigen positie? Denken ze dat die éne medestander hen voor de voeten zal lopen? 
Maar de Meester brengt hen tot andere gedachten. Hij zegt dat zij dankbaar een medestander 
mogen begroeten. Met zijn antwoord: 'Houdt hem niet tegen! Want er is niemand die een 
kracht zal doen in mijn naam en die kort daarna Mij zal vervloeken', corrigeert Jezus het 
egoïsme van zijn leerlingen. Hij laat zien: Johannes, jullie positie is niet in gevaar. Het gaat 
niet om jullie eer. Maar het gaat om de Heer van allen. Het gaat erom dat Ik, Jezus de 
Christus, in het centrum sta. 
De Meester laat zien: deze evangelist is goed en zuiver bezig. Die man loopt jullie niet in de 
weg. Hij wijst jullie, mijn leerlingen, zelfs de weg. Hij plaatst Mij in het centrum. Hij doet een 
kracht in mijn Naam. Hij brengt het evangelie van mijn Naam. 
Terwijl Jezus uit Nazaret straks helemaal alleen komt te staan, terwijl Hij buiten de poort 
vervloekt zal worden - Hij wordt uit het centrum gegooid! - is hier een vriend-op-afstand die 
Hem in het centrum van zijn leven de belangrijkste en beslissende plaats geeft! Iemand die 
vóór Hem is. Iemand die met Hem dat koninkrijk van God predikt. Het rijk waarin Christus in 
het centrum staat. 
En op dát moment, dat door tijd en plaats bepaalde moment, zegt de Here: 'Want wie niet 
tegen u is, is vóór u!' Het is een correctie van 'jezelf-in-het-middelpunt-zetten'. En de bedoe-
ling van deze woorden is: Ik maak jullie Christo-centrisch! 
 
De correctie van de Meester 
Ik gebruik expres het woord 'correctie'. Ik spreek niet van 'relativering'. Het is zeker geen 
'relativering' die ons vrij spel geeft voor 'ons relativisme'. 'Ons relativisme', waarin wij 
Christus laten buikspreken. Daarvoor mag deze tekst niet gebruikt worden. 
Zo deze tekst al een relativering is, is hij dat in dezelfde mate als Matteüs 12:30 een 
relativering is van 'ons relativisme'! In Matteüs 12:30 staat: 'Wie met Mij niet is, die is tegen 
Mij; en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit!' 
Als leerlingen van Christus moeten wij vandaag met deze beide teksten leven. We kunnen niet 
                                                                

gebieden prijsgeven. Want de kracht van de Naam blijkt. 
    3 Eldad en Medad waren twee oudsten van Israël. Zij waren geroepen naar Mozes te gaan. 

Want ze zouden de Geest van de HERE mogen ontvangen. Maar die twee waren 
achtergebleven in de legerplaats. En toch profeteerden ze daar, omdat de Geest van God over 
hen kwam. Toen Jozua dit bericht hoorde, reageerde hij: 'Mijn heer Mozes, belet het hun!' 
Maar Mozes zei tot hem: 'Wilt u voor mij ijveren? Och, ware het gehele volk des HEREN 
profeten, doordat de HERE zijn Geest op hen gaf' (Numeri 11:24-30). 



de éne tekst gebruiken en de andere vergeten. Want in deze beide uitspraken wil de Meester 
zijn leerlingen ontnuchteren. Toen en vandaag niet minder. 
Hij wil ontnuchteren, omdat wij zo gemakkelijk in de roes kunnen raken van onze eigen 
verlangens en meningen. Maar als we dan Christus opnieuw in de steek laten, als u en ik 
Christus weer uit het centrum van ons leven verdringen, dan moeten we ons telkens door zijn 
onderwijs laten corrigeren. Dan moeten we heel goed lezen en met heel ons hart luisteren. 
Eerst en vooral luisteren, daarna pas spreken. En we mogen zeker niet de toevlucht nemen tot 
het spel waarin wij de Meester laten buikspreken. 
 
Voorbeelden 
Daar zijn best een paar voorbeelden bij te bedenken in dit verband. Christenen die vervolgd 
worden, mogen rekenen op onze voorbede en hulp waar mogelijk. Dan bidden we voor bap-
tisten en voorgangers van de Assemblies of God in Iran. 'Want wie niet tegen u is, is vóór u!' 
Als je jongeren je eigen kerkgemeenschap ziet verlaten, dan wil je ze begrijpen, je denkt met 
ze mee. En dan voel je de spanning van deze twee uitspraken van de Here. 
Soms kiezen ze voor nihilisme. Ze willen nu niks meer met het geloof te maken hebben. Dan 
denk ik aan de scherpte van Matteüs 12:30: 'Wie met Mij niet is, die is tegen Mij'. En ik word 
heel verdrietig. En ik bid of zij de Meester, die hen blijft roepen, toch weer gehoorzamen en 
vertrouwen. 
Soms kiezen ze voor een andere kerk of gemeente. Ook dan is er bij mij teleurstelling en 
verdriet. Hoewel de intensiteit enigszins getemperd wordt door Marcus 9:40: 'Want wie niet 
tegen u is, die is vóór u'. Maar ik heb bij zo'n keuze ook mijn vragen en zorgen. Zorg op het 
punt: als Christus maar in het centrum staat. 
Het laatste voorbeeld hangt samen met samensprekingen. Marcus 9:40 maakt ons in dit kader 
mild en bescheiden. En zo horen de gesprekken tussen leerlingen van Christus onderling ook 
gevoerd te worden (vergelijk 2 Kor. 10:7 en Filipp. 1:18.) Dan kijk je eerst goed naar jezelf. 
Je stelt je kwetsbaar op voor de Meester. Je laat je door Hem beoordelen. En dan leg ik deze 
uitspraak van Hem naast mijn meningen en motieven. En ik meet met zijn Woord. Ik meet 
alles na. En ik controleer of ze met zijn maat kloppen. 
Ik ben niet relativerend bezig. Zo van: och, de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. 
Dat kan niet. Want ik wil er zeker van zijn dat Christus in het centrum staat. 
In het kader van samensprekingen is de tekst uit Matteüs 12:30 er ook om mij de ernst van 
deze gesprekken onder ogen te brengen. Als ik van harte zoek naar wegen om samen aan één 
avondmaalsviering deel te nemen, om samen wekelijks onder de éne Woordbediening te 
zitten, dan accepteer ik ook de correctie van 'Wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit'. 
Ik kan en wil niet anders! Want ik wil mijn Meester niet laten buikspreken. 
 


