Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

Jezus machtige daden & woorden
‘1 En na enige dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaum, en men hoorde dat Hij in huis was.
2 En er verzamelden zich velen, zodat er zelfs bij de deur geen plaats meer was; en Hij sprak het woord
tot hen. 3 En er kwamen er die een verlamde bij Hem brachten, door vier mannen gedragen.
4 En daar zij hem niet bij Hem konden brengen vanwege de menigte, namen zij de dakbedekking weg
waar Hij was; en na het dak opengebroken te hebben lieten zij het rustbed neer waarop de verlamde lag.
5 En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden zijn vergeven.
6 Nu zaten daar enige schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: 7 Waarom spreekt Deze zo?
Hij lastert; wie kan zonden vergeven dan Een: God? 8 En terstond onderkende Jezus in zijn geest dat zij
zo bij zichzelf overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten?
9 Wat is gemakkelijker: te zeggen tot de verlamde: Uw zonden zijn vergeven, of te zeggen: Sta op,
neem uw rustbed op en loop? 10 Maar opdat u weet dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde
zonden te vergeven, -zei Hij tot de verlamde: 11 Ik zeg u: sta op, neem uw rustbed op en ga naar uw huis.
12 En hij stond op en na terstond het rustbed opgenomen te hebben ging hij in het bijzijn van allen naar
buiten, zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Zoiets hebben wij nog nooit
gezien! 13 En Hij ging opnieuw naar buiten naar de zee; en de hele menigte kwam naar Hem toe en
Hij leerde hen.’
(Mk.2:1-13)

Overzicht

Proloog (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 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)

1e lijdensaankondiging en onderwijs

(8:31 – 9:1)

•Verheerlijking op de berg (9:2-13)
•Opnieuw een fiasco na een nieuwe Sinaï ervaring

2e lijdensaankondiging en onderwijs
•Ware heiligheid

(9:14 – 29)

(9:30 - 41)

(9:42 – 10:31)

3e lijdensaankondiging (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)

Epiloog ‘want zij waren bang’ (16:1-8)

Oprichting van de verlamde
‘En na enige dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaum, en men hoorde dat Hij in huis was.
En er verzamelden zich velen, zodat er zelfs bij de deur geen plaats meer was; en Hij sprak het woord
tot hen. En er kwamen er die een verlamde bij Hem brachten, door vier mannen gedragen.
En daar zij hem niet bij Hem konden brengen vanwege de menigte, namen zij de dakbedekking weg
waar Hij was; en na het dak opengebroken te hebben lieten zij het rustbed neer waarop de verlamde lag.
En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden zijn vergeven. Nu zaten daar enige
schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo? Hij lastert; wie kan
zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest dat zij zo bij zichzelf
overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten?’ (Mk.2:1-8)

 Jezus komt dus na een niet zo geslaagde rondreis terug ‘thuis’ in Kapernaum
 1e vermelding van de verzamelde ‘menigten’
 Jezus ziet allen hun geloofsvertrouwen in Hem

ongeveer 38x in Markus
contrast met de melaatse man

 Schriftgeleerden zijn ook van de partij, wat weten we ondertussen over hen?
 Jezus’ nieuwe leer & invloed

(Mk.1:22)

vormt Jezus een bedreiging voor Israëls toekomst?

Oprichting van de verlamde
‘En na enige dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaum, en men hoorde dat Hij in huis was.
En er verzamelden zich velen, zodat er zelfs bij de deur geen plaats meer was; en Hij sprak het woord
tot hen. En er kwamen er die een verlamde bij Hem brachten, door vier mannen gedragen.
En daar zij hem niet bij Hem konden brengen vanwege de menigte, namen zij de dakbedekking weg
waar Hij was; en na het dak opengebroken te hebben lieten zij het rustbed neer waarop de verlamde lag.
En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden zijn vergeven. Nu zaten daar enige
schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo? Hij lastert; wie kan
zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest dat zij zo bij zichzelf
overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten?’ (Mk.2:1-8)

 Niemand kan ontkennen dat Jezus ongezien ‘gezag’bezit
‘gezag’
 Zij horen Jezus zeggen: ‘Kind, uw zonden zijn vergeven’
 Is Hij niet juist daartoe gekomen?

