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Even recapituleren…

‘Maar nadat Johannes was overgeleverd,
kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God  en zei:

De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert u en gelooft in het evangelie. ’
(Mk.1:14-15)

 Johannes verdwijnt van het toneel en meteen wordtalle aandachtalle aandachtopJezusgericht

‘Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus…’

 Jezus verkondigt ‘het evangelie van Gods Koninkrijk’ Gods heerschappij tot behoudenisGods heerschappij tot behoudenis

 Wat de profeten aankondigden gaat nu gebeuren, dit isde climax van Israëls geschiedenisde climax van Israëls geschiedenis

 Gods heerschappij tot behoudenisGods heerschappij tot behoudenis verlossing/herstel v. Israel       volkeren komen tot God

 Jezus’ woestijnervaring         satan gebonden         Johannes verworpen aankondiging

 Jezus’ oproep Wees nu waarachtig Gods volk!  Gods Koninkrijk breekt aan!

 IsraelMOETzich bekeren van ‘de wijze’ waarop zij tot nu toe Israel geweest zijn!
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Even recapituleren…

‘Maar nadat Johannes was overgeleverd,
kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God  en zei:

De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert u en gelooft in het evangelie. ’
(Mk.1:14-15)

 Jezus is geen ‘evangelische prediker’ naar het vertrouwde Westerse model…

 Jezus’ boodschap moeten we zien te begrijpen binnen de historische context

 Israel is blind & doof radicale bekering van deafgoderijvan hun hart

 Israëls eigenzinnige wijsheid, kritische houding, manier waarop de Torah begrepen wordt

 Delen in het herstel & vernieuwing            onvoorwaardelijk vertrouwen & gehoorzaamheid

 Dit is ‘het watermerk’ vanGods ‘zoonschap’ waar Israel in beginsel toe ‘geheiligd’ is!

 Wat zal Israel nu doen met Jezus?Johannes verwerping is niet hoopgevend te noemen…
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Even terzijde…

‘Maar nadat Johannes was overgeleverd,
kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God  en zei:

De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert u en gelooft in het evangelie. ’
(Mk.1:14-15)

 Is het ‘evangelie van het Koninkrijk’ enkel aan Israel gericht?              Paulus’ evangelie?

‘En toen ik bij u kwam, broeders, kwam ik niet met uitnemendheid van woorden of wijsheid
u het getuigenis van God verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets onder u te weten

dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.’ (1Kor.2:1,2)

‘Hij nu bleef twee hele jaren in zijn eigen huurwoning, en hij ontving allen die bij hem binnenkwamen,
predikte het koninkrijk van Goden leerde aangaande de Heer Jezus Christus

met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.’ (Hd.28:30,31)

 Paulus’ huisarrest in Rome           bij benadering in  59–61 na Chr.

 Galaten, 1 & 2 Thessalonisenzen, 1 & 2 Korinthe, Romeinen geschrevenvoorPaulus’ arrestatie

 Als Jezus&Paulus’ boodschap verschil kent, welk evangelie wordt  er dan nu verkondigd?!
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De openingsaankondiging

ProloogProloog (1:1-14/15)

Jezus en Jesaja’s nieuwe exodus verlossing (1:14/15 - 8:21/30)
••Jahweh’s overwinning aangekondigdJahweh’s overwinning aangekondigd (1:14/15 – 45)
•Nieuwe wijnzakken: onenigheid rond Jezus (2:1 – 3:19/30)
•Tekenen van de nieuwe exodus en Jezus’ verwerping (3:20/31 – 6:13)
•Brood, zuurdeeg en het onbegrip van de discipelen (6:14 – 8:21/30)

De weg van de nieuwe exodus (8:22/31 – 10:45/52)

11ee lijdensaankondiging en onderwijslijdensaankondiging en onderwijs (8:31 – 9:1)
•Verheerlijking op de berg (9:2-13)
•Opnieuw een fiasco na een nieuwe Sinaï ervaring (9:14 – 29)

