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Jezus machtige daden & woorden

‘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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Even recapituleren…

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

 ogen & oren geopend, je verkrijgt inzicht &wijsheid, ontdektde wegde wegdie tot ‘tware leven leidt
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Jezus eerste machtige daad
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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
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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)

 Keer op keer laat Jezus zien in wat volgt, dat hunSchriftinterpretatie problematisch is

 Grijpen steeds terug naar ‘afgeleideafgeleide’overleveringenoverleveringen, maar JezuskentGod de Allerhoogste

 Jezus’ leerJezus’ leer isvernieuwendvernieuwend, schenkt inzichtinzichten wekt wat eertijds is gesproken tot levenleven
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 Jezus’ leerJezus’ leer isvernieuwendvernieuwend, schenkt inzichtinzichten wekt wat eertijds is gesproken tot levenleven

‘Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij onopgeleide en eenvoudige
mensen waren, verwonderden zij zich; en zij herkenden hetdat zij met Jezus waren geweest.’ (Hd.4:13)
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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)

 De onreine geest manifesteert zich pas wanneer Jezusonderwijsonderwijsgeeft in de synagoge

 OnderwerpOnderwerpvan Jezus’ onderwijs naar vers 14,15 Het Koninkrijk van God is nabij!

 De onreine geest herkent deze stem, en is geschokt&ontredderd totaal onverwacht

 Schreeuwt het uit! dubbele vraagstelling          dubbele  bekendmakingdubbele vraagstelling          dubbele  bekendmaking
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en hij riep de woorden uit: Wat hebben wij met U te maken, Jezus, Nazarener? Bent U gekomen
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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.’
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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)

 Onreine geest wil precies controle over Jezus uitoefenen            Jezus een halt toeroepen

 Bij exorcisme in hetOMO is de naam achterhalen belangrijk binnen het uitdrijvingsproces…

 Na identificatie gaat men via een hogere&machtiger naam, de controle zien te verkrijgen

 Zeer verwarde reactie, de onreine geest is totaal verrast en radeloos           wanhoopsdaad
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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)

 Onreine geest wil precies controle over Jezus uitoefenen            Jezus een halt toeroepen
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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)

 ‘wat hebben wij met U te maken?’‘wat hebben wij met U te maken?’ poging totontwijken van eensterkergeachte opponent?

 ‘Jezus Nazarener’‘Jezus Nazarener’ benoemen is macht uitoefenen tot intimidatie, om controle te bewaren

 ‘Bent U‘Bent Ugekomengekomen om ons te verdervenom ons te verderven?!’ gezien vanuit Johannes &Jezus’ bediening…

 Benadrukt heteindtijdkarakter van Jezus’ komst Gods heerschappij tot behoudenisGods heerschappij tot behoudenis
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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)

 ‘wat hebben wij met U te maken?’‘wat hebben wij met U te maken?’ poging totontwijken van eensterkergeachte opponent?
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 ‘Bent U‘Bent Ugekomengekomen om ons te verdervenom ons te verderven?!’ gezien vanuit Johannes &Jezus’ bediening…
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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)

 ‘wat hebben wij met U te maken?’‘wat hebben wij met U te maken?’ poging totontwijken van eensterkergeachte opponent?
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 ‘Bent U‘Bent Ugekomengekomen om ons te verdervenom ons te verderven?!’ gezien vanuit Johannes &Jezus’ bediening…

 Wie isbij machtebij machteom demonen te verderven, te verwoesten? De Messias? De Profeet?
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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)

 ‘wat hebben wij met U te maken?’‘wat hebben wij met U te maken?’ poging totontwijken van eensterkergeachte opponent?

 ‘Jezus Nazarener’‘Jezus Nazarener’ benoemen is macht uitoefenen tot intimidatie, om controle te bewaren

 ‘Bent U‘Bent Ugekomengekomen om ons te verdervenom ons te verderven?!’ gezien vanuit Johannes &Jezus’ bediening…

 Het taalgebruik: ‘hij die komt’ is veel rijker dan enkel het zich begeven van  A naar B
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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)

 ‘wat hebben wij met U te maken?’‘wat hebben wij met U te maken?’ poging totontwijken van eensterkergeachte opponent?

 ‘Jezus Nazarener’‘Jezus Nazarener’ benoemen is macht uitoefenen tot intimidatie, om controle te bewaren

 ‘Bent U‘Bent Ugekomengekomen om ons te verdervenom ons te verderven?!’ gezien vanuit Johannes &Jezus’ bediening…

 Het taalgebruik: ‘hij die komt’ is veel rijker dan enkel het zich begeven van  A naar B



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)

 ‘Ik weet Wie U bent, de Heilige van Godde Heilige van God!’ Alvast GEEN ‘Messiaanse titel’ (wordt nergens gebruikt…)

Bij de 1e exodus is ‘Gods zoon,’Gods heilig bezitGods heilig bezitonder de volken Jezus, de ware Israel?Jezus, de ware Israel?

