Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

Jezus machtige daden & woorden
‘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. En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan
het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen
van de farizeeën, maar uw discipelen vasten niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms
vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten.
Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten,
in die dag. Niemand naait een lap nieuwe stof op een oud kleed; anders scheurt het nieuwe ingezette stuk
iets van het oude kleed zelf af en de scheur wordt erger. En niemand doet jonge wijn in oude zakken;
anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn wordt uitgestort en de zakken gaan verloren;
maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen.
(Mk.2:13-22)

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)

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)

 Waarom zitten Schriftgeleerden & Farizeeën zo kort op Jezus’ gedragingen?
‘Als tollenaars een huis binnengaan, wordt het huis onrein’
(Mishna Toharot 7:6)

 ‘Heilig leven’ is in die dagen vooral een sociaal politieke aangelegenheid geworden!
 Als ‘de
de overleveringen’
overleveringen niet strikt nageleefd worden komt Jahweh niet tussenbeide…
 Als Jezus een onheilige levensstijl voorstaat, zal de ‘Romeinse
Romeinse verdrukking’aanhouden!
verdrukking’

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)

 onrespectvolle benadering

‘Ik ben gekomen’

van waar? Met een opdracht?

 De geestelijke leiders hoorden ‘de
de artsen’
artsen te zijn die toezagen op het welzijn van Gods volk
 Ironisch genoeg zijn ze het niet en hebben zelf een arts nodig

Israëls Heelmeester

 Torah naleving is geen ‘zelfmedicatie
zelfmedicatie’ ook zij hebben evenzeer Israëls Heelmeester nodig
 Jezus’ manier om met mensen om te gaan, begint met ontvankelijkheid & gastvrijheid

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)

 Kwam Jahweh Israel uit Egypte verlossen omdat hun levensstijl Hem ‘welgevallig’ was?
 Maakt het Jezus niet uit hoe iemand leeft? Accepteert Jezus dan ieders levensstijl?
‘Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn’

 Jezus kondigt Gods Koninkrijk aan, maar niet Gods selectiviteit in het komende oordeel
 Jezus’ tafelgemeenschap staat natuurlijk in schril contrast met Johannes’ woestijndieet…
woestijndieet

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.’ (Mk.2:18-20)

 Waarom al die drukte rond het ‘niet
niet vasten’
vasten van Jezus discipelen?
 Hoe moeten we ‘Johannes’ sobere levenswijze, zijn ‘woestijn
woestijndieet’
dieet’nu begrijpen?
 Benadering vanuit Israëls geschiedenis leert ons pas hetABC
ABC van het vasten…
 Israel ‘in de woestijn’ stuurt verspieders uit naar het gezegende ‘beloofde land’
 De ‘tastbare bewijzen’ van de overvloed van het land, zijn geen ‘melk’ en ‘honing’…
 Druiven

metafoor welvaart & voorspoed

langdurig gevestigde landbouwcultuur

 Wat is het meest frequent voorkomende ‘teken van de Messias’ binnen het Judaïsme?

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.’ (Mk.2:18-20)

 Waarom al die drukte rond het ‘niet
niet vasten’
vasten van Jezus discipelen?
 Hoe moeten we ‘Johannes’ sobere levenswijze, zijn ‘woestijn
woestijndieet’
dieet’nu begrijpen?
 Benadering vanuit Israëls geschiedenis leert ons pas hetABC
ABC van het vasten…
 Israel ‘in de woestijn’ stuurt verspieders uit naar het gezegende ‘beloofde land’
 De ‘tastbare bewijzen’ van de overvloed van het land, zijn geen ‘melk’ en ‘honing’…
 Druiven

metafoor welvaart & voorspoed

 Overvloed aan ‘nieuwe’ wijn!

langdurig gevestigde landbouwcultuur

Jezus 1e machtige daad in het Johannes evangelie?

