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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.
29 En terstond gingen zij uit de synagoge en kwamen in het huis van Simon en Andreas,
met Jakobus en Johannes. 30 De schoonmoeder van Simon nu lag met koorts en terstond spraken
zij met Hem over haar. 31 En Hij ging naar haar toe, greep haar hand en richtte haar op; en de koorts
verliet haar en zij diende hen.32 Toen het nu avond was geworden en de zon was ondergegaan,
brachten zij tot Hem alle lijdende en bezetenen; 33 en de hele stad had zich verzameld bij de deur.
34 En Hij genas velen die aan allerlei ziekten leden, en vele demonen dreef Hij uit;
en Hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij wisten Wie Hij was..’

(Mk.1:21-34)
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Petrus’ schoonmoeder en vele genezingen…
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 De genezingen die Jezus verricht zijn dus geen correctie van een slechte Schriftuitleg…

 De genezingen laten zien hoe Jezus begaan is met het fysieke welzijnfysieke welzijn van de mens!

 Jezus leert ons wie God is          Hij zal zijn schepping volledig herstellen &vernieuwen

 Gods ‘heerschappij tot behoudenis’ inzegenzegen&&oordeeloordeel iswerkzaam onder Israel!
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Petrus’ schoonmoeder en vele genezingen…

‘En ‘s morgens vroeg, toen het nog diep in de nacht was, stond Hij op, ging naar buiten en ging weg
naar een woeste plaats en daar bad Hij. En Simon haastte zich Hem achterna, met hen die bij hem waren;

en zij vonden Hem en zeiden tot Hem: Allen zoeken u!  En Hij zei tot hen: Laten wij ergens anders
heengaan, naar de naburige plaatsen, opdat Ik ook daar predik; want daartoe ben Ik uitgegaan.

En Hij predikte in hun synagogen in heel Galilea en dreef de demonen uit.’
(Mk.1:35-39)

 Jezus trekt zich hierna veelzeggend in de stilte terug, ver van de bewoonde wereld

 Ondanks het enthousiasme van Petrus&uitzinnige menigte,heeft Jezusandere prioriteitenandere prioriteiten

 Jezus’ gezaghebbende prediking in de locale synagogen kent overal dezelfde uitwerking…
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Genezing van de melaatse

‘En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op zijn knieën viel
en tot Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte Hij zijn hand uit,
raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil, word gereinigd! En terstond week de melaatsheid van hem,

en hij werd gereinigd. En na hem streng verboden te hebben liet Hij hem terstond van Zich weggaan
en zei tot hem: Let erop dat u niemand iets zegt; maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor

uw reiniging wat Mozes heeft geboden, hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij
het zeer te verkondigen en de zaak te verbreiden, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen;

maar Hij was buiten in woeste plaatsen; en zij kwamen naar Hem toe van alle kanten.’
(Mk.1:40-45)

 Melaatsheid         direct oordeel van God grensoverschrijdend gedrag, rebellie

 Aanzien van ‘ballingen’‘ballingen’&& ‘verstotenen‘verstotenen’’ naakt hoofd, bedekte mond, gescheurde kleren

 Israel is gekenmerkt door een ‘onreine geest en ‘melaatsheid’ exodus uit ballingschap?

‘Jahweh zal u slaan met Egyptische zweren, met builen, uitslag en schurft, waarvan gij niet kunt genezenwaarvan gij niet kunt genezen.
Jahweh zal u slaan met boze zweren aan de knieën en aan de dijen, waarvan gij niet kunt genezenwaarvan gij niet kunt genezen;

van uw voetzool af tot uw hoofd toe.’ (Dt.28:27-35)
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‘En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op zijn knieën viel
en tot Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte Hij zijn hand uit,
raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil, word gereinigd! En terstond week de melaatsheid van hem,

en hij werd gereinigd. En na hem streng verboden te hebben liet Hij hem terstond van Zich weggaan
en zei tot hem: Let erop dat u niemand iets zegt; maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor

uw reiniging wat Mozes heeft geboden, hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij
het zeer te verkondigen en de zaak te verbreiden, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen;

maar Hij was buiten in woeste plaatsen; en zij kwamen naar Hem toe van alle kanten.’
(Mk.1:40-45)

‘Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar zij zijn tegen Mij in opstand gekomen.
…Israël heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht.

Wee het zondige volk,  Zij hebben Jahweh verlaten, de Heilige van Israël verworpen,
zij zijn vervreemd, van achter Hem vandaan. Waarom wilt u nog meer geslagen worden?Waarom wilt u nog meer geslagen worden?