22ee lijdensaankondiging en onderwijslijdensaankondiging en onderwijs (9:30 - 41)
•Ware heiligheid (9:42 – 10:31)

33ee lijdensaankondiginglijdensaankondiging (10:32 – 45)
•Blinde Barthimeüs (10:46 -52)

Aankomst en verwerping in Jeruzalem (11:1 – 15:47)
•Jezus’ aankomst in Zijn tempel (11:1 – 12:44)
•Oordeelsaankondiging over de tempel en de erkenning v/d Mensenzoon (13:1-37)
•Jezus’ proces, dood en graf (14:1 – 15:47)

EpiloogEpiloog ‘want zij waren bang’ (16:1-8)
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Jezus machtige daden & woorden

‘16 En toen Hij langs de zee van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon,
een net in de zee uitwerpen, want zij waren vissers. 17 En Jezus zei tot hen: Komt achter Mij en Ik
zal maken dat u vissers van mensen wordt. 18 En terstond lieten zij hun netten achter en volgden Hem.
19 En toen Hij iets verder was gegaan, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,
terwijl dezen in het schip bezig waren hun netten te verstellen. 20 En terstond riep Hij hen;
en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de knechten en gingen weg, Hem achterna.
21 En zij gingen Kapernaum binnen; en terstond ging Hij op de sabbat in de synagoge en leerde.
22 En zij stonden versteld over zijn leer, want Hij leerde hen als iemand die gezag heeft,
en niet als de schriftgeleerden. 23 En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest
en hij riep de woorden uit: 24 Wat hebben wij met U te maken, Jezus, Nazarener?
Bent U gekomen om ons te verderven? Ik weet Wie U bent: de Heilige van God.
25 En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg en ga uit van hem.
26 En de onreine geest liet hem stuiptrekken en ging met luider stem roepend van hem uit.
27 En zij stonden allen verbaasd, zodat zij zich onder elkaar aldus afvroegen: Wat is dit?
Welke nieuwe leer is dit? Want met gezag gebiedt Hij zelfs de onreine geesten en zij gehoorzamen Hem!
28 En het gerucht over Hem ging terstond overal uit in de hele omgeving van Galilea.’

(Mk.1:16-28)
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zal maken dat u vissers van mensen wordt. 18 En terstond lieten zij hun netten achter en volgden Hem.
19 En toen Hij iets verder was gegaan, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,
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De roeping van de discipelen

‘ En toen Hij langs de zee van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon,
een net in de zee uitwerpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tot hen: Komt achter Mij en Ik

zal maken dat u vissers van mensen wordt. En terstond lieten zij hun netten achter en volgden Hem.
En toen Hij iets verder was gegaan, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,

terwijl dezen in het schip bezig waren hun netten te verstellen. En terstond riep Hij hen;
en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de knechten en gingen weg, Hem achterna.’

(Mk.1:16-20)

 Discipelschap is een zeer belangrijk thema voor Markus Nieuwe exodusNieuwe exodus

 Belangrijk basispatroonordent het Joodse denken onontbeerlijk om Markus te begrijpen!onontbeerlijk om Markus te begrijpen!

 De mens verlaat Eden richting het Oosten, Babel         exodus is de omgekeerde bewegingde omgekeerde beweging

 De verlossing       de woestijnreis        terug op Gods heilige berg        Sinaï –Sion, Jeruzalem

 De Exodusreis,‘de wegde weg’ tot God, is tevens een belangrijke leerschool        ‘Torah’ onderwijs

 De Torah onderwijst Gods zonenGods zonen&&dochtersdochterswat het betekent om waarlijk mens te zijn!
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en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de knechten en gingen weg, Hem achterna.’

(Mk.1:16-20)

 Dit is ‘de wegde weg’ waarlangs Jahweh je nu gaat ‘onderwijzen’ hoe je door dit leven moet gaan

 ogen&oren geopend, je verkrijgt inzicht &wijsheid, ontdektde wegde wegdie tot ‘tware leven leidt

 In Jesaja wordt om die redenen ‘de wegde weg’ van deNE dan ook de ‘heilige weg’ genoemd!