Wat is de oorsprong?
Wat is de aanleiding ?!

Het Koninkrijk is aangebroken, kom nu tot Mij!

 Leert ons opnieuw hoe centraal ‘geloofsvertrouwen
geloofsvertrouwen’ is m.b.t. Jezus’ bediening

Oprichting van de verlamde
‘En na enige dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaum, en men hoorde dat Hij in huis was.
En er verzamelden zich velen, zodat er zelfs bij de deur geen plaats meer was; en Hij sprak het woord
tot hen. En er kwamen er die een verlamde bij Hem brachten, door vier mannen gedragen.
En daar zij hem niet bij Hem konden brengen vanwege de menigte, namen zij de dakbedekking weg
waar Hij was; en na het dak opengebroken te hebben lieten zij het rustbed neer waarop de verlamde lag.
En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden zijn vergeven. Nu zaten daar enige
schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo? Hij lastert; wie kan
zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest dat zij zo bij zichzelf
overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten?’ (Mk.2:1-8)

 ‘Kind, uw zonden zijn vergeven’

verwijzing naar Gods vaderlijke relatie tot Israel zijn zoon?
zoon

‘Toen Israël een kind was, had Ik hem lief,
lief en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen.’ (Hos.11:1)

 Opmerkelijk is deze ‘vaderlijke
vaderlijke relatie’de
relatie grondslag voor Gods erbarming over Israel…
‘Is Efraïm voor Mij niet een dierbare zoon, is hij voor Mij niet een lievelingskind?
Want zo dikwijls als Ik tot hem spreek, denk Ik nog voortdurend aan hem.
Daarom is Mijn binnenste onrustig, Ik zal Mij zeker over hem ontfermen,
ontfermen spreekt Jahweh.’ (Jer.31:20)

Oprichting van de verlamde
‘En na enige dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaum, en men hoorde dat Hij in huis was.
En er verzamelden zich velen, zodat er zelfs bij de deur geen plaats meer was; en Hij sprak het woord
tot hen. En er kwamen er die een verlamde bij Hem brachten, door vier mannen gedragen.
En daar zij hem niet bij Hem konden brengen vanwege de menigte, namen zij de dakbedekking weg
waar Hij was; en na het dak opengebroken te hebben lieten zij het rustbed neer waarop de verlamde lag.
En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden zijn vergeven. Nu zaten daar enige
schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo? Hij lastert; wie kan
zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest dat zij zo bij zichzelf
overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten?’ (Mk.2:1-8)

 ‘Kind, uw zonden zijn vergeven’

verwijzing naar Gods vaderlijke relatie tot Israel zijn zoon?
zoon

‘Toen Israël een kind was, had Ik hem lief,
lief en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen.’ (Hos.11:1)

 Opmerkelijk is deze ‘vaderlijke
vaderlijke relatie’de
relatie grondslag voor Gods erbarming over Israel…
‘allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord van Jahweh,
want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.’
gedenken
’ (Jer.31:34)

Oprichting van de verlamde
‘En na enige dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaum, en men hoorde dat Hij in huis was.
En er verzamelden zich velen, zodat er zelfs bij de deur geen plaats meer was; en Hij sprak het woord
tot hen. En er kwamen er die een verlamde bij Hem brachten, door vier mannen gedragen.
En daar zij hem niet bij Hem konden brengen vanwege de menigte, namen zij de dakbedekking weg
waar Hij was; en na het dak opengebroken te hebben lieten zij het rustbed neer waarop de verlamde lag.
En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden zijn vergeven. Nu zaten daar enige
schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo? Hij lastert; wie kan
zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest dat zij zo bij zichzelf
overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten?’ (Mk.2:1-8)

 ‘Kind, uw zonden zijn vergeven’

zonde & gebrokenheid

ontwrichte relatie met God

 Dit is het enige voorval in Markus waar Jezus zondevergeving verbindt aan genezing
 In de Joodse traditie is er een direct verband tussen ziekte en zonde
‘Niemand komt van het ziekbed af tenzij al zijn zonden vergeven zijn’
(Babylonische Talmoed Ned.41A)