U gaat gewoon door met uw afvalligheid. Heel het hoofd is ziek, en heel het hart is afgemat.
Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan: wonden en striemen

en gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden, en niet met olie verzacht.’
(Jes.1:2-6)

‘En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op zijn knieën viel
en tot Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte Hij zijn hand uit,
raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil, word gereinigd! En terstond week de melaatsheid van hem,

en hij werd gereinigd. En na hem streng verboden te hebben liet Hij hem terstond van Zich weggaan
en zei tot hem: Let erop dat u niemand iets zegt; maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor

uw reiniging wat Mozes heeft geboden, hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij
het zeer te verkondigen en de zaak te verbreiden, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen;

maar Hij was buiten in woeste plaatsen; en zij kwamen naar Hem toe van alle kanten.’
(Mk.1:40-45)
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…Israël heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht.

Wee het zondige volk,  Zij hebben Jahweh verlaten, de Heilige van Israël verworpen,
zij zijn vervreemd, van achter Hem vandaan. Waarom wilt u nog meer geslagen worden?Waarom wilt u nog meer geslagen worden?

U gaat gewoon door met uw afvalligheid. Heel het hoofd is ziek, en heel het hart is afgemat.
Vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek aan: wonden en striemen

en gapende wonden, niet uitgedrukt, niet verbonden, en niet met olie verzacht.’
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Genezing van de melaatse

‘En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op zijn knieën viel
en tot Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte Hij zijn hand uit,
raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil, word gereinigd! En terstond week de melaatsheid van hem,
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het zeer te verkondigen en de zaak te verbreiden, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen;

maar Hij was buiten in woeste plaatsen; en zij kwamen naar Hem toe van alle kanten.’
(Mk.1:40-45)

‘Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte,
en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen.  Wij hielden Hem echter
voor een geplaagde, door God geslagendoor God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond,

om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen,

wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar Jahweh heeft de ongerechtigheid van ons allen
op Hem doen neerkomen.’ (Jes.53:3-6)

‘En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op zijn knieën viel
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en zei tot hem: Let erop dat u niemand iets zegt; maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor

uw reiniging wat Mozes heeft geboden, hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij
het zeer te verkondigen en de zaak te verbreiden, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen;

maar Hij was buiten in woeste plaatsen; en zij kwamen naar Hem toe van alle kanten.’
(Mk.1:40-45)
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om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
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Genezing van de melaatse

‘En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op zijn knieën viel
en tot Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte Hij zijn hand uit,
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het zeer te verkondigen en de zaak te verbreiden, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen;

maar Hij was buiten in woeste plaatsen; en zij kwamen naar Hem toe van alle kanten.’
(Mk.1:40-45)

 Vertaalkundige keuze Is Jezus ‘met ontferming bewogen’of ‘diep verontwaardigd’?

 Weergave vraag           ‘Indien U het verlangen hebt, U bent bij machtebij machte mij te reinigen’

 In Markus is Jezus sowieso ‘de enige’ dieontfermingontferming &&bewogenheidbewogenheid laat zien..

‘Ik sloeg het volk, Ik verborg Mij en was zeer toornig. Maar het ging afkerig verder op de weg van zijn hart.
Ik heb zijn wegen gezien, Ik zal hem genezen, Ik zal hem leiden en hem vertroosting bieden,Ik zal hem leiden en hem vertroosting bieden,

namelijk zijnnamelijk zijn treurendentreurenden.’ (Jes.57:17,18)
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en tot Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte Hij zijn hand uit,
raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil, word gereinigd! En terstond week de melaatsheid van hem,
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 In Markus is Jezus sowieso ‘de enige’ dieontfermingontferming &&bewogenheidbewogenheid laat zien..

 Jezus’ ontferming? God heeft ons niet gecreëerd om zo lichamelijk te zuchten& lijden
God heeft ons niet gecreëerd om gescheiden van Hem te leven
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Genezing van de melaatse

‘En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op zijn knieën viel
en tot Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte Hij zijn hand uit,
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uw reiniging wat Mozes heeft geboden, hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij
het zeer te verkondigen en de zaak te verbreiden, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen;

maar Hij was buiten in woeste plaatsen; en zij kwamen naar Hem toe van alle kanten.’
(Mk.1:40-45)

 Deze man is een levende dode, uitgesloten &verstoten uit de maatschappij

 Wie hem durft aan te raken is net zoonreinonreinalsof  hij /zij een lijk zou aanraken

Onmogelijk te genezen, is even onwaarschijnlijk als iemand zou opstaan uit de dood! (2Kon.5:7)