‘Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige wegde heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden;
maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen. Daar zal geen leeuw zijn en geen
verscheurend dier zal daarop komen; zij worden daar niet gevonden. Maar de verlosten wandelen daarop;Maar de verlosten wandelen daarop;

de vrijgekochten van Jahweh zullen wederkeren en met gejubel in Sion komende vrijgekochten van Jahweh zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen;…’
(Jes.35:8-10)
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zal maken dat u vissers van mensen wordt. En terstond lieten zij hun netten achter en volgden Hem.
En toen Hij iets verder was gegaan, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,

terwijl dezen in het schip bezig waren hun netten te verstellen. En terstond riep Hij hen;
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en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de knechten en gingen weg, Hem achterna.’

(Mk.1:16-20)

 Jezus roept zoals God eertijds Israel tot zichzelf roept bij de Sinaï, om Gods volk te zijn

 Hij zal hen zijn geboden geven om eennieuwe mensheid te zijn, een licht voor de wereldlicht voor de wereld

‘…Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht.  Alle volken die dat zien en van deze wetten horen,
zullen zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’  Want welk volk, hoe groot ook,
heeft goden zo dichtbij als wij, Jahweh onze God, telkens als wij hem om hulp roepen?

En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef?’
(Dt.4:6-8)

 Jezus roept individuele mensenomsamensameneengemeenschap te vormen discipelschap
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en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de knechten en gingen weg, Hem achterna.’

(Mk.1:16-20)

 Ze zijn niet meteen een indrukwekkend gezelschap om de wereld te gaan veranderen…

‘Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft Jahweh Zich aan u verbonden en u uitverkoren;
veeleer zijn jullie het kleinste van alle volken. Maar, omdat Jahweh u liefhad en de eed hield,

die Hij uw vaderen gezworen had, heeft Jahweh u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het
diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte, opdat jullie zouden weten, dat Jahweh, uw God,
de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben

en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten…’
(Dt.7:7-9)

 Jezus verwacht dat zij zijn werk gaan verder zetten en zij laten alles achter voor Hem…

‘ En toen Hij langs de zee van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon,
een net in de zee uitwerpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tot hen: Komt achter Mij en Ik

zal maken dat u vissers van mensen wordt. En terstond lieten zij hun netten achter en volgden Hem.
En toen Hij iets verder was gegaan, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,

terwijl dezen in het schip bezig waren hun netten te verstellen. En terstond riep Hij hen;
en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de knechten en gingen weg, Hem achterna.’
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die Hij uw vaderen gezworen had, heeft Jahweh u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het
diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte, opdat jullie zouden weten, dat Jahweh, uw God,
de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben

en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten…’
(Dt.7:7-9)

 Jezus verwacht dat zij zijn werk gaan verder zetten en zij laten alles achter voor Hem…



De roeping van de discipelen

‘ En toen Hij langs de zee van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon,
een net in de zee uitwerpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tot hen: Komt achter Mij en Ik

zal maken dat u vissers van mensen wordt. En terstond lieten zij hun netten achter en volgden Hem.
En toen Hij iets verder was gegaan, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,

terwijl dezen in het schip bezig waren hun netten te verstellen. En terstond riep Hij hen;
en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de knechten en gingen weg, Hem achterna.’

(Mk.1:16-20)

JEZUS ROEPING ZORGT VOOR HEEL WAT DEINING & ONRUST…

 Jezus zet geen zondagsschool op, zijn roeping creëert spanning &conflict binnen families!

 Jezus’ oproep zorgt voor sociale beroering, rabbi”s roepen geen discipelen       ongehoord…

 Familie achterlaten is abnormaal, aanstootgevend gedrag, de verzaking van  je 1e prioriteit

 De zorg voor het onderhoud v/d familie is in hetOMOheilig, je brengt hen in de problemen!