 Er is ziekte omwille van de zonde, maar zonde is niet de oorzaak van elke mogelijke ziekte

Oprichting van de verlamde
‘En na enige dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaum, en men hoorde dat Hij in huis was.
En er verzamelden zich velen, zodat er zelfs bij de deur geen plaats meer was; en Hij sprak het woord
tot hen. En er kwamen er die een verlamde bij Hem brachten, door vier mannen gedragen.
En daar zij hem niet bij Hem konden brengen vanwege de menigte, namen zij de dakbedekking weg
waar Hij was; en na het dak opengebroken te hebben lieten zij het rustbed neer waarop de verlamde lag.
En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden zijn vergeven. Nu zaten daar enige
schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo? Hij lastert; wie kan
zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest dat zij zo bij zichzelf
overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten?’ (Mk.2:1-8)

 ‘Kind, uw zonden zijn vergeven’

zonde & gebrokenheid

ontwrichte relatie met God

 Dit is het enige voorval in Markus waar Jezus zondevergeving verbindt aan genezing
‘Loof Jahweh, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. …en vergeet niet een van Zijn weldaden.
Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest,
die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.’
(Ps.103:1-5)

Oprichting van de verlamde
‘En na enige dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaum, en men hoorde dat Hij in huis was.
En er verzamelden zich velen, zodat er zelfs bij de deur geen plaats meer was; en Hij sprak het woord
tot hen. En er kwamen er die een verlamde bij Hem brachten, door vier mannen gedragen.
En daar zij hem niet bij Hem konden brengen vanwege de menigte, namen zij de dakbedekking weg
waar Hij was; en na het dak opengebroken te hebben lieten zij het rustbed neer waarop de verlamde lag.
En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden zijn vergeven. Nu zaten daar enige
schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo? Hij lastert; wie kan
zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest dat zij zo bij zichzelf
overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten?’ (Mk.2:1-8)

 ‘Kind, uw zonden zijn vergeven’

zonde & gebrokenheid

ontwrichte relatie met God

 Schriftgeleerden reageren geschokt: ‘Hij lastert; wie kan zonden vergeven dan Een: God?!
 Hebben gelijk

slechts 2 belangrijke teksten

Jahweh, de vergevingsgezinde God

‘Toen Jahweh bij hem voorbijkwam, riep Hij: Jahweh, Jahweh, God, barmhartig en genadig,
geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan
duizenden geslachten, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft,…’
vergeeft (Ex.34:6,7)

Oprichting van de verlamde
‘En na enige dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaum, en men hoorde dat Hij in huis was.
En er verzamelden zich velen, zodat er zelfs bij de deur geen plaats meer was; en Hij sprak het woord
tot hen. En er kwamen er die een verlamde bij Hem brachten, door vier mannen gedragen.
En daar zij hem niet bij Hem konden brengen vanwege de menigte, namen zij de dakbedekking weg
waar Hij was; en na het dak opengebroken te hebben lieten zij het rustbed neer waarop de verlamde lag.
En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de verlamde: Kind, uw zonden zijn vergeven. Nu zaten daar enige
schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo? Hij lastert; wie kan
zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest dat zij zo bij zichzelf
overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten?’ (Mk.2:1-8)

 ‘Kind, uw zonden zijn vergeven’

zonde & gebrokenheid

ontwrichte relatie met God

 Schriftgeleerden reageren geschokt: ‘Hij lastert; wie kan zonden vergeven dan Een: God?!
 Hebben gelijk

slechts 2 belangrijke teksten

Jahweh, de vergevingsgezinde God

‘Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet.’
niet (Jes.43:25)
‘Ik
Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk;
wolk
keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost.’ (Jes.44:22)

Oprichting van de verlamde
‘Nu zaten daar enige schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo?
Hij lastert; wie kan zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest
dat zij zo bij zichzelf overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten? Wat is
gemakkelijker: te zeggen tot de verlamde: Uw zonden n vergeven, of te zeggen: Sta op, neem
uw rustbed op en loop? Maar opdat u weet dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden
te vergeven, -zei Hij tot de verlamde: Ik zeg u: sta op, neem uw rustbed op en ga naar uw huis. En hij
stond op en na terstond het rustbed opgenomen te hebben ging hij in het bijzijn van allen naar buiten,
zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Zoiets hebben wij nog nooit gezien!’
(Mk.2:6-12)

