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Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014) 
Tekst: Marcus 9, 49 - 50 
Ochtenddienst  

 

Broeders en zusters,  

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Lied : Psalm 

4. Lezing van de wet 

5. Lied : Psalm    

6. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest 

7. Schriftlezing :  

8. Lied : Psalm    

9. Tekst : Markus 9 : 49 - 50 

10. Lied : Psalm   

11. Dankzegging en voorbede 

12. Slotzang : Psalm   
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Weet u nog van vroeger, broeders en zusters? Eén keer in de zoveel tijd kwam er een 

arts van de GGD op school om de nodige inentingen te doen. Als de klas dan aan de 

beurt was, moest je in de rij gaan staan. Niemand wilde vooraan staan. En als dan einde-

lijke de rij geformeerd was, zag je hoe die steeds kleiner werd. Hoe het moment steeds 

dichterbij kwam dat jij aan de beurt was. En naarmate dat moment dichterbij kwam, 

ging je hart steeds harder bonken. Want nog even en de dokter zou die scherpe naald 

van de spuit in je arm steken. Het moest, maar leuk was het niet. 

Ik weet niet hoe er nu bij zit. Of u lekker ontspannen bent of dat zich enige onrust van u 

heeft meester gemaakt. Want geeft de tekst niet duidelijk aanleiding om onrustig te 

worden? Of zijn de woorden die de Here Jezus in vers 49 spreekt niet goed tot ons 

doorgedrongen? Bent u daar van geschrokken? Of is het u helemaal niet opgevallen, dat 

de Here Jezus daar zegt: ieder mens zal met vuur gezouten worden. Ieder mens. U dacht 

misschien dat dit alleen voor de ongelovigen geldt, maar dat is niet waar. Het geldt voor 

ons allemaal. De Here komt met vuur naar ons toe en met dat vuur zal ieder mens, dus 

ook u en ik, gezouten worden. Niemand van ons kan daar aan ontkomen. We zullen er 

allemaal door heen moeten. 

U vraagt zich nu misschien af wat voor vuur dat is? Wat u zich bij dat vuur moet voor-

stellen? Als we nadenken over de betekenis van vuur in de Bijbel dan is er al gauw de 

gedachte aan het vuur op de altaren in de tempel. Met name het brandofferaltaar. Op dat 

altaar werden de dieren geslacht die vanwege de zonden van mensen in de tempel waren 

gebracht. Door het verbranden van het dier werd de zonde uit Israël weggedaan en was 

de zondaar gereinigd. Ook wordt in de Bijbel vuur gebruikt als middel om te reinigen. 

Zoals vuur ook vandaag nog wordt gebruikt om allerlei metalen uit erts te winnen. Door 

het erts in vuur of op vuur te leggen kun je het metaal van de andere onedele stoffen 

scheiden. 

Paulus spreekt over die werking van het vuur in 1 Korinthiërs 3 de verzen 12 en 13. 

Eerst heeft hij het over het fundament dat Jezus Christus is. En dan zegt hij: Is er ie-

mand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of 

stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij 

met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.  Alles wat 
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niet zuiver was in onze werken zal door het vuur verbranden. En misschien zal blijken 

dat het helemaal niets waard was voor de Here. Zoals stro geheel verbrandt. Maar het 

kan ook zijn dat onze werken kostbare en duurzame elementen bevatten. Die zullen 

blijven, omdat ze tegen het vuur bestand zijn. Vuur heeft in de Bijbel heel vaak de bete-

kenis van reiniging. 

En daar moeten we in onze tekst ook zeker aan denken. Want hier wordt zelfs gespro-

ken over het zouten met vuur. En zoals u misschien nog wel weet van de preek over het 

zout en het licht der wereld, was zout in Israël vooral gebruikt om te zuiveren en bederf 

tegen te gaan. Het is het vuur van de reiniging waar wij allemaal doorheen moeten. 

Ik heb de tekst dan ook zo voor u samengevat: 

We zullen alleen maar vrede vinden als we ons door het vuur laten reinigen 

Want alleen zo vinden we 

1 vrede met God 

2 vrede met elkaar 

We zullen dus allereerst gaan zien waarom als ons door het vuur moeten laten rei-

nigen om vrede met God vinden. De tijd van het grote lijden is aangebroken voor de 

Here Jezus. Hij heeft nog maar kort geleden voor de tweede keer aan de discipelen ver-

teld dat Hij moest lijden. We lezen in het evangelie hoe Jezus daar in de laatste tijd van 

zijn leven mee bezig was en zich daar op voorbereidde. Zelfs vanuit de hemel kreeg Hij 

daarbij steun. Mozes en Elia verschenen op een berg aan Hem. Want de hemel met zijn 

bewoners wisten heel goed wat de Zoon van God te wachten stond. Hoe alles beslissend 

de komende tijd zou zijn. Hoe zwaar het lijden voor de Zoon van God zou zijn. Verlaten 

te worden door allen. Ja, zelfs door zijn Vader. Wat zou Hij iedere vorm van echte steun 

goed kunnen gebruiken. 

Maar de aarde met zijn bewoners trekt zich nergens iets van aan. Zelfs de discipelen die 

het dichtst bij de Here Jezus stonden, de twaalf, lieten Hem op dit punt in de steek. Ze 

vragen zich niet af waar hun Meester met zijn gedachten is. Want ze zijn vol van hun 

eigen gedachten. Eigen ongeestelijke en kleinzielige gedachten. Want zij dachten nog 

altijd dat voor hun straks de grote tijd zou aanbreken. Want als Jezus Koning zou wor-

den, dan zouden zij natuurlijk ereplaatsen krijgen in dat Koninkrijk. Want zij waren 

Hem toch altijd trouw gebleven, hadden Hem overal gevolgd. Zij hadden het meest voor 

Hem opgegeven. Zij zouden de beste plaatsen krijgen. Dat stond als een paal boven wa-
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ter. Alleen was nog niet duidelijk wie van die twaalf de beste plek zou krijgen. De 

hoogste eer zou ontvangen. En daar hadden ze het met elkaar over. 

Terug in Kapernaüm vraagt de Here Jezus waar ze het met elkaar over gehad hadden. 

Maar ze geven geen antwoord. Want ze schamen zich. En Jezus geeft daarom zelf maar 

het antwoord. En dan volgt een veelkleurig onderwijs dat allemaal rond hetzelfde thema 

draait. Namelijk wie groot zijn in het Koninkrijk der hemelen en wie klein zijn. Zo zal 

wie de eerste wil zijn, de allerlaatste zijn en de dienaar van allen. Zo zal het gaan. Wie 

meent de eerste wil zijn en over allen wil heersen, die zal uiteindelijk allen moeten die-

nen. Zo gaat de Here om met de heerszuchtige types. 

 

 avondmaal 

 gemeenschap 

 gemeenschap?? 

 heeft die broeder of zuster ook recht op het avondmaal?? 

 zijn wij niet veel beter dan die of die?? 

 gesprek discipelen 

 Jezus onderwijs 

of: 

 ieder zal met vuur gezouten 

 pijnlijk? 

 zeker: tweeërlei pijn in voorgaande verzen: pijn van afhouwen of pijn van het onuit-

blusbaar vuur 

 

Amen 
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