‘Want u bent een heilig volk voor  Jahweh, uw God. Jahweh, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken
op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.’

(Dt.7:6, vgl. Dt.26:18,19)

‘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)

 ‘Ik weet Wie U bent, de Heilige van Godde Heilige van God!’ Alvast GEEN ‘Messiaanse titel’ (wordt nergens gebruikt…)

Bij de 1e exodus is ‘Gods zoon,’Gods heilig bezitGods heilig bezitonder de volken Jezus, de ware Israel?Jezus, de ware Israel?

‘Want u bent een heilig volk voor  Jahweh, uw God. Jahweh, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken
op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.’

(Dt.7:6, vgl. Dt.26:18,19)
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‘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)

 In Jesaja wordt Jahweh ongeveer  25 x ‘de Heilige Israëls’genoemd! (nergens buitenJeremia 2x)

‘De naam van onze Verlosser is Jahweh der legermachten, de Heilige Israëlsde Heilige Israëls.’ (47:4)
‘Want uw man is uw Maker, Jahweh der legermachten is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëlsde Heilige Israëls’ (54:5)

‘Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem zou gelijk zijn? zegt de Heiligede Heilige’ (40:25)

 Vanuit Jesaja is de belijdenis v/d onreine geest de erkenning vanJezus Goddelijke status

‘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:
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 Toch zal hij toelaten dat mensen Hemongehoorzaamzijn,weerstaan, zijndood beramen

 Wie zal daarvoor in hoofdzaak verantwoordelijk zijn?
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 Buiten-Bijbelse geschriften maken vaak melding van de demonische invloeden in Israel

 Israel verkeert in de slavernij van de volkeren, achter hun afgoden gaan demonen schuil…

 Juist opsabbat inde synagoge brengt Jezus’ leer  de onreine geest aan het licht
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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)

 Jezusnieuwe wijnnieuwe wijnmoet nu innieuwe zakkengedaan worden          bekering & geloof

 De ‘heilige van God’ zal de aard van ware heiligheid & reinheid voorgoed herschrijven

 Cruciform discipelschap, je leven afleggen voor je naaste is nu de hoofdzaak

 Jezus gaat nu het middelpunt zijn die Israel bijeenbrengt en niet langer de Torah…
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Onreine geest, illustratie uit Mattheüs

‘38 Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en farizeeën Hem en zeiden:
Meester, wij willen van U een teken zien. 39 Hij antwoordde echter en zei tot hen:
Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken worden gegeven
dan het teken van de profeet Jona. 40  Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van
het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.
41 Mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen,
want zij bekeerden zich op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!
42 De koningin van het Zuiden zal worden opgewekt in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen,
want zij kwam van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen;
en zie, meer dan Salomo is hier!
43 Wanneer nu de onreine geest van de mens is uitgegaan, gaat hij door dorre plaatsen, op zoek
naar rust, en vindt die niet. 44  Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik ben uitgegaan.
En als hij komt, vindt hij het leegstaan, geveegd en geordend. 45  Dan gaat hij heen en neemt zeven
andere geesten met zich mee, bozer dan hijzelf, en zij komen binnen en wonen daar;
en het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Zo zal het ook zijn met dit boos geslachtZo zal het ook zijn met dit boos geslacht.’

(Mt.12:38-42)

‘38 Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en farizeeën Hem en zeiden:
Meester, wij willen van U een teken zien. 39 Hij antwoordde echter en zei tot hen:
Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken worden gegeven
dan het teken van de profeet Jona. 40  Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van
het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.
41 Mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen,
want zij bekeerden zich op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier!
42 De koningin van het Zuiden zal worden opgewekt in het oordeel met dit geslacht en het veroordelen,
want zij kwam van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen;
en zie, meer dan Salomo is hier!
43 Wanneer nu de onreine geest van de mens is uitgegaan, gaat hij door dorre plaatsen, op zoek
naar rust, en vindt die niet. 44  Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik ben uitgegaan.
En als hij komt, vindt hij het leegstaan, geveegd en geordend. 45  Dan gaat hij heen en neemt zeven
andere geesten met zich mee, bozer dan hijzelf, en zij komen binnen en wonen daar;
en het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Zo zal het ook zijn met dit boos geslachtZo zal het ook zijn met dit boos geslacht.’

(Mt.12:38-42)



MarkusMarkus’’verhaal
de nieuwe Exodus

inJezusJezus

MarkusMarkus’’verhaal
de nieuwe Exodus

inJezusJezus