 Sommigen waren volgelingen van Johannes en Jezus richt nueen nieuwe bewegingeen nieuwe beweging op?!

‘ En toen Hij langs de zee van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon,
een net in de zee uitwerpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tot hen: Komt achter Mij en Ik

zal maken dat u vissers van mensen wordt. En terstond lieten zij hun netten achter en volgden Hem.
En toen Hij iets verder was gegaan, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,

terwijl dezen in het schip bezig waren hun netten te verstellen. En terstond riep Hij hen;
en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de knechten en gingen weg, Hem achterna.’

(Mk.1:16-20)

JEZUS ROEPING ZORGT VOOR HEEL WAT DEINING & ONRUST…

 Jezus zet geen zondagsschool op, zijn roeping creëert spanning &conflict binnen families!

 Jezus’ oproep zorgt voor sociale beroering, rabbi”s roepen geen discipelen       ongehoord…

 Familie achterlaten is abnormaal, aanstootgevend gedrag, de verzaking van  je 1e prioriteit

 De zorg voor het onderhoud v/d familie is in hetOMOheilig, je brengt hen in de problemen!

 Sommigen waren volgelingen van Johannes en Jezus richt nueen nieuwe bewegingeen nieuwe beweging op?!



De roeping van de discipelen

‘ En toen Hij langs de zee van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon,
een net in de zee uitwerpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tot hen: Komt achter Mij en Ik

zal maken dat u vissers van mensen wordt. En terstond lieten zij hun netten achter en volgden Hem.
En toen Hij iets verder was gegaan, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,

terwijl dezen in het schip bezig waren hun netten te verstellen. En terstond riep Hij hen;
en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de knechten en gingen weg, Hem achterna.’

(Mk.1:16-20)

VISSERS VAN MENSENVISSERS VAN MENSEN

 Visser zijn is blijkbaar een goede voorbereiding om met het evangelie aan de slag te gaan!

 Jezus’ roeping ligt ook in de lijn van Gods roeping van zijn profeten bij Hem te verblijvenbij Hem te verblijven

‘Mirjam sprak met Aaron over Mozes …en zij zeiden: Heeft Jahweh soms uitsluitend door Mozes gesproken,
heeft Hij ook niet door ons gesproken? En Jahweh hoorde het. Toen sprak Hij:

Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, Jahweh, Mij in een gezicht
aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. Niet aldus met mijn knecht Mozes, …Niet aldus met mijn knecht Mozes, …
Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselenVan mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, …’ (Num.12:1-8)

‘ En toen Hij langs de zee van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon,
een net in de zee uitwerpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tot hen: Komt achter Mij en Ik

zal maken dat u vissers van mensen wordt. En terstond lieten zij hun netten achter en volgden Hem.
En toen Hij iets verder was gegaan, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,

terwijl dezen in het schip bezig waren hun netten te verstellen. En terstond riep Hij hen;
en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de knechten en gingen weg, Hem achterna.’

(Mk.1:16-20)

VISSERS VAN MENSENVISSERS VAN MENSEN

 Visser zijn is blijkbaar een goede voorbereiding om met het evangelie aan de slag te gaan!

 Jezus’ roeping ligt ook in de lijn van Gods roeping van zijn profeten bij Hem te verblijvenbij Hem te verblijven

‘Mirjam sprak met Aaron over Mozes …en zij zeiden: Heeft Jahweh soms uitsluitend door Mozes gesproken,
heeft Hij ook niet door ons gesproken? En Jahweh hoorde het. Toen sprak Hij:

Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, Jahweh, Mij in een gezicht
aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. Niet aldus met mijn knecht Mozes, …Niet aldus met mijn knecht Mozes, …
Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselenVan mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, …’ (Num.12:1-8)



De roeping van de discipelen

‘ En toen Hij langs de zee van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon,
een net in de zee uitwerpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tot hen: Komt achter Mij en Ik

zal maken dat u vissers van mensen wordt. En terstond lieten zij hun netten achter en volgden Hem.
En toen Hij iets verder was gegaan, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,

terwijl dezen in het schip bezig waren hun netten te verstellen. En terstond riep Hij hen;
en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de knechten en gingen weg, Hem achterna.’