 Alleen Miriam & Naäman waren er ooit van genezen doorGods tussenkomst

 Opnieuw doet Jezus wat ALLEEN Jahweh de Heer bij machte is om te doen!
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Genezing van de melaatse

‘En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op zijn knieën viel
en tot Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte Hij zijn hand uit,
raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil, word gereinigd! En terstond week de melaatsheid van hem,

en hij werd gereinigd. En na hem streng verboden te hebben liet Hij hem terstond van Zich weggaan
en zei tot hem: Let erop dat u niemand iets zegt; maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor

uw reiniging wat Mozes heeft geboden, hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij
het zeer te verkondigen en de zaak te verbreiden, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen;

maar Hij was buiten in woeste plaatsen; en zij kwamen naar Hem toe van alle kanten.’
(Mk.1:40-45)

 Vertaalkundige keuze Is Jezus ‘met ontferming bewogen’of ‘diep verontwaardigd’?

 Weergave vraag           ‘Indien U het verlangen hebt, bent Ubij machtebij machte mij te reinigen’

 Opmerkelijk:vergelijk hier Mattheüs en Lukas         laten ‘de bewogenheid’achterwege …

 Waarom komt deze man juist naar Jezus toe? Wat gaat er rond over Jezus?

 Geneest Jezus met tegenzin? Moet Hij soms overhaalt worden om mensen te genezen?

‘En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op zijn knieën viel
en tot Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte Hij zijn hand uit,
raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil, word gereinigd! En terstond week de melaatsheid van hem,

en hij werd gereinigd. En na hem streng verboden te hebben liet Hij hem terstond van Zich weggaan
en zei tot hem: Let erop dat u niemand iets zegt; maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor

uw reiniging wat Mozes heeft geboden, hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij
het zeer te verkondigen en de zaak te verbreiden, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen;

maar Hij was buiten in woeste plaatsen; en zij kwamen naar Hem toe van alle kanten.’
(Mk.1:40-45)

 Vertaalkundige keuze Is Jezus ‘met ontferming bewogen’of ‘diep verontwaardigd’?

 Weergave vraag           ‘Indien U het verlangen hebt, bent Ubij machtebij machte mij te reinigen’

 Opmerkelijk:vergelijk hier Mattheüs en Lukas         laten ‘de bewogenheid’achterwege …

 Waarom komt deze man juist naar Jezus toe? Wat gaat er rond over Jezus?

 Geneest Jezus met tegenzin? Moet Hij soms overhaalt worden om mensen te genezen?



Genezing van de melaatse

‘En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op zijn knieën viel
en tot Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte Hij zijn hand uit,
raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil, word gereinigd! En terstond week de melaatsheid van hem,

en hij werd gereinigd. En na hem streng verboden te hebben liet Hij hem terstond van Zich weggaan
en zei tot hem: Let erop dat u niemand iets zegt; maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor

uw reiniging wat Mozes heeft geboden, hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij
het zeer te verkondigen en de zaak te verbreiden, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen;

maar Hij was buiten in woeste plaatsen; en zij kwamen naar Hem toe van alle kanten.’
(Mk.1:40-45)

 Deze man lijkt te twijfelente twijfelen aan Jezus bereidwilligheid         Jezus is diep verontwaardigd…

‘Onze God is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.
Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden: zij hebben een mond, maar spreken niet;
zij hebben ogen, maar zien niet; zij hebben oren, maar horen niet; zij hebben een neus, maar ruiken niet;

hun handen, die tasten niet; hun voeten, die gaan niet; er komt geen geluid uit hun keel. Laat wie ze maken
hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt. Israël, vertrouw op Jahweh, Hij is hun hulp en hun schild.’

(Psalm 115:3-9)

‘En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op zijn knieën viel
en tot Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte Hij zijn hand uit,
raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil, word gereinigd! En terstond week de melaatsheid van hem,

en hij werd gereinigd. En na hem streng verboden te hebben liet Hij hem terstond van Zich weggaan
en zei tot hem: Let erop dat u niemand iets zegt; maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor

uw reiniging wat Mozes heeft geboden, hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij
het zeer te verkondigen en de zaak te verbreiden, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen;

maar Hij was buiten in woeste plaatsen; en zij kwamen naar Hem toe van alle kanten.’
(Mk.1:40-45)

 Deze man lijkt te twijfelente twijfelen aan Jezus bereidwilligheid         Jezus is diep verontwaardigd…

‘Onze God is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.
Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden: zij hebben een mond, maar spreken niet;
zij hebben ogen, maar zien niet; zij hebben oren, maar horen niet; zij hebben een neus, maar ruiken niet;

hun handen, die tasten niet; hun voeten, die gaan niet; er komt geen geluid uit hun keel. Laat wie ze maken
hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt. Israël, vertrouw op Jahweh, Hij is hun hulp en hun schild.’

