Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

Jezus machtige daden & woorden
‘En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij letten
op Hem of Hij hem op de sabbat zou genezen, om Hem te kunnen aanklagen. En Hij zei tot de mens met
de verschrompelde hand: Kom in het midden staan! En Hij zei tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat
goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden? Maar zij zwegen. En Hij keek hen
rondom met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart, en zei tot de mens: Strek uw hand uit.
En hij strekte die uit en zijn hand werd hersteld. En de farizeeën gingen terstond naar buiten met de
herodianen en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem zouden ombrengen. En Jezus trok Zich met
zijn discipelen terug naar de zee; en een grote volksmassa van Galilea volgde Hem en van Judea en
van Jeruzalem en van Idumea en het Overjordaanse en rond Tyrus en Sidon, een grote volksmassa,
hoorden wat Hij deed en kwamen naar Hem toe. En Hij zei tot zijn discipelen dat een scheepje bij Hem
moest blijven vanwege de menigte, opdat zij Hem niet zouden verdringen. Want Hij genas velen, zodat
allen die kwalen hadden op Hem aandrongen, om Hem aan te raken. En als de onreine geesten
Hem zagen, vielen zij voor Hem neer en schreeuwden de woorden: U bent de Zoon van God!
En Hij waarschuwde hen dringend dat zij Hem niet openbaar zouden maken.
(Mk.3:1-12)

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)

De genezing van de verschrompelde hand

‘En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij letten
op Hem of Hij hem op de sabbat zou genezen, om Hem te kunnen aanklagen. En Hij zei tot de mens
met de verschrompelde hand: Kom in het midden staan! En Hij zei tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat
goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden? Maar zij zwegen. En Hij keek hen
rondom met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart, en zei tot de mens: Strek uw hand uit.
En hij strekte die uit en zijn hand werd hersteld. En de farizeeën gingen terstond naar buiten
met de herodianen en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem zouden ombrengen.’
(Mk.3:1-6)

 De Heer van de Sabbat bewijst zijn autoriteit en brengt leven in de synagoge op sabbat!
 Nooit mag de sabbatsverordening een verhindering zijn voor ‘de bewaring’ van mensen
 Man met verdorde hand

Israel in ballingschap, geoordeeld & dor, hopend op verlossing

 Farizeeën bewijzen hoe ‘hun’
hun’ alternatieve verlossing het herstel van Israel verhindert…
 Het obstakel dat hen weerhoudt om uit ballingschap terug te kunnen komen is… sabbat

De genezing van de verschrompelde hand

‘En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij letten
op Hem of Hij hem op de sabbat zou genezen, om Hem te kunnen aanklagen. En Hij zei tot de mens
met de verschrompelde hand: Kom in het midden staan! En Hij zei tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat
goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden? Maar zij zwegen. En Hij keek hen
rondom met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart, en zei tot de mens: Strek uw hand uit.
En hij strekte die uit en zijn hand werd hersteld. En de farizeeën gingen terstond naar buiten
met de herodianen en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem zouden ombrengen.’
(Mk.3:1-6)

 Farizeeën hebben enkel oog voor Jezus,
Jezus geen bekommernis voor het herstel van de man
 Kunnen Jezus gezag & macht en barmhartigheid niet ontkennen
 Jezus schuwt de confrontatie niet
 Let op hun reactie

‘Kom in het midden staan!’

tegen hem gebruiken
directe provocatie

houden moedwillig de lippen stijf op elkaar? Moeilijk antwoord?

 Brengt de motivatie van het innerlijk aan het licht, een verhard hart

dood en geen leven

 Als je wil blijven vasthouden aan ‘het oude’moet je Jezus doden, er is geen andere optie

De genezing van de verschrompelde hand

‘En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij letten
op Hem of Hij hem op de sabbat zou genezen, om Hem te kunnen aanklagen. En Hij zei tot de mens
met de verschrompelde hand: Kom in het midden staan! En Hij zei tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat
goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden? Maar zij zwegen. En Hij keek hen
rondom met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart, en zei tot de mens: Strek uw hand uit.
En hij strekte die uit en zijn hand werd hersteld. En de farizeeën gingen terstond naar buiten
met de herodianen en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem zouden ombrengen.’
(Mk.3:1-6)

 Schriftuurlijke achtergrond voor Jezus’ woord aan hen gericht:
‘Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade.’ (Dt.30:15)
‘Welzalig
Welzalig de sterveling die dit doet,
doet en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat,
zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niets kwaads doet.’
doet (Jes.56:2)

 Voor hen is de man zijn probleem niet levensbedreigend, kan dat morgen niet misschien?
 Jezus heeft een andere prioriteit

noodlijdende mensen gaan de sabbat ver te boven!

