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Inleidende opmerkingen

Markus, het kneusje onder de evangeliën

Eeuwenlang  verwaarloosd

 Nauwelijks citatenNauwelijks citaten in teksten uit de eerste 2eeuwen, vanaf de3e eeuw nog½minder…
 Victor van Antiochië, kon in de5e eeuwgeen enkel commentaargeen enkel commentaarop Markus vinden
 Oudste bewaarde commentaar op Markus dateert uit ±7e eeuw
 Augustinus in de4e eeuw, beschouwt Markus alseen verkorte versie van Mattheüseen verkorte versie van Mattheüs
 Latere overschrijvers corrigeren Markus’ tekst geregeld naar Mattheüs
 Algemeen erkend als het vroegste evangelie doorheen de geschiedenis

 Overleeft wellicht omdat het beschouwd wordt als nauwste verwant metPetrus’ memoires

 Geen rol van betekenis ondanks het hevig debat rond Petrus’ prioriteit onder de apostelen
 Hernieuwde interesse in de19e eeuw omwille van zijn ouderdom & eenvoud (authentiek)
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Markus, het kneusje onder de evangeliën

Markus’ bijzondere interesse voor Petrus

Papias, kerkvader in Klein-Azië, 130na Chr.

“Toen Petrus het woord publiekelijk in Rome gepredikt had en het evangelie door de Geest
had verkondigd, smeekten velen onder de talrijke aanwezigen Markus,

-omdat hij Hem een lange tijd gevolgd had en zich herinnerde wat er gezegd was,-
om zijn woorden op te tekenen.  Markus deed dit, en gaf het Evangelie door aan hen

die hem erom verzocht hadden. Toen Petrus hiervan kennis kreeg,
heeft hij deze onderneming noch verhinderd noch aangemoedigd.”

(Kerkgeschiedenis vanEusebius6.14.6-7)

Justinus de martelaar, Ireneüs, Clement van Alexandrië, Origines tussen 150en200na Chr.



Inleidende opmerkingen

Markus, het kneusje onder de evangeliën

Markus’ bijzondere interesse voor Petrus

 Het verslag van Jezus’ bediening begint meteen bij Petrus’ roeping (1:14,16)(1:14,16)

 Vele (vroeg) verhaalde gebeurtenissen grijpen plaats in Petrus’ thuisdorp, Kapernaum
1. Uitdrijving in de synagoge, oprichting Petrus schoonmoeder, genezingen in de avond (1:21(1:21--34)34)
2. Oprichting van de verlamde met het geopende dak (2:1(2:1--11)11)
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 Jezus’ overweging om Kapernaum ineens te verlaten wordt zelfs belicht (1:35(1:35--37)37)
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De Petrus uit de brieven iseen ander persoon, wat zou daarvoor de reden kunnen zijn?
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Hoe Markus lezen? – vorm en inhoud

 Hetgenregenrevan Markus, legende -mythe ofwaarheidsgetrouwe geschiedenis?

 We lezen zoals het er staat, het is Gods woord, het is de waarheid…

 Genre is cruciaal, we bepalen het intuïtief, zelfs al beweren we van niet!
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 40 jaar geleden beschouwde men de evangeliën nog als een ‘uniek’ genre

A. Antieke biografie: naar de normen van de1e eeuwniet de21e eeuw
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 Velen lezen ‘onbewustonbewust’ Genesis1alsWesterse geschiedenisWesterse geschiedenis Bijbelgetrouw?!

 Willen we luisteren naar de tekst of zoeken we onze vooringenomenheid te bevestigen?

 40 jaar geleden beschouwde men de evangeliën nog als een ‘uniek’ genre

A. Antieke biografie: naar de normen van de1e eeuwniet de21e eeuw
B. Heilshistorie: Jezus, de climax en vervulling van Israëls verhaal (30cit.–200 zp)
C. Eindtijdopenbaring: de verborgenheid rond Jezus persoon & werk



Inleidende opmerkingen

Markus, het kneusje onder de evangeliën

Typische kenmerken van een biografie uit de oudheid

 Een biografie uit de oudheid, leest niet als een hedendaagse moderne biografie (compact)

 Enkel gewijd aanbefaamdestaatsmannen, politici, generaals,denkers & leraarsdenkers & leraars

 BedoelingBedoeling:: 1.  volgelingen verder onderwijs verlenen
2. herinneringbewaren om meer volgelingen te winnen (gerichte informatie)

3. verdediging: lasterlijke aantijgingen weerleggen

 Chronologie &geografie is ondergeschikt, deherinnering & de leerherinnering & de leer is primair (denkers & leraars)

 Selectief schrijven: enkel de zaken diebelangrijkbelangrijk zijn omhet personage te leren kennen
 Beperkte lengte van een boekrolBeperkte lengte van een boekrol niemand verwacht datallesverhaald wordt

 Slechts beknopte omschrijving van:afkomst, geboorteplaatsafkomst, geboorteplaats &&anekdotes uit de kindertijdanekdotes uit de kindertijd
 Voornaam is vooral het1e openbaar optredenen de daaropvolgende ontwikkelingen!
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Typische kenmerken van een biografie uit de oudheid

 Mk: na korte inleiding i.v.m. Jezus’ identiteit          publiek optreden &verdere ontwikkelingen

 Niet wat in je het hoofd omgaat, maar jewoorden & dadenwoorden & dadenvertellen wie je bent

 De gebeurtenissen rondde doodde doodvan het hoofdpersonagekrijgen zeer veel aandacht

 Vaak gezien als debelangrijkste gebeurtenisbelangrijkste gebeurtenis, legendarische daden & tijdloos onderwijs

 Ben je in staat om waardig te sterven? ontwaart je ware aard &karakter

 Markus heeft zeer veel aandacht voorJezus’ laatste weekJezus’ laatste week in Jeruzalem (15a20% !)