(Mk.1:16-20)

VISSERS VAN MENSENVISSERS VAN MENSEN

 Visser zijn is blijkbaar een goede voorbereiding om met het evangelie aan de slag te gaan!

 Jezus’ roeping ligt ook in de lijn van Gods roeping van zijn profeten bij Hem te verblijvenbij Hem te verblijven

 De 3 jaren van vertrouwelijke omgang met Jezus zal ook hen de nodigeautoriteitverlenen

‘Er moet dan van de mannen die met ons samen kwamen al de tijd dat de Heer Jezus onder ons inging
en uitging, te beginnen bij de doop van Johannes tot op de dag dat Hij van ons werd opgenomente beginnen bij de doop van Johannes tot op de dag dat Hij van ons werd opgenomen,

een van hen met ons getuige van zijn opstanding worden.’ (Hd.1:21,22)

‘ En toen Hij langs de zee van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon,
een net in de zee uitwerpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tot hen: Komt achter Mij en Ik

zal maken dat u vissers van mensen wordt. En terstond lieten zij hun netten achter en volgden Hem.
En toen Hij iets verder was gegaan, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,

terwijl dezen in het schip bezig waren hun netten te verstellen. En terstond riep Hij hen;
en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de knechten en gingen weg, Hem achterna.’

(Mk.1:16-20)

VISSERS VAN MENSENVISSERS VAN MENSEN

 Visser zijn is blijkbaar een goede voorbereiding om met het evangelie aan de slag te gaan!

 Jezus’ roeping ligt ook in de lijn van Gods roeping van zijn profeten bij Hem te verblijvenbij Hem te verblijven

 De 3 jaren van vertrouwelijke omgang met Jezus zal ook hen de nodigeautoriteitverlenen

‘Er moet dan van de mannen die met ons samen kwamen al de tijd dat de Heer Jezus onder ons inging
en uitging, te beginnen bij de doop van Johannes tot op de dag dat Hij van ons werd opgenomente beginnen bij de doop van Johannes tot op de dag dat Hij van ons werd opgenomen,

een van hen met ons getuige van zijn opstanding worden.’ (Hd.1:21,22)



De roeping van de discipelen

‘ En toen Hij langs de zee van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon,
een net in de zee uitwerpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tot hen: Komt achter Mij en Ik

zal maken dat u vissers van mensen wordt. En terstond lieten zij hun netten achter en volgden Hem.
En toen Hij iets verder was gegaan, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,

terwijl dezen in het schip bezig waren hun netten te verstellen. En terstond riep Hij hen;
en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de knechten en gingen weg, Hem achterna.’

(Mk.1:16-20)

VISSERS VAN MENSENVISSERS VAN MENSEN
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vele jagers ontbieden, die hen zullen opjagen van elke berg en elke heuvel, en uit de rotskloven;
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 Vissers van mensen zijn ‘tussenpersonen’ inGods allesomvattend eindtijdoordeel

‘Het koninkrijk der hemelen is eveneens gelijk aan een sleepnet dat in de zee werd geworpen
en van allerlei soort bijeenbracht; toen het vol was, trokken zij het op het strand,

en zij gingen zitten en verzamelden het goede in vaten, maar het nutteloze wierpen zij weg.
Zo zal het zijn in de voleinding van de eeuw: de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de
rechtvaardigen afscheiden en hen in de vuuroven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.’