De genezing van de verschrompelde hand

‘En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij letten
op Hem of Hij hem op de sabbat zou genezen, om Hem te kunnen aanklagen. En Hij zei tot de mens
met de verschrompelde hand: Kom in het midden staan! En Hij zei tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat
goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden? Maar zij zwegen. En Hij keek hen
rondom met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart, en zei tot de mens: Strek uw hand uit.
En hij strekte die uit en zijn hand werd hersteld. En de farizeeën gingen terstond naar buiten
met de herodianen en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem zouden ombrengen.’
(Mk.3:1-6)

 Schriftuurlijke achtergrond voor Jezus’ woord aan hen gericht:
‘Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade.’ (Dt.30:15)
‘Welzalig
Welzalig de sterveling die dit doet,
doet en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat,
zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niets kwaads doet.’
doet (Jes.56:2)

 Voor hen is de man zijn probleem niet levensbedreigend, kan dat morgen niet misschien?
 De sabbat viert juist Gods herstellende nieuwe scheppingsleven en de aanbrekende rust
rust!

De genezing van de verschrompelde hand

‘En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij letten
op Hem of Hij hem op de sabbat zou genezen, om Hem te kunnen aanklagen. En Hij zei tot de mens
met de verschrompelde hand: Kom in het midden staan! En Hij zei tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat
goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden? Maar zij zwegen. En Hij keek hen
rondom met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart, en zei tot de mens: Strek uw hand uit.
En hij strekte die uit en zijn hand werd hersteld. En de farizeeën gingen terstond naar buiten
met de herodianen en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem zouden ombrengen.’
(Mk.3:1-6)

 Dus volgens de Farizeeën mag je een leven redden op sabbat maar niet ‘het
‘ goede’ doen?!
 Jezus zegt: Wie geeft u het recht om leven & het goede van elkaar te scheiden op sabbat?
 Als Mozes namens God al ‘leven’ & ‘het goede’ doen als onafscheidelijk beschouwt?!
‘Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade.’ (Dt.30:15)

 De Farizeeën hebben iets toegevoegd aan Gods Torah wat meteen Gods Woord ontkracht
 Jezus is diep verontwaardigd over het verzet tegen zijn ‘gewettigde’ erbarming over de man

De genezing van de verschrompelde hand

‘En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij letten
op Hem of Hij hem op de sabbat zou genezen, om Hem te kunnen aanklagen. En Hij zei tot de mens
met de verschrompelde hand: Kom in het midden staan! En Hij zei tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat
goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden? Maar zij zwegen. En Hij keek hen
rondom met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart, en zei tot de mens: Strek uw hand uit.
En hij strekte die uit en zijn hand werd hersteld. En de farizeeën gingen terstond naar buiten
met de herodianen en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem zouden ombrengen.’
(Mk.3:1-6)

 Dus volgens de Farizeeën mag je een leven redden op sabbat maar niet ‘het
‘ goede’ doen?!
 Jezus zegt: Wie geeft u het recht om leven & het goede van elkaar te scheiden op sabbat?
 Als Mozes namens God al ‘leven’ & ‘het goede’ doen als onafscheidelijk beschouwt?!
‘Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade.’ (Dt.30:15)

 De Farizeeën hebben iets toegevoegd aan Gods Torah wat meteen Gods Woord ontkracht
 Jezus is diep verontwaardigd & bedroefd over de ‘verharding van hun hart’

Gelijkenissen

De genezing van de verschrompelde hand

‘En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij letten
op Hem of Hij hem op de sabbat zou genezen, om Hem te kunnen aanklagen. En Hij zei tot de mens
met de verschrompelde hand: Kom in het midden staan! En Hij zei tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat
goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden? Maar zij zwegen. En Hij keek hen
rondom met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart, en zei tot de mens: Strek uw hand uit.
En hij strekte die uit en zijn hand werd hersteld. En de farizeeën gingen terstond naar buiten
met de herodianen en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem zouden ombrengen.’
(Mk.3:1-6)

 Jezus’ machtige daad kan de Farizeeën niet op andere gedachten brengen
 De Heer van de Sabbat brengt leven op sabbat

blind?!