 Niet zozeer de Christelijke leer maarde wijze van omgaan met de doodde wijze van omgaan met de doodsprak toen aan…

 Vorm: doorlopend vloeiend verhaalvloeiend verhaal zonder tussentitels dat overgaat van alinea tot alinea
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Uitzonderlijke kenmerken van Markus’ biografie

 Afkomst wordt niet vermeldAfkomst wordt niet vermeld, Jezus’ ‘oorsprong’wordt gevonden in het profetische woord!

 Jezus’ ware identiteitJezus’ ware identiteit dient gezocht te worden in Godseigen ‘naam’ !?

 Sterke nadruk opJezus’ machtige dadenJezus’ machtige daden:⅓⅓van de boekrol (generaals & staatsmannen)

 Opmerkelijk veelaandacht voor de vijandaandacht voor de vijand, geen volkerenmaardemonische machtendemonische machten

 Machtige daden bevestigen Jezus’deugdzaamheiddeugdzaamheid && karakterkarakter (tegenstanders)

 Jezusgezegdengezegden&&onderwijsonderwijs zijn vooral thematisch geordend, vaak rond gebeurtenissen

 Onderstreept het opmerkelijke feit datde meeste mensenJezushelemaal niet begrijpenhelemaal niet begrijpen!

 Geldt nietalleen voor buitenstaanders, maar ook zijn familie, zelfs zijnnauwste volgelingen
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Literaire kenmerken van Markus’ biografie

 Markusschrijft voor iedereenschrijft voor iedereen, niet voor een bepaalde intellectuele elite
 Geen literair hoogstandje, eenvoudig rechttoe rechtaan taalgebruik, zwakke zinsbouw

 Geen mythe of legende         allegorie is geenoptie! Mk: dit heeft zich voorgedaan!
 Hoe kwam Markus’ boek over bij de gemiddelde lezer in de oudheid?

‘…men kon niet ontkomen aan de sterke indruk, dat iets zeer belangrijk voorgesteld werd
met een hoger doel, krachtig benadrukt doorheen het hele boek.

De verrassende inhoud wekt een gevoel van anders-zijn, dat het geen geschiedenisgeen geschiedenis
is als andere geschiedenissenis als andere geschiedenissen,, geen biografie als andere biografieëngeen biografie als andere biografieën. In plaats daarvan
is het een ontvouwing van daden en gezegden, de lijdenstocht van een hoger wezen

doorheen de antieke wereld van mensen en demonen’
(Günther Zuntz, gerenommeerd expert Grieks Romeinse literatuur)
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Literaire kenmerken van Markus’ biografie

 Markus is naar zijn tijd eenuitzonderlijk werkuitzonderlijk werkdat om een respectvolle benadering vraagt

 Als Jezus zo gewoon was,waarom zou iemand alles opgeven om Hem achterna te gaan

 Kan en mag Jezus ons nog verrassen? (rondtrekkende leraar–de Messias,2e persoon Godheid)

 Naar de joodse context van de 1e eeuw,, is Jezus een wel héél vreemde verschijningis Jezus een wel héél vreemde verschijning

 Geen enkele rabbi kiest zijn eigen leerlingen en raadt ze al zeker niet af om te vasten

 Welke rabbi gaat een teken verrichten omz’n macht tot zondevergeving te bevestigen?!

 Welke rabbi verkondigt nu gelijkenissen opdat de mensen hem juistnietnietgaan begrijpen?!

 Welke rabbi verkiest te tafelen met mensendie zeker het Koninkrijk nietniet zullen beërven?

 Welke rabbi haalt het in zijn hoofdomheel bewustheel bewust ritueel onreine mensen aan te raken?
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Literaire kenmerken van Markus’ biografie

 Markus is naar zijn tijd eenuitzonderlijk werkuitzonderlijk werkdat om een respectvolle benadering vraagt

 Als Jezus zo gewoon was,waarom zou iemand alles opgeven om Hem achterna te gaan

 Kan en mag Jezus ons nog verrassen?
 Wie noemt zich de Mensenzoon, Heer v/dsabbat?! Alleen Jahweh is heer van de sabbatAlleen Jahweh is heer van de sabbat!

 Niemand verwacht een ‘Messias’ die mensen geneest, laat staan over het water loopt

 Welke ‘Messias’ arrangeert er nu doelbewust zijn eigen dood?!