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.’ (Mk.2:18-20)

 Waarom al die drukte rond het ‘niet
niet vasten’
vasten van Jezus discipelen?
 Hoe moeten we ‘Johannes’ sobere levenswijze, zijn ‘woestijn
woestijndieet’
dieet’nu begrijpen?
 Israëls 12e Richter ,Simson, moet zich van de vrucht van de wijnstok onthouden…
 Simson is ‘Gods
Gods voorziening’
voorziening en de enige Richter waar Israel niet om gevraagd heeft
 Simson onthoud t zich van de overvloed van het land

uiting van verootmoediging

 De 1e mens werd afgesneden van Gods overvloedige voorziening

ballingschap

 Wat was de reden? Een daad van rebellie tegen Jahweh bracht hen in ballingschap

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.’ (Mk.2:18-20)

 Waarom al die drukte rond het ‘niet
niet vasten’
vasten van Jezus discipelen?
 Hoe moeten we ‘Johannes’ sobere levenswijze, zijn ‘woestijn
woestijndieet’
dieet’nu begrijpen?
 Israëls 12e Richter ,Simson, moet zich van de vrucht van de wijnstok onthouden…
 Simson is ‘Gods
Gods voorziening’
voorziening en de enige Richter waar Israel niet om gevraagd heeft
 Simson onthoud t zich van de overvloed van het land

uiting van verootmoediging

 De 1e mens werd afgesneden van Gods overvloedige voorziening

ballingschap

 Vasten is bewust afstand nemen van overvloed om jezelf te verootmoedigen voor God

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.’ (Mk.2:18-20)

 Waarom al die drukte rond het ‘niet
niet vasten’
vasten van Jezus discipelen?
 Hoe moeten we ‘Johannes’ sobere levenswijze, zijn ‘woestijn
woestijndieet’
dieet’nu begrijpen?
 Israëls 12e Richter ,Simson, moet zich van de vrucht van de wijnstok onthouden…
 Simson is ‘Gods
Gods voorziening’
voorziening en de enige Richter waar Israel niet om gevraagd heeft
 Simson onthoud t zich van de overvloed van het land

uiting van verootmoediging

 De 1e mens werd afgesneden van Gods overvloedige voorziening

ballingschap

 Vasten vanuit het bewustzijn dat ‘de
de huidige toestand’
toestand Gods goedheid & zegen onwaardig is

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.’ (Mk.2:18-20)

 Slechts één ‘verplichte
verplichte vastendag’
vastendag op Israëls jaarkalender

de grote verzoendag

 1x per jaar moet Israel zich collectief bewust worden dat Gods zegen geen verdienste is
 Alle overige dagen van het jaar mag Israel ‘vrijelijk’ eten van de overvloed van het land!
 God wil niet dat zijn volk om de haverklap bezig is met hun eigen onwaardigheid…
 Jahweh wil dat zijn volk Gods overvloedige goedheid & zegen voor de aandacht hebben!
 Alle overige vrijwillige vasten

benarde omstandigheden waarin Israel verkeert

 De vrijwillige vasten die de Farizeeën praktiseren

verdrukking onder het Romeinse juk

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.’ (Mk.2:18-20)

 Vastenhouding Farizeeën is herkenbaar in Israëls geschiedenis

enkele voorbeelden:

‘Daarop trokken alle Israëlieten, het gehele volk op, en kwamen te Betel; daar bleven zij wenen voor
het aangezicht van Jahweh, vastten op die dag tot de avond en offerden brandoffers en vredeoffers
voor het aangezicht van Jahweh.’ (Richt.20:26)
‘Te Mispa bijeengekomen, putten zij water en goten het uit voor het aangezicht van Jahweh.
Ook vastten zij op die dag en zeiden daar: Wij hebben tegen Jahweh gezondigd. …’ (1Sam.7:6)

 Dit is evenzeer de toestand van ‘verslagenheid’
‘verslagenheid waarin Israel verkeert in Jezus’ dagen
 Hoewel fysiek in het land verkeren zij nog steeds in ballingschap, Jahweh is niet onder hen

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.’ (Mk.2:18-20)

 Jezus’ antwoord

Jullie realiseren zich niet WIE in jullie midden is !

 Een hoogst ongepaste reactie in de huidige omstandigheden

Jahweh is onder hen!!

 Bruidegom?! Vele uitleggers denken hier aan het Messiaans banket, de bruiloft v/h Lam
 Er is een profeet die u precies kan vertellen WIE ‘de bruidegom’ van Gods volk is…
‘Want uw man is uw Maker, Jahweh der legermachten is zijn naam;
naam en uw losser is de Heilige Israëls,
God der ganse aarde zal Hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft
Jahweh u geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd, zegt uw God.
Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen;’
(Jes.54:5-7)

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.’ (Mk.2:18-20)

 Jezus’ antwoord

Jullie realiseren zich niet WIE in jullie midden is !

 Een hoogst ongepaste reactie in de huidige omstandigheden

Jahweh is onder hen!!