 Mensenzoon of Zoon des Mensen is Jezus’favoriete zelfaanduiding in de evangeliën
 Let wel

DE Mensenzoon

ongekend, alleen Jezus maakt hier gebruik van
ongekend

 De vroege kerk nam ‘de Mensenzoon’ als ‘aanspreekvorm
aanspreekvorm’ niet over voor de Heer Jezus
 Wat is Jezus’ bedoeling met deze zelfaanduiding en hoe begrepen zijn toehoorders dit?
 Niemand in de evangeliën reageert hier verrast of verontwaardigd op…

Oprichting van de verlamde
‘Nu zaten daar enige schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo?
Hij lastert; wie kan zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest
dat zij zo bij zichzelf overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten? Wat is
gemakkelijker: te zeggen tot de verlamde: Uw zonden zijn vergeven, of te zeggen: Sta op, neem
uw rustbed op en loop? Maar opdat u weet dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden
te vergeven, -zei Hij tot de verlamde: Ik zeg u: sta op, neem uw rustbed op en ga naar uw huis. En hij
stond op en na terstond het rustbed opgenomen te hebben ging hij in het bijzijn van allen naar buiten,
zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Zoiets hebben wij nog nooit gezien!’
(Mk.2:6-12)

 Opmerkelijk: Alleen in 2:12 en 2:28, daarna in de ‘lijdensaankondigingen’

wegsectie

 Op dit moment is het niet de naam die Jezus karakteriseert, maar het gekoppelde gezegde
 Geen ‘titel’ maar een unieke, neutrale, zelfaanduiding
 ‘op aarde’ is hier zeer belangrijk!

nadruk op Jezus bijzondere missie

wordt God onder zijn volk ‘op aarde’ gevonden?

 Nu is de Mensenzoon op ‘de aarde’met het unieke gezag om zonden te vergeven!

Oprichting van de verlamde
‘Nu zaten daar enige schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo?
Hij lastert; wie kan zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest
dat zij zo bij zichzelf overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten? Wat is
gemakkelijker: te zeggen tot de verlamde: Uw zonden zijn vergeven, of te zeggen: Sta op, neem
uw rustbed op en loop? Maar opdat u weet dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden
te vergeven, -zei Hij tot de verlamde: Ik zeg u: sta op, neem uw rustbed op en ga naar uw huis. En hij
stond op en na terstond het rustbed opgenomen te hebben ging hij in het bijzijn van allen naar buiten,
zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Zoiets hebben wij nog nooit gezien!’
(Mk.2:6-12)

 Opmerkelijk: Alleen in 2:12 en 2:28, daarna in de ‘lijdensaankondigingen’

wegsectie

 Op dit moment is het niet de naam die Jezus karakteriseert, maar het gekoppelde gezegde
 Geen ‘titel’ maar een unieke, neutrale, zelfaanduiding
 ‘op aarde’ is hier zeer belangrijk!

nadruk op Jezus bijzondere missie

wordt God onder zijn volk ‘op aarde’ gevonden?

 De Mensenzoon doet nu ‘op aarde’ wat alleen ‘God in de hemel’ kan?!

Oprichting van de verlamde
‘Nu zaten daar enige schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo?
Hij lastert; wie kan zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest
dat zij zo bij zichzelf overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten? Wat is
gemakkelijker: te zeggen tot de verlamde: Uw zonden zijn vergeven, of te zeggen: Sta op, neem
uw rustbed op en loop? Maar opdat u weet dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden
te vergeven, -zei Hij tot de verlamde: Ik zeg u: sta op, neem uw rustbed op en ga naar uw huis. En hij
stond op en na terstond het rustbed opgenomen te hebben ging hij in het bijzijn van allen naar buiten,
zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Zoiets hebben wij nog nooit gezien!’
(Mk.2:6-12)

 Schriftgeleerden: ‘Maar dat mag jij niet zeggen!’

Ah nee?! Wat is gemakkelijker?

 Opdat jullie ‘het weten!’