‘de beschermers van gerechtigheid’

 Zij vormen een samenzwering met de Herodianen om Jezus om het leven te brengen…
 Wie zal verantwoordelijk zijn voor de dood van Johannes de doper??!
 Als men niet bereidt is om theologische vooringenomenheid te laten varen, is dit het gevolg
 Totaal verwrongen opvattingen over ‘heilig
heilig leven’
leven zet de Farizeeën aan om kwaad te doen

De genezing van de verschrompelde hand

‘En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij letten
op Hem of Hij hem op de sabbat zou genezen, om Hem te kunnen aanklagen. En Hij zei tot de mens
met de verschrompelde hand: Kom in het midden staan! En Hij zei tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat
goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden? Maar zij zwegen. En Hij keek hen
rondom met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart, en zei tot de mens: Strek uw hand uit.
En hij strekte die uit en zijn hand werd hersteld. En de farizeeën gingen terstond naar buiten
met de herodianen en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem zouden ombrengen.’
(Mk.3:1-6)

 Jezus’ machtige daad kan de Farizeeën niet op andere gedachten brengen
 De Heer van de Sabbat brengt leven op sabbat

blind?!

‘de beschermers van gerechtigheid’

 Zij vormen een samenzwering met de Herodianen om Jezus om het leven te brengen…
 Wie zal verantwoordelijk zijn voor de dood van Johannes de doper??!
 Als men niet bereidt is om theologische vooringenomenheid te laten varen, is dit het gevolg
 In naam van gerechtigheid & heiligheid

gedragen zich als ‘de
de boze’
boze

demonisch

De genezing van de verschrompelde hand

‘En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij letten
op Hem of Hij hem op de sabbat zou genezen, om Hem te kunnen aanklagen. En Hij zei tot de mens
met de verschrompelde hand: Kom in het midden staan! En Hij zei tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat
goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden? Maar zij zwegen. En Hij keek hen
rondom met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart, en zei tot de mens: Strek uw hand uit.
En hij strekte die uit en zijn hand werd hersteld. En de farizeeën gingen terstond naar buiten
met de herodianen en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem zouden ombrengen.’
(Mk.3:1-6)

 De geschiedenis herhaalt zich, wat gebeurde bij de 1e Exodus, doet zich wederom voor…
‘Ten aanschouwen van hun vaderen deed Hij wonderen in het land Egypte, het veld van Soan;
Hij kliefde de zee, Hij voerde hen erdoorheen, en bracht het water tot staan als een dam; Hij geleidde hen
met een wolk des daags en met vurig licht de ganse nacht;… Maar zij bleven verder tegen Hem zondigen,
zij waren in de wildernis weerspannig tegen de Allerhoogste;… Daarom werd Jahweh, toen Hij het hoorde,
verbolgen, en een vuur ontbrandde tegen Jakob, ook verhief zich toorn tegen Israel,…’
(Psalm 78 selectie)

De genezing van de verschrompelde hand

‘En Hij kwam opnieuw in de synagoge; en daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij letten
op Hem of Hij hem op de sabbat zou genezen, om Hem te kunnen aanklagen. En Hij zei tot de mens
met de verschrompelde hand: Kom in het midden staan! En Hij zei tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat
goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden? Maar zij zwegen. En Hij keek hen
rondom met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart, en zei tot de mens: Strek uw hand uit.
En hij strekte die uit en zijn hand werd hersteld. En de farizeeën gingen terstond naar buiten
met de herodianen en beraadslaagden tegen Hem, hoe zij Hem zouden ombrengen.’
(Mk.3:1-6)

 De rebelse koppige houding van de huidige ‘hardnekkige generatie’in het licht van Jezus:
‘Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe herleven,
Ik verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit mijn macht. (Dt.32:39)

 Wat zal de uitkomst zijn indien vastgehouden wordt aan de afgoderij van hun interpretatie?
‘Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden
neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen;’ (Dt.30:17-18)