 Bruidegom?! Vele uitleggers denken hier aan het Messiaans banket, de bruiloft v/h Lam
 Er is een profeet die u precies kan vertellen WIE ‘de bruidegom’ van Gods volk is…
‘Men zal u niet meer noemen: Verlatene, en men zal uw land niet meer noemen: Woestenij;
maar gij zult genoemd worden: Mijn Welgevallen, en uw land: Gehuwde.
Want Jahweh heeft een welgevallen aan u, en uw land wordt ten huwelijk genomen.
Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en
zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt,
verblijdt zal uw God Zich over u verblijden.’ (Jes.62:4,5)

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.’ (Mk.2:18-20)

 Jahweh zal hertrouwen met zijn bruid! God is teruggekomen om zijn volk te herstellen!
Dankgebed betreffende de goedheid van het eten… (zegen van een vertroostende maaltijd)
‘Zoals een moeder iemand vertroost zo zal Hij de Heer hem vertroosten in Jeruzalem.
Net als een bruidegom met zijn bruid zal hij eeuwig leven!’
(Qumran 4Q 4:34A)

 Moeilijk om door een droog korstje brood ‘vertroosting’ te genieten in het vooruitzicht van…
‘Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader zijn vele
woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden.
En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen,
nemen,
opdat ook u zult zijn waar Ik ben.’
ben
(Jh.14:1-3)

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.’ (Mk.2:18-20)

 God is nu teruggekomen om zijn volk te herstellen/ huwen in Jezus de Heer!
‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem,
roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is,
dat het uit de hand van Jahweh dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.’
(Jes.40:1-2)

 Wat ‘scheiding
scheiding’ bracht is afgehandeld

einde ballingschap

terug in Gods aanwezigheid

 Vasten is de enige gepaste reactie als… je in ballingschap bent omwille van je zonde!
 Jezus zegt: Er is geen reden meer tot vasten want je bent opnieuw met Jahweh verzoend!
 ‘de Mensenzoon’

macht om zonde te vergeven

kom volg Mij!

terug in Gods aanwezigheid

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.’ (Mk.2:18-20)

 God is nu teruggekomen om zijn volk te herstellen/ huwen in Jezus de Heer!
‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem,
roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is,
dat het uit de hand van Jahweh dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.’ (Jes.40:1-2)

 Zie toch! verlamden, melaatsen, tollenaars & zondaars keren terug tot Jezus de HEER
 Jullie Farizeeën & Schriftgeleerden zijn evenzeer ziek en hebben Mijn genezing nodig!
 Zolang Ik in jullie midden ben kan er niet langer gevast worden!!!
 Al je zonde is geboet! Daarom kun je Mij nu volgen ‘op weg’ Kom! Volg Mij!
 Geen offers meer, Jahweh is in uw midden, nu is dit open voor iedereen!

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.’ (Mk.2:18-20)

 God is nu teruggekomen om zijn volk te herstellen/ huwen in Jezus de Heer!
‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem,
roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is,
dat het uit de hand van Jahweh dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.’ (Jes.40:1-2)

 Gewoon mijn boodschap in volle geloofsvertrouwen omarmen en Mij achterna gaan
 Laat los alle alternatieve manieren om Israel te zijn, die geen verlossing kunnen bieden!
 Ik zal je tonen en leren wat het werkelijk betekent om Gods volk te zijn! Leer van Mij!
‘Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden.
Zie, Ik maak iets nieuws!’
nieuws (Jes.43:18,19)

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.
Niemand naait een lap nieuwe stof op een oud kleed; anders scheurt het nieuwe ingezette stuk
iets van het oude kleed zelf af en de scheur wordt erger. En niemand doet jonge wijn in oude zakken;
anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn wordt uitgestort en de zakken gaan verloren;
maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen.’
(Mk.2:18-22)

 Waarom nu ineens deze gelijkenissen bij het ‘vastenincident’ ? (Mensenzoon – vergeving?)
 Waarom vasten de Farizeeën? Waar hopen zij en Johannes’ discipelen op?
 De tussenkomst van Jahweh naar de profetische aankondigingen

eindtijdhoop

 Jezus wil duidelijk maken dat de vervulling niet zal beantwoorden aan hun verwachtingen

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.
Niemand naait een lap nieuwe stof op een oud kleed; anders scheurt het nieuwe ingezette stuk
iets van het oude kleed zelf af en de scheur wordt erger. En niemand doet jonge wijn in oude zakken;
anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn wordt uitgestort en de zakken gaan verloren;
maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen.’
(Mk.2:18-22)