Ik zeg u: sta op en wandel!

 Zij drijven het op de spits

wie zoiets zegt kan onmogelijk God aan zijn zijde hebben!

regelrechte provocatie…

 Dit komt hard aan, de Schriftgeleerden worden publiek vernederd en in diskrediet gebracht
 Na deze directe provocatie is er geen weg meer terug,
terug het is erop of eronder…

Oprichting van de verlamde
‘Nu zaten daar enige schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo?
Hij lastert; wie kan zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest
dat zij zo bij zichzelf overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten? Wat is
gemakkelijker: te zeggen tot de verlamde: Uw zonden zijn vergeven, of te zeggen: Sta op, neem
uw rustbed op en loop? Maar opdat u weet dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden
te vergeven, -zei Hij tot de verlamde: Ik zeg u: sta op, neem uw rustbed op en ga naar uw huis. En hij
stond op en na terstond het rustbed opgenomen te hebben ging hij in het bijzijn van allen naar buiten,
zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Zoiets hebben wij nog nooit gezien!’
(Mk.2:6-12)

 Let op de verwonderde & verbijsterde reactie van ‘de menigte’ op wat hier gezien wordt!
‘Hij is uw lof en Hij is uw God, Die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft,
die uw ogen gezien hebben.’
(Dt.10:21)

‘Zij vergaten God, hun Heiland, Die grote dingen gedaan had in Egypte,
wonderen in het land van Cham, ontzagwekkende dingen bij de Schelfzee.’
(Ps.106:21,22)

Oprichting van de verlamde
‘Nu zaten daar enige schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo?
Hij lastert; wie kan zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest
dat zij zo bij zichzelf overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten? Wat is
gemakkelijker: te zeggen tot de verlamde: Uw zonden zijn vergeven, of te zeggen: Sta op, neem
uw rustbed op en loop? Maar opdat u weet dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden
te vergeven, -zei Hij tot de verlamde: Ik zeg u: sta op, neem uw rustbed op en ga naar uw huis. En hij
stond op en na terstond het rustbed opgenomen te hebben ging hij in het bijzijn van allen naar buiten,
zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Zoiets hebben wij nog nooit gezien!’
(Mk.2:6-12)

 Let op de verwonderde & verbijsterde reactie van ‘de menigte’ op wat hier gezien wordt!
‘Hij is uw lof en Hij is uw God, Die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft,
die uw ogen gezien hebben.’
(Dt.10:21)

‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen, ….om Uw Naam aan Uw tegenstanders
bekend te maken! Toen U ontzagwekkende dingen deed, die wij niet verwachtten, …’
(Jes.63:1-3)

Oprichting van de verlamde
‘Nu zaten daar enige schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo?
Hij lastert; wie kan zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest
dat zij zo bij zichzelf overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten? Wat is
gemakkelijker: te zeggen tot de verlamde: Uw zonden zijn vergeven, of te zeggen: Sta op, neem
uw rustbed op en loop? Maar opdat u weet dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden
te vergeven, -zei Hij tot de verlamde: Ik zeg u: sta op, neem uw rustbed op en ga naar uw huis. En hij
stond op en na terstond het rustbed opgenomen te hebben ging hij in het bijzijn van allen naar buiten,
zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Zoiets hebben wij nog nooit gezien!’
(Mk.2:6-12)

 Een aantal opmerkingen aangaande de ‘verlamde’ man

naderen tot God?!

 Geen verminkte offerdieren en priesters met lichamelijke gebreken…
‘Maar wanneer er een gebrek aan is, als het kreupel of blind is of enig ernstig gebrek heeft,
dan zult gij het voor de HERE, uw God, niet slachten.’ (Dt.15:21)

‘Geen nakomeling van de priester Aaron, die een lichaamsgebrek, heeft, zal naderen
om de vuuroffers des HEREN te brengen; hij heeft een lichaamsgebrek met de spijze van zijn God
zal hij niet naderen om te offeren.’ (Lev.21:21)

Oprichting van de verlamde
‘Nu zaten daar enige schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo?
Hij lastert; wie kan zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest
dat zij zo bij zichzelf overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten? Wat is
gemakkelijker: te zeggen tot de verlamde: Uw zonden zijn vergeven, of te zeggen: Sta op, neem
uw rustbed op en loop? Maar opdat u weet dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden
te vergeven, -zei Hij tot de verlamde: Ik zeg u: sta op, neem uw rustbed op en ga naar uw huis. En hij
stond op en na terstond het rustbed opgenomen te hebben ging hij in het bijzijn van allen naar buiten,
zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Zoiets hebben wij nog nooit gezien!’
(Mk.2:6-12)

 Een aantal opmerkingen aangaande de ‘verlamde’ man

naderen tot God?!