Jezus toenemende populariteit

‘En Jezus trok Zich met zijn discipelen terug naar de zee; en een grote volksmassa van Galilea
volgde Hem en van Judea en van Jeruzalem en van Idumea en het Overjordaanse en rond Tyrus en Sidon,
een grote volksmassa, hoorden wat Hij deed en kwamen naar Hem toe. En Hij zei tot zijn discipelen
dat een scheepje bij Hem moest blijven vanwege de menigte, opdat zij Hem niet zouden verdringen.
Want Hij genas velen, zodat allen die kwalen hadden op Hem aandrongen, om Hem aan te raken.
En als de onreine geesten Hem zagen, vielen zij voor Hem neer en schreeuwden de woorden:
U bent de zoon van God! En Hij waarschuwde hen dringend dat zij Hem niet openbaar zouden maken.’
(Mk.3:7-12)

 Jezus verlaat de synagoge en trekt zich terug, als mensen geen gehoor willen geven…
 Jezus’ getuigenis gaat uit naar alle windstreken en brengt allerlei ‘volkeren
volkeren’ in beweging!
 De volkeren zijn de erfenis van de Davidische erfgenaam

De zoon van God

 De ‘Dienaar van God’is bestemd om een licht & de hoop voor ‘de volkeren’ te zijn

Jes.49

 Zijn rijzende populariteit is zo immens groot dat Jezus wel in een boot moet plaats nemen!
 Zelfs onreine geesten vallen voor Hem neer en ‘belijden’
belijden’ wie Jezus werkelijk is

(bewoording!)

Het ‘nieuwe’ Israel en de ‘nieuwe’ familie

‘En Hij klom op de berg en riep bij Zich hen die Hijzelf wilde, en zij kwamen naar Hem toe.
En Hij stelde er twaalf aan, die Hij ook apostelen noemde, opdat zij bij Hem zouden zijn en opdat
Hij hen zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben de demonen uit te drijven.
En Hij stelde de twaalf aan en gaf Simon de naam Petrus; en Jakobus, de zoon van Zebedeüs,
en Johannes, de broer van Jakobus, en Hij gaf hun de naam Boanerges, dat is zonen van de donder;
en Andreas, Filippus, Bartholomeüs, Mattheüs, Thomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Thaddeüs,
Simon de Kanaänieten Judas Iskariot, die Hem ook heeft overgeleverd.’
(Mk.3:13-19)

 In reactie op de verwerping en de toenemende populariteit

ROEPING 12en op de berg

 Nu is het moment aangebroken om het ‘nieuwe Israel’rondom Zichzelf te reorganiseren!
 Als Israëls officiële leiders niet geïnteresseerd zijn dan roept Hij zelf een nieuw leiderschap
 De wijngaard zal van hen afgenomen worden en gegeven worden aan anderen
 Dit is niet de ‘verwerping’ van Israel maar de ‘reorganisatie’ van Israel
 Waartoe worden zij geroepen?

Om te worden als Hij

(Mk.12)

wij deel aan hebben

Gods zonen & dochters

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)

Het ‘nieuwe’ Israel en de ‘nieuwe’ familie

‘En Hij kwam in huis; en opnieuw verzamelde zich een menigte, zodat zij zelfs geen brood konden eten.
En toen zijn verwanten dit hoorden, gingen zij heen om Hem te grijpen, want zij zeiden:
Hij is buiten Zichzelf. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, zeiden: Hij heeft Beëlzebul;
en: Door de overste van de demonen drijft Hij de demonen uit. En Hij riep hen bij Zich en zei tot hen
in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is,
kan dat koninkrijk niet standhouden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen
standhouden. En als de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet standhouden, maar is het
met hem ten einde. Maar niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huisraad roven, als hij
niet eerst de sterke bindt; en dan zal hij zijn huis beroven. Voorwaar, Ik zeg u, dat alles de zonen der
mensen zal worden vergeven, alle zonden en lasteringen waarmee zij ook maar lasteren; maar wie zal
lasteren tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig aan een eeuwige
zonde omdat zij zeiden: Hij heeft een onreine geest. En zijn moeder en zijn broers kwamen,
en terwijl zij buiten stonden, zonden zij iemand naar Hem toe om Hem te roepen.
En een menigte zat om Hem heen. En zij zeiden tot Hem: Zie, uw moeder en uw broers en uw zusters
daarbuiten zoeken u. En Hij antwoordde hun en zei: Wie is mijn moeder en mijn broeders?
En terwijl Hij hen, die om Hem heen zaten, rondom aankeek, zei Hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders!
Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.’
(Mk.3:20-35)