(Mt.13:47-50)
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‘Voorziet u niet van goud, zilver of koper in uw gordels, geen reiszak voor onderweg, … want de arbeider is
zijn voedsel waard. In welke stad nu of welk dorp u ook komt, onderzoekt wie daarin het waard is, en blijft

daar totdat u vertrekt. Als u nu het huis binnengaat, groet het. En als het huis het waard is, dan moge
uw vrede daarover komen; als het het echter niet waard is, dan moge uw vrede weer tot u terugkeren.
En als iemand u niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, gaat naar buiten, uit dat huis of die stad,
en schudt het stof van uw voeten af. Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en GomorraVoorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra

draaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die staddraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad.’ (Mt.10:9-15)
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Hun toekomstige prediking maakt dus onderdeel uit van Gods definitieve oordeel over Israel

‘En Hij zei: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
En toen Hij alleen was, vroegen zij die Hem omringden, met de twaalf, Hem naar de gelijkenissen.

En Hij zei tot hen: U is de verborgenheid van het koninkrijk van God gegeven; maar tot hen die buiten zijn,
komt alles in gelijkenissen, opdat zij kijkend kijken en niet zien, en horend horen en niet verstaan;opdat zij kijkend kijken en niet zien, en horend horen en niet verstaan;

opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven wordt.opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven wordt.’’ (Mk.4:9-12)

Hoe men op het evangelie van het Koninkrijk reageert, zal de einduitkomst bepalen!
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Jezus eerste machtige daad

‘En zij gingen Kapernaum binnen; en terstond ging Hij op de sabbat in de synagoge en leerde.
En zij stonden versteld over zijn leer, want Hij leerde hen als iemand die gezag heeft, en niet als

de schriftgeleerden. En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest en hij riep
de woorden uit: Wat hebben wij met U te maken, Jezus, Nazarener? Bent U gekomen om ons

te verderven? Ik weet Wie U bent: de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei:
Zwijg en ga uit van hem. En de onreine geest liet hem stuiptrekken en ging met luider stem

roepend van hem uit. En zij stonden allen verbaasd, zodat zij zich onder elkaar aldus afvroegen:
Wat is dit? Welke nieuwe leer is dit? Want met gezag gebiedt Hij zelfs de onreine geesten en zij

gehoorzamen Hem! En het gerucht over Hem ging terstond overal uit in de hele omgeving van Galilea.’
(Mk.1:21-28)

 Synagoge de identiteit v/d locale gemeenschap wordt er gevormd rondom de Torah

 Zoeken getrouw te leven naar Gods verordeningen          samen Torah lezen &overdenken

 Stek v/d Farizeeën, oefenen er hun invloed uit op het familielevenfamilieleven&&gemeenschapslevengemeenschapsleven

 InJeruzalemJeruzalem&&JudeaJudeazijn hetde Schriftgeleerden die het invloedrijkst zijn (tempelhiërarchie)
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de woorden uit: Wat hebben wij met U te maken, Jezus, Nazarener? Bent U gekomen om ons

te verderven? Ik weet Wie U bent: de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei:
Zwijg en ga uit van hem. En de onreine geest liet hem stuiptrekken en ging met luider stem

roepend van hem uit. En zij stonden allen verbaasd, zodat zij zich onder elkaar aldus afvroegen:
Wat is dit? Welke nieuwe leer is dit? Want met gezag gebiedt Hij zelfs de onreine geesten en zij

gehoorzamen Hem! En het gerucht over Hem ging terstond overal uit in de hele omgeving van Galilea.’
(Mk.1:21-28)

 Farizeeën leven als priesters in hun dagelijkse leven ceremoniële reinheid=heilig levenheilig leven

 Zeer fanatiek &gedreven       ‘ik ben farizeeër en daar ben ik fier op!’ Let's Get Ready To RumbleLet's Get Ready To Rumble

 Sabbat imiteren God bij de schepping       werken& rusten        leven vanuit dit verhaal

 Rusten op de 7e dag na 6 dagen, i/d verwachting van de ‘eeuwige rusteeuwige rust’:de toekomstige dagde toekomstige dag
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 Niet langer ga jij nog deze tempel van de levende Godtempel van de levende Godverontreinigen!
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