 Gods verordeningen wekken de indruk dat mensen met gebreken, niet acceptabel zijn?!
 Het is nooit Gods bedoeling geweest dat mensen lichamelijk beschadigd zijn…
 Deze verordeningen zijn een statement, maar weerspiegelen geen principe
 De tempel staat model voor Gods bedoelingen met zijn schepping, de ganse wereld

Oprichting van de verlamde
‘Nu zaten daar enige schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo?
Hij lastert; wie kan zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest
dat zij zo bij zichzelf overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten? Wat is
gemakkelijker: te zeggen tot de verlamde: Uw zonden zijn vergeven, of te zeggen: Sta op, neem
uw rustbed op en loop? Maar opdat u weet dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden
te vergeven, -zei Hij tot de verlamde: Ik zeg u: sta op, neem uw rustbed op en ga naar uw huis. En hij
stond op en na terstond het rustbed opgenomen te hebben ging hij in het bijzijn van allen naar buiten,
zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Zoiets hebben wij nog nooit gezien!’
(Mk.2:6-12)

 Deze verordeningen zijn een statement, maar weerspiegelen geen principe
 Wanneer wordt de tabernakel, de tempel ‘effectief’ Gods thuis?
 Op een komende dag zal de aarde vol zijn van Gods heerlijkheid en is de aarde waarlijk…
 In mijn aanwezigheid zullen er niet langer op aarde mensen met gebreken zijn!
 Dit laat Jezus voordurend zien, Hij ‘is gekomen’ om alles te herstellen & te vernieuwen

Oprichting van de verlamde
‘Nu zaten daar enige schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo?
Hij lastert; wie kan zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest
dat zij zo bij zichzelf overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten? Wat is
gemakkelijker: te zeggen tot de verlamde: Uw zonden zijn vergeven, of te zeggen: Sta op, neem
uw rustbed op en loop? Maar opdat u weet dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden
te vergeven, -zei Hij tot de verlamde: Ik zeg u: sta op, neem uw rustbed op en ga naar uw huis. En hij
stond op en na terstond het rustbed opgenomen te hebben ging hij in het bijzijn van allen naar buiten,
zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Zoiets hebben wij nog nooit gezien!’
(Mk.2:6-12)

 Geen mens in Gods Jeruzalem zal ziek zijn of enig gebrek hebben…
‘Want Jahweh, onze Rechter, Jahweh, onze Wetgever, Jahweh, onze Koning, Hij zal ons verlossen.
…Dan wordt de overvloedig geroofde buit verdeeld, zelfs lammen vergaderen de roof.
En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; het volk dat daar woont,
zal vergeving van ongerechtigheid hebben.’
hebben
(Jes.33:22,24)

 enige passage die spreekt over de verlossing v. Jahweh – verlamde – vergeving v. zonden

Oprichting van de verlamde
‘Nu zaten daar enige schriftgeleerden, die in hun harten overlegden: Waarom spreekt Deze zo?
Hij lastert; wie kan zonden vergeven dan Een: God? En terstond onderkende Jezus in zijn geest
dat zij zo bij zichzelf overlegden en zei tot hen: Waarom overlegt u deze dingen in uw harten? Wat is
gemakkelijker: te zeggen tot de verlamde: Uw zonden zijn vergeven, of te zeggen: Sta op, neem
uw rustbed op en loop? Maar opdat u weet dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden
te vergeven, -zei Hij tot de verlamde: Ik zeg u: sta op, neem uw rustbed op en ga naar uw huis. En hij
stond op en na terstond het rustbed opgenomen te hebben ging hij in het bijzijn van allen naar buiten,
zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Zoiets hebben wij nog nooit gezien!’
(Mk.2:6-12)