Markus’ typische ‘sandwich’ structuur:

‘En Hij kwam in huis; en opnieuw verzamelde zich een menigte, zodat zij zelfs geen brood konden eten.
En toen zijn verwanten dit hoorden, gingen zij heen om Hem te grijpen, want zij zeiden:
Hij is buiten Zichzelf. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, zeiden: Hij heeft Beëlzebul;
en: Door de overste van de demonen drijft Hij de demonen uit. En Hij riep hen bij Zich en zei tot hen
in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is,
kan dat koninkrijk niet standhouden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen
standhouden. En als de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet standhouden, maar is het
met hem ten einde. Maar niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huisraad roven, als hij
niet eerst de sterke bindt; en dan zal hij zijn huis beroven. Voorwaar, Ik zeg u, dat alles de zonen der
mensen zal worden vergeven, alle zonden en lasteringen waarmee zij ook maar lasteren; maar wie zal
lasteren tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig aan een eeuwige
zonde omdat zij zeiden: Hij heeft een onreine geest. En zijn moeder en zijn broers kwamen,
en terwijl zij buiten stonden, zonden zij iemand naar Hem toe om Hem te roepen.
En een menigte zat om Hem heen. En zij zeiden tot Hem: Zie, uw moeder en uw broers en uw zusters
daarbuiten zoeken u. En Hij antwoordde hun en zei: Wie is mijn moeder en mijn broeders?
En terwijl Hij hen, die om Hem heen zaten, rondom aankeek, zei Hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders!
Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.’
(Mk.3:20-35)

Spiegelbeeld structuur:

‘En Hij kwam in huis; en opnieuw verzamelde zich een menigte, zodat zij zelfs geen brood konden eten.
En toen zijn verwanten dit hoorden, gingen zij heen om Hem te grijpen, want zij zeiden:
Hij is buiten Zichzelf. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, zeiden: Hij heeft Beëlzebul;
en: Door de overste van de demonen drijft Hij de demonen uit. En Hij riep hen bij Zich en zei tot hen
in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is,
kan dat koninkrijk niet standhouden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen
standhouden. En als de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet standhouden, maar is het
met hem ten einde. Maar niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huisraad roven, als hij
niet eerst de sterke bindt; en dan zal hij zijn huis beroven. Voorwaar, Ik zeg u, dat alles de zonen der
mensen zal worden vergeven, alle zonden en lasteringen waarmee zij ook maar lasteren; maar wie zal
lasteren tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig aan een eeuwige
zonde omdat zij zeiden: Hij heeft een onreine geest. En zijn moeder en zijn broers kwamen,
en terwijl zij buiten stonden, zonden zij iemand naar Hem toe om Hem te roepen.
En een menigte zat om Hem heen. En zij zeiden tot Hem: Zie, uw moeder en uw broers en uw zusters
daarbuiten zoeken u. En Hij antwoordde hun en zei: Wie is mijn moeder en mijn broeders?
En terwijl Hij hen, die om Hem heen zaten, rondom aankeek, zei Hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders!
Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.’
(Mk.3:20-35)

Het ‘nieuwe’ Israel en de ‘nieuwe’ familie

‘En Hij kwam in huis; en opnieuw verzamelde zich een menigte, zodat zij zelfs geen brood konden eten.
En toen zijn verwanten dit hoorden, gingen zij heen om Hem te grijpen, want zij zeiden:
Hij is buiten Zichzelf. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, zeiden: Hij heeft Beëlzebul;
en: Door de overste van de demonen drijft Hij de demonen uit. En Hij riep hen bij Zich en zei tot hen
in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is,
kan dat koninkrijk niet standhouden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen
standhouden. En als de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet standhouden, maar is het
met hem ten einde. Maar niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huisraad roven, als hij
niet eerst de sterke bindt; en dan zal hij zijn huis beroven. Voorwaar, Ik zeg u, dat alles de zonen der
mensen zal worden vergeven, alle zonden en lasteringen waarmee zij ook maar lasteren; maar wie zal
lasteren tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig aan een eeuwige
zonde omdat zij zeiden: Hij heeft een onreine geest. En zijn moeder en zijn broers kwamen,
en terwijl zij buiten stonden, zonden zij iemand naar Hem toe om Hem te roepen.
En een menigte zat om Hem heen. En zij zeiden tot Hem: Zie, uw moeder en uw broers en uw zusters
daarbuiten zoeken u. En Hij antwoordde hun en zei: Wie is mijn moeder en mijn broeders?
En terwijl Hij hen, die om Hem heen zaten, rondom aankeek, zei Hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders!
Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.’
(Mk.3:20-35)