 Waarom nu ineens deze gelijkenissen bij het ‘vastenincident’ ? (Mensenzoon – vergeving?)
 Waarom vasten de Farizeeën? Waar hopen zij en Johannes’ discipelen op?
 De tussenkomst van Jahweh naar de profetische aankondigingen

eindtijdhoop

‘Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden.
Zie, Ik maak iets nieuws!’
nieuws (Jes.43:18,19)

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.
Niemand naait een lap nieuwe stof op een oud kleed; anders scheurt het nieuwe ingezette stuk
iets van het oude kleed zelf af en de scheur wordt erger. En niemand doet jonge wijn in oude zakken;
anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn wordt uitgestort en de zakken gaan verloren;
maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen.’
(Mk.2:18-22)

 Dubbele beeldspraak met eenzelfde boodschap

het oude zal niet langer werken!

‘Zie, er komen dagen, spreekt de Jahweh, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een
nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag
dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden Mijn verbond, dat zij verbroken hebben,
hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt Jahweh.
(Jer.31:31,32)

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.
Niemand naait een lap nieuwe stof op een oud kleed; anders scheurt het nieuwe ingezette stuk
iets van het oude kleed zelf af en de scheur wordt erger. En niemand doet jonge wijn in oude zakken;
anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn wordt uitgestort en de zakken gaan verloren;
maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen.’
(Mk.2:18-22)

 Dubbele beeldspraak met eenzelfde boodschap

het oude zal niet langer werken!

‘Door te zeggen: ‘een nieuw’, heeft Hij het eerste oud gemaakt.
Wat nu oud is en verouderd, is de verdwijning nabij.’ (Hb.8:13)

Wat God verlangde van zijn volk met het oog op de belofte is één ding…
…NU de belofte gekomen is treedt er verandering op!

Vraag over het vasten – Koninkrijk van God

‘En de discipelen van Johannes en de farizeeën waren aan het vasten; en zij kwamen en zeiden tot Hem:
Waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen van de farizeeën, maar uw discipelen vasten
niet? En Jezus zei tot hen: Kunnen de bruiloftsgasten soms vasten, terwijl de bruidegom bij hen is?
Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen
dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen zij vasten, in die dag.
Niemand naait een lap nieuwe stof op een oud kleed; anders scheurt het nieuwe ingezette stuk
iets van het oude kleed zelf af en de scheur wordt erger. En niemand doet jonge wijn in oude zakken;
anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn wordt uitgestort en de zakken gaan verloren;
maar jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen.’
(Mk.2:18-22)

 Dubbele beeldspraak met eenzelfde boodschap

het oude zal niet langer werken!

‘Door te zeggen: ‘een nieuw’, heeft Hij het eerste oud gemaakt.
Wat nu oud is en verouderd, is de verdwijning nabij.’
nabij (Hb.8:13)

 Wat ‘in
in afwachting’
afwachting gepast was, is niet langer van toepassing nu ‘de
de vervulling’gekomen
vervulling
is!
 Een van de oude zakken die moet verdwijnen is hun ‘denkwijze’ aangaande de sabbat…

Korenaren plukken op Sabbat

‘En het gebeurde dat Hij op de sabbat door de korenvelden ging, en zijn discipelen begonnen
onder het lopen de aren te plukken. En de farizeeën zeiden tot Hem: Zie, waarom doen zij op de sabbat
wat niet geoorloofd is? En Hij zei tot hen: Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij gebrek leed
en honger had, hij en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnenging onder hogepriester
Abjathar en de toonbroden at die men niet mag eten behalve de priesters, en ook gaf aan hen
die bij hem waren? En Hij zei tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat.
Daarom is de Zoon des mensen Heer ook van de sabbat.’
(Mk.2:23-28)

 Naar de overlevering is volgens de Mishna

oogsten en dorsen verboden op sabbat

‘Wanneer u in het staande koren van uw naaste komt, mag u met uw hand aren plukken;
maar u mag niet de sikkel slaan in het staande koren van uw naaste.’ (Dt.23:25)

 Gevaar om Farizeeën stereotiep te benaderen

wetticisme & muggenzifterij

 Zij begrijpen heel goed dat zij slechts op grond van Gods genade uit Egypte bevrijd werden
 Wat zij betrachten is zo getrouw mogelijk omwille van Gods genade, gehoorzaam te zijn

Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