 Een van de kenmerken van Gods terugkeer onder zijn volk is dat verlamden weer lopen:
‘Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden;
dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; …Daar zal een gebaande
weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; …Maar de verlosten
wandelen daarop; de vrijgekochten van Jahweh zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen;
eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen,
maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.’
(Jes.35:5-10)

Roeping van Levi, maaltijd met tollenaars
‘En Hij ging opnieuw naar buiten naar de zee; en de hele menigte kwam naar Hem toe en Hij leerde hen.
En toen Hij verder ging, zag Hij Levi, de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten; en Hij zei tot hem: Volg Mij.
En hij stond op en volgde Hem. En het gebeurde dat Hij in zijn huis aanlag, en vele tollenaars en zondaars
lagen mee aan met Jezus en zijn discipelen, want zij waren met velen en zij volgden Hem. En toen
de schriftgeleerden en de farizeeën Hem zagen eten met de zondaars en tollenaars, zeiden zij tot
zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dit hoorde,
zei Hij tot hen: Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn.
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ (Mk.2:13-17)

 Opnieuw een roeping, Levi zoon van Alfeüs, die meteen behoorlijk wat ophef veroorzaakt…
‘Als tollenaars een huis binnengaan, wordt het huis onrein’
(Mishna Toharot 7:6)

 Landverraders in dienst van de Romeinen

heidenen zijn AFGODENDIENAARS

‘Daarom ben ik van oordeel, dat men hen die zich uit de volken tot God bekeren, niet in moeilijkheden
moet brengen, maar hun aanschrijven zich te onthouden van de verontreinigingen van de afgoden,
van de hoererij, van het verstikte en van het bloed.’ (Hd.15:19,20)

Roeping van Levi, maaltijd met tollenaars
‘En Hij ging opnieuw naar buiten naar de zee; en de hele menigte kwam naar Hem toe en Hij leerde hen.
En toen Hij verder ging, zag Hij Levi, de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten; en Hij zei tot hem: Volg Mij.
En hij stond op en volgde Hem. En het gebeurde dat Hij in zijn huis aanlag, en vele tollenaars en zondaars
lagen mee aan met Jezus en zijn discipelen, want zij waren met velen en zij volgden Hem. En toen
de schriftgeleerden en de farizeeën Hem zagen eten met de zondaars en tollenaars, zeiden zij tot
zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dit hoorde,
zei Hij tot hen: Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn.
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ (Mk.2:13-17)

 Opnieuw een roeping, Levi zoon van Alfeüs, die meteen behoorlijk wat ophef veroorzaakt…
‘Als tollenaars een huis binnengaan, wordt het huis onrein’
(Mishna Toharot 7:6)

 Landverraders in dienst van de Romeinen

heidenen zijn AFGODENDIENAARS

‘een Syrofenicische van geboorte, …zij vroeg Hem de demon uit haar dochter uit te drijven.
Maar Hij zei tot haar: Laat eerst de kinderen worden verzadigd, want het is niet juist het brood
van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen.’ (Mk.7:26,27)
.

Roeping van Levi, maaltijd met tollenaars
‘En Hij ging opnieuw naar buiten naar de zee; en de hele menigte kwam naar Hem toe en Hij leerde hen.
En toen Hij verder ging, zag Hij Levi, de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten; en Hij zei tot hem: Volg Mij.
En hij stond op en volgde Hem. En het gebeurde dat Hij in zijn huis aanlag, en vele tollenaars en zondaars
lagen mee aan met Jezus en zijn discipelen, want zij waren met velen en zij volgden Hem. En toen
de schriftgeleerden en de farizeeën Hem zagen eten met de zondaars en tollenaars, zeiden zij tot
zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dit hoorde,
zei Hij tot hen: Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn.
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ (Mk.2:13-17)

 Opnieuw een roeping, Levi zoon van Alfeüs, die meteen behoorlijk wat ophef veroorzaakt…
‘Als tollenaars een huis binnengaan, wordt het huis onrein’
(Mishna Toharot 7:6)