 Wie bedenkt het om de menu op Pesach te veranderen en de betekenis zelf in te vullen?!

 Wie durft te beweren dat zelfs de hogepriester getuige zal zijn van zijn autoriteit als ZdM?

 Al dezeAl dezeongewoneongewonezelfszelfsabsurde toestandenabsurde toestandenpleiten voor devoor dehistorische betrouwbaarheidhistorische betrouwbaarheid
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Markus, het kneusje onder de evangeliën

Het grote struikelblok: Jezus’ machtige daden

 Wat te doen met al die ‘wonderen & mirakels’ die ingaan tegen ‘de wetten van de natuur’?

 In de1e eeuw wekken ‘magische wonderenmagische wonderen’grote argwaan,wijsheidwijsheid &&kenniskennis is gegeerd

 Uit de periode van 200 v. Chr. tot150 naChr.zijn geen ‘nieuwe’ wonderverhalen bekend

 Joden begeren enkel de zichtbare ‘tekenen’  van de vroegereexodusexodus && intocht in het landintocht in het land

 Niemandzit te wachtenop een ‘Messias’ die genezingen & wonderen doet (geen goed idee…)

 Ogen& oren openen, verlamden oprichten geestelijk begrepengeestelijk begrepen in relatie tot de Torah

 Niemandziet uitnaar de opstanding & vernieuwing vanéén individuéén individu (geen goed idee…)

 Wie zich inliet met toverij of gebedsgenezing trok zich het lot van verstotelingen niet aantrok zich het lot van verstotelingen niet aan

 Jezus’ machtige dadenmaken⅓van het boek uit, wegcijferen is dus geen optie…
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Het grote struikelblok: Jezus’ machtige daden

 Wat te doen met al die ‘wonderen & mirakels’ die ingaan tegen ‘de wetten van de natuur’?

 Wetenschappelijk onverantwoord, zelfs onderwerp van hevig debat onder christenen!

Hoe kijken wij  naar de regelmaat in de natuur en de zogenaamde ‘natuurwetten’ ?
 De Bijbel schrijft onze aarde geen autonoom bestaan toe, zoals de Griekse denkwereld!

 Het fenomeen ‘natuurwetten’ is eenWesters verzinselom de wereld te kunnen begrijpenom de wereld te kunnen begrijpen

 Alle zogenaamde ‘wetmatigheden’ zijnafgeleide conclusiesafgeleide conclusies na eindeloze waarneming

 Waarnemingen zijn altijd één stap verwijderd van de werkelijkheid  =  pseudo-kennis

 Wetenschap is een afgeleide, niet de realiteitdie slechts ‘waargenomen’ wordt

 Proefondervindelijke wetenschapmoetbijgevolg evolueren en moet bijgesteld worden
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Het grote struikelblok: Jezus’ machtige daden

 Wat te doen met al die ‘wonderen & mirakels’ die ingaan tegen ‘de wetten van de natuur’?

 Wetenschappelijk onverantwoord, zelfs onderwerp van hevig debat onder christenen!

Hoe kijken wij  naar de regelmaat in de natuur en de zogenaamde ‘natuurwetten’ ?

 Natuurwetten beschrijven de werkelijkheid geen voorschrift voor de werkelijkheid

 Recente waarnemingen in het heelal dwingen de wetenschap tot meer bescheidenheid

 Niets sluit uit dat een vastgestelde regelmatigheid in de natuur, plotseling kan veranderenNiets sluit uit dat een vastgestelde regelmatigheid in de natuur, plotseling kan veranderen

 Bijgevolg zijn er dus geen ‘zogenaamde natuurwetten’ die God zou overtredenBijgevolg zijn er dus geen ‘zogenaamde natuurwetten’ die God zou overtreden//schendenschenden

 God heeft orde gecreëerd uit chaos, het is Gods goede gave uit liefde voor de mens

 God heeft de schepping zo ingesteld dat zaken overwegend met regelmaat gebeuren
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Het grote struikelblok: Jezus’ machtige daden

 Wat te doen met al die ‘wonderen & mirakels’ die ingaan tegen ‘de wetten van de natuur’?

 Wetenschappelijk onverantwoord, zelfs onderwerp van hevig debat onder christenen!

Hoe kijken wij  naar de regelmaat in de natuur en de zogenaamde ‘natuurwetten’ ?

 Bij gelegenheid kan God, uit liefde voor ons, zaken anders dan normaal laten verlopen

 BijvoorbeeldBijvoorbeeld: indien nodig opent God zelfs de zee voor zijn volk, zodat het kan uitgaan

 De reden waarom de schepping orde & regelmaat kent is Gods liefde voor ons mensen

 Diezelfde Liefde zegt: nu ga Ik iets doen wat je niet verwacht en betonen hoe lief Ik je heb..

 Machtige dadenMachtige daden: de manier waarop Gods diepe liefde op ongeziene wijzeop ongeziene wijze tot uiting komt

Gods machtige daden vloeien voort uit innige liefdeGods machtige daden vloeien voort uit innige liefde && diepe bewogenheid voor zijn volkdiepe bewogenheid voor zijn volk
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