
Marcus 16:15-18: Tekenen van de gelovigen

Lezen: Marcus 16:15-18

Wat zegt Jezus hier? Tekenen zullen de gelovigen volgen
- boze geesten uitdrijven
- in nieuwe tongen spreken
- slangen opnemen 
- iets dodelijks drinken zonder te sterven
- op zieken handen leggen en die genezen

Dit is een aardige opsomming, is het niet. Eerst en vooral moeten we ons afvragen of die 
dingen ook gebeurd zijn, m.a.w. of wat Jezus gezegd heeft ook echt waar is. Daarna moeten 
we ons afvragen hoe dat zit in onze tijd en gemeente.

Zijn ze gebeurd? Als we lezen in Handelingen en in de brieven van Paulus, wat Paulus 
allemaal meegemaakt heeft, dan moeten we vaststellen dat deze dingen gebeurd zijn. Paulus 
heeft boze geesten uitgedreven, zo is er het verhaal van een slavin met een waarzeggende 
geest. Paulus stuurt die geest weg en de slavin is terug normaal. Paulus schrijft aan de 
gemeente van Korinte een heel stuk over tongen en zegt daarin dat hij zelf ook in tongen 
spreekt. In Handelingen staat het verhaal van Paulus die een dodelijke beet krijgt van een 
slang, maar niet sterft. Dat lezen we direct nog. We lezen ook in Handelingen hoe Paulus 
mensen geneest – er genezen zelfs mensen doordat zijn schaduw op hen valt. Alleen het 
drinken van iets dodelijks zonder te sterven, vinden we niet terug. Dat wil nog niet zeggen dat 
dat nooit met iemand gebeurd is; het is alleen niet opgeschreven. We kunnen dus stellen dat 
wat Jezus hier zegt over de gelovigen, dat dat ook gebeurd is. 

Hoe zit het in onze tijd, gemeente? Dat is dé grote vraag. Eerst en vooral, ik geloof dat deze 
dingen 2000 jaar geleden gebeurden en nog steeds mogelijk zijn. Er is, bijbels gezien, geen 
enkele reden waarom dit nu niet meer zou kunnen. We leven nog steeds in de tijd na de komst 
van Jezus. En we verwachten, zoals de eerste gelovigen, de wederkomst van Jezus. 

Ik geloof dat het mogelijk is dat de dingen vermeld in Marcus 16 gebeuren. Ik geloof dat God 
sterker is dan boze geesten, slangenbeten, gif of ziekte. Maar ik geloof niet dat we deze 
dingen moeten opzoeken. Een voorbeeld…

Ik had wel eens gehoord van kerken, waar ze dit stuk in Marcus zeer letterlijk  
interpreteren. Ik ben voor de aardigheid eens op internet gaan zoeken naar “church 
snakes”. Bijna drie miljoen hits. Verhalen over ene George Went Hensley, de stichter 
van een moderne kerkstroming die slangen opneemt en gif (strychnine) drinkt. De 
stichter is trouwens in 1955 gestorven, aan een slangenbeet. In 1998 is een evangelist  
van die stroming gestorven aan een slangenbeet. Zijn vrouw was een paar jaar eerder 
ook al aan een slangenbeet gestorven. Deze stroming is bekend onder de naam 
“Church of God with sings following”. Er zijn, op Youtube, ook filmpjes te vinden van 
kerkdiensten, waar dit slangen opnemen gebeurt. 

Lezen Handelingen 28:1-10
Paulus zocht de slang niet op, die hem beet. Hij werd gebeten door een slang en hij stierf niet. 
Waarom niet? Omdat daardoor heel wat mensen op het eiland en de Romeinse soldaten die op 
het schip gezeten hadden, zouden ontdekken dat de God van Paulus macht had over zo’n 
dingen. Daarna is de vader van de bestuurder ziek en Paulus legt hem de handen op en hij 



geneest. Daarna geneest hij nog meer mensen. Waarom? Omdat mensen zouden gaan geloven 
in de God van Paulus. 

In Marcus 16:15-16 staat er dat wij het evangelie moeten verkondigen en dat wie geloof en 
zich laat dopen, behouden zal worden. Dat is onze opdracht. En de tekenen die volgen, zijn er 
om onze opdracht te ondersteunen, te onderstrepen, te onderschrijven. We moeten niet de 
tekenen zoeken en van daaruit het evangelie verkondigen. Dat is de verkeerde volgorde. Dat 
zie je ook in het voorbeeld van de slangenkerken. Zij zoeken de tekenen en logischerwijs 
sterven daar mensen. Dat is je reinste dwaasheid. Ik geloof dat de tekenen onze opdracht 
ondersteunen. Wij moeten ons niet richten op de tekenen. 

Daarbij komt dat die tekenen ook niet zomaar vanzelf gaan. Jezus zegt zelf tegen zijn 
discipelen in Matt.17:21 dat het uitdrijven van boze geesten gebeurt door vasten en gebed. 
Zoiets gebeurt dus niet met een vingerknip. Over het genezen van ziekten zegt Jakobus 5 dat 
als je ziek bent, dat je dan naar de oudsten van de gemeente moet stappen en hen vragen om je 
de handen op te leggen. Er staat ook iets over vergeving van zonden bij. Het is belangrijk dat 
we oog hebben voor de geestelijke gesteldheid van iemand en niet alleen voor de lichamelijke 
gesteldheid. Het heeft geen zin te bidden voor iemand die ziek is, terwijl hij of zij leeft in 
zonde. Zowel de geestelijke als de lichamelijke gesteldheid moeten aangepakt worden. En dan 
nog is het geen ijzeren wet dat iedereen zomaar geneest. Michael Williams, jarenlang 
voorganger van de pinkstergemeente in Hoboken geweest, zei dat je hiermee moet oppassen. 

Iemand die zegt dat ziekten of lichamelijke problemen altijd genezen worden als we 
ervoor bidden, maar zelf een bril draagt, die moet je niet vertrouwen. 

Toch? Het is mogelijk dat wij bidden voor genezing en die persoon geneest niet. We hebben 
daar weer een voorbeeld bij Paulus. In zijn brieven schrijft hij dat hij op zijn reis een zekere 
Trofimus ziek moet achterlaten. Kon hij die dan niet genezen? Aan Timoteüs schrijft hij dat 
deze een beetje wijn moet drinken voor zijn, blijkbaar zwakke of zieke, maag. Kon hij die dan 
niet genezen? God is soeverein, God hoeft geen verantwoording aan ons af te leggen. God is 
geen robot die in actie komt als wij zeggen: ‘God, genees die of die’. Wij kunnen bidden, 
maar Hij is degene die geneest of niet geneest. En wie zijn wij om dat in vraag te stellen.

Kortom, ik geloof dat de tekenen, waar in Marcus 16 over gesproken wordt, nog steeds 
mogelijk zijn, maar er moeten kanttekeningen bij gemaakt worden. Het zijn tekenen die onze 
verkondiging van het evangelie ondersteunen. En… het is ook niet zo dat we maar met onze 
vingers hoeven te knippen om direct resultaat te bekomen. 

Slot
Wij hebben een God die ons, christenen, niet zomaar alleen laat. Hij heeft de Heilige Geest 
aan ons gegeven, waardoor Hij door ons kan werken. Daardoor zijn wij in staat om Zijn 
Woord te verkondigen. En daardoor kan Hij door ons tekenen verrichten. Wij hebben die 
kracht niet zelf; die kracht komt van God. Dat is iets om God voor te danken, Hem voor te 
prijzen. 

Amen.