(Psalm 115:3-9)



Genezing van de melaatse

‘En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op zijn knieën viel
en tot Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte Hij zijn hand uit,
raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil, word gereinigd! En terstond week de melaatsheid van hem,

en hij werd gereinigd. En na hem streng verboden te hebben liet Hij hem terstond van Zich weggaan
en zei tot hem: Let erop dat u niemand iets zegt; maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor

uw reiniging wat Mozes heeft geboden, hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij
het zeer te verkondigen en de zaak te verbreiden, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen;

maar Hij was buiten in woeste plaatsen; en zij kwamen naar Hem toe van alle kanten.’
(Mk.1:40-45)

 Deze man lijkt te twijfelente twijfelen aan Jezus bereidwilligheid         Jezus is diep verontwaardigd…

‘O Jahweh, uw naam is tot in eeuwigheid, Jahweh uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht.
Want Jahweh doet zijn volk recht, over zijn dienaars ontfermtHij Zich..

De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Zij hebben een mond,
maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet, zij hebben oren, maar horen niet,

ook is er geen adem in hun mond. Wie hen maakten, zullen worden als zij, allen die op hen vertrouwen.’
(Psalm 135:13-18)

‘En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op zijn knieën viel
en tot Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte Hij zijn hand uit,
raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil, word gereinigd! En terstond week de melaatsheid van hem,

en hij werd gereinigd. En na hem streng verboden te hebben liet Hij hem terstond van Zich weggaan
en zei tot hem: Let erop dat u niemand iets zegt; maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor

uw reiniging wat Mozes heeft geboden, hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij
het zeer te verkondigen en de zaak te verbreiden, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen;

maar Hij was buiten in woeste plaatsen; en zij kwamen naar Hem toe van alle kanten.’
(Mk.1:40-45)

 Deze man lijkt te twijfelente twijfelen aan Jezus bereidwilligheid         Jezus is diep verontwaardigd…

‘O Jahweh, uw naam is tot in eeuwigheid, Jahweh uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht.
Want Jahweh doet zijn volk recht, over zijn dienaars ontfermtHij Zich..

De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Zij hebben een mond,
maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet, zij hebben oren, maar horen niet,

ook is er geen adem in hun mond. Wie hen maakten, zullen worden als zij, allen die op hen vertrouwen.’
(Psalm 135:13-18)
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‘En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op zijn knieën viel
en tot Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En met ontferming bewogen strekte Hij zijn hand uit,
raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil, word gereinigd! En terstond week de melaatsheid van hem,

en hij werd gereinigd. En na hem streng verboden te hebben liet Hij hem terstond van Zich weggaan
en zei tot hem: Let erop dat u niemand iets zegt; maar ga heen, toon u aan de priester en offer voor

uw reiniging wat Mozes heeft geboden, hun tot een getuigenis. Maar toen hij was weggegaan, begon hij
het zeer te verkondigen en de zaak te verbreiden, zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen;

maar Hij was buiten in woeste plaatsen; en zij kwamen naar Hem toe van alle kanten.’
(Mk.1:40-45)

 Deze man lijkt te twijfelente twijfelen aan Jezus bereidwilligheid         Jezus is diep verontwaardigd…

‘U toont Uw sterkte wanneer de volkomenheid ervan in twijfel wordt getrokken;
wie uw macht kent en uitdaagt wordt daarvoor getuchtigd.

Omdat U Heer en Meester bent kunt U macht uitoefenen wanneer U dat wilt’
(Wijsheid 12:17,18)

 Ondanks zijn misplaatste twijfel, betoont Jezusgenade en geneest… door aanraking
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 Tot een getuigenisTot een getuigenis Jezus respecteert de Torah, maar Hij doet wat alleen God kan doen

 Stil houdenStil houden melaatse aanraken is een vrij ernstige overtreding van de reinigingswetten

 God verlangt wel zijn volk te bevrijden, maar is Israel bereid om Hem nu te gehoorzamen?God verlangt wel zijn volk te bevrijden, maar is Israel bereid om Hem nu te gehoorzamen?
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Overzicht

ProloogProloog (1:1-14/15)

Jezus en Jesaja’s nieuwe exodus verlossing (1:14/15 - 8:21/30)
•Jahweh’s overwinning aangekondigd (1:14/15 – 45)
••Nieuwe wijnzakken: onenigheid rond JezusNieuwe 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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