 Landverraders in dienst van de Romeinen

heidenen zijn AFGODENDIENAARS

 Judas de Galileeër komt in opstand in 6 na Chr. tegen Rome

opgelegde directe belasting

 De vraag aan Jezus over de keizerlijke belasting kent eveneens dezelfde achtergrond

Roeping van Levi, maaltijd met tollenaars
‘En Hij ging opnieuw naar buiten naar de zee; en de hele menigte kwam naar Hem toe en Hij leerde hen.
En toen Hij verder ging, zag Hij Levi, de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten; en Hij zei tot hem: Volg Mij.
En hij stond op en volgde Hem. En het gebeurde dat Hij in zijn huis aanlag, en vele tollenaars en zondaars
lagen mee aan met Jezus en zijn discipelen, want zij waren met velen en zij volgden Hem. En toen
de schriftgeleerden en de farizeeën Hem zagen eten met de zondaars en tollenaars, zeiden zij tot
zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dit hoorde,
zei Hij tot hen: Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn.
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ (Mk.2:13-17)

 Opnieuw een roeping, Levi zoon van Alfeüs, die meteen behoorlijk wat ophef veroorzaakt…
‘Als tollenaars een huis binnengaan, wordt het huis onrein’
(Mishna Toharot 7:6)

 Landverraders in dienst van de Romeinen

heidenen zijn AFGODENDIENAARS

 2 soorten tollenaars, 2 uitbestedende overheden

Romeinen & Herodes

 Overheden verpachten de ‘tolrechten’ voor een beraamde som

verzekerde inkomsten

Roeping van Levi, maaltijd met tollenaars
‘En Hij ging opnieuw naar buiten naar de zee; en de hele menigte kwam naar Hem toe en Hij leerde hen.
En toen Hij verder ging, zag Hij Levi, de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten; en Hij zei tot hem: Volg Mij.
En hij stond op en volgde Hem. En het gebeurde dat Hij in zijn huis aanlag, en vele tollenaars en zondaars
lagen mee aan met Jezus en zijn discipelen, want zij waren met velen en zij volgden Hem. En toen
de schriftgeleerden en de farizeeën Hem zagen eten met de zondaars en tollenaars, zeiden zij tot
zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dit hoorde,
zei Hij tot hen: Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn.
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ (Mk.2:13-17)

 Het zijn niet de meest eerbare, heilige mensen die Jezus aantrekt: vissers, tollenaars
 ‘tolhuis aan de zee’

Wellicht geen ‘onbekende’ voor Petrus en zijn vrienden!

 Zou ‘Levi’ goed in de groep gelegen hebben? Een eerste domper op de euforie…?
 Jezus roept

In het Koninkrijk van God kies je nu eenmaal niet je ‘naasten
naasten’

 ‘Want zij waren met velen…’ veel wat? hoeren & tollenaars en ‘zondaars’?

Roeping van Levi, maaltijd met tollenaars
‘En Hij ging opnieuw naar buiten naar de zee; en de hele menigte kwam naar Hem toe en Hij leerde hen.
En toen Hij verder ging, zag Hij Levi, de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten; en Hij zei tot hem: Volg Mij.
En hij stond op en volgde Hem. En het gebeurde dat Hij in zijn huis aanlag, en vele tollenaars en zondaars
lagen mee aan met Jezus en zijn discipelen, want zij waren met velen en zij volgden Hem. En toen
de schriftgeleerden en de farizeeën Hem zagen eten met de zondaars en tollenaars, zeiden zij tot
zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars? En toen Jezus dit hoorde,
zei Hij tot hen: Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn.
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ (Mk.2:13-17)

 Zijn juristen die ‘beroepsmatig’ zeer onderlegd zijn in de Joodse Wet (geen strekking!!)
 Waarom zitten de schriftgeleerden zo kort op Jezus’ gedragingen? Muggenzifters?
 Nee, ‘heilig leven’ is niet enkel een godsdienstige maar een ‘politieke daad’ geworden!
 Zolang de overleveringen niet strikt nageleefd worden, komt Jahweh niet tussenbeide !!
 Jezus onderwijst een ‘onheilige levensstijl’

blijven lijden onder Romeinse overheersing...

Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