De Beëlzebul controverse

‘En Hij kwam in huis; en opnieuw verzamelde zich een menigte, zodat zij zelfs geen brood konden eten.
En toen zijn verwanten dit hoorden, gingen zij heen om Hem te grijpen, want zij zeiden:
Hij is buiten Zichzelf. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, zeiden: Hij heeft Beëlzebul;
en: Door de overste van de demonen drijft Hij de demonen uit. En Hij riep hen bij Zich en zei tot hen
in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is,
kan dat koninkrijk niet standhouden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen
standhouden. En als de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet standhouden, maar is het
met hem ten einde. Maar niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huisraad roven,
als hij niet eerst de sterke bindt; en dan zal hij zijn huis beroven.’
(Mk.3:20-27)

 Wat Jezus doet en voor zichzelf claimt is totaal ongehoord
 Niet welkom meer in synagoge

beramen zijn dood !

climax & kantelmoment
‘ in huis’
huis met zijn discipelen

 Duidelijk onderscheid tussen hen die ‘binnen
binnen’ en ‘buiten
buiten’ het huis zijn, niet langer synagoge
 Als je niet met Jezus in huis bent, ben je letterlijk & figuurlijk een buitenstaander

De Beëlzebul controverse

‘En Hij kwam in huis; en opnieuw verzamelde zich een menigte, zodat zij zelfs geen brood konden eten.
En toen zijn verwanten dit hoorden, gingen zij heen om Hem te grijpen, want zij zeiden:
Hij is buiten Zichzelf. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, zeiden: Hij heeft Beëlzebul;
en: Door de overste van de demonen drijft Hij de demonen uit. En Hij riep hen bij Zich en zei tot hen
in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is,
kan dat koninkrijk niet standhouden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen
standhouden. En als de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet standhouden, maar is het
met hem ten einde. Maar niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huisraad roven,
als hij niet eerst de sterke bindt; en dan zal hij zijn huis beroven.’
(Mk.3:20-27)

 Werpt een duidelijk licht op Jezus ‘nieuwe
nieuwe familie’
familie

‘natuurlijke
natuurlijke’ verwanten belangrijk?!

‘En Hij zei tot hen: U is de verborgenheid van het koninkrijk van God gegeven; maar tot hen die buiten zijn,
komt alles in gelijkenissen, opdat zij kijkend kijken en niet zien, en horend horen en niet verstaan; opdat zij
niet misschien zich bekeren en hun vergeven wordt.’ (Mk.4:11,12)

 Jezus’ ongeziene populariteit , zorgt ervoor dat Hij zelfs niet meer aan eten toekomt…
 Jezus’ familie is duidelijk verontrust door de ophef & opkomst die Jezus veroorzaakt

De Beëlzebul controverse

‘En Hij kwam in huis; en opnieuw verzamelde zich een menigte, zodat zij zelfs geen brood konden eten.
En toen zijn verwanten dit hoorden, gingen zij heen om Hem te grijpen, want zij zeiden:
Hij is buiten Zichzelf. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, zeiden: Hij heeft Beëlzebul;
en: Door de overste van de demonen drijft Hij de demonen uit. En Hij riep hen bij Zich en zei tot hen
in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is,
kan dat koninkrijk niet standhouden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen
standhouden. En als de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet standhouden, maar is het
met hem ten einde. Maar niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huisraad roven,
als hij niet eerst de sterke bindt; en dan zal hij zijn huis beroven.’
(Mk.3:20-27)

 ‘Buiten zichzelf’

Schandelijk, Jezus is het helemaal kwijt!

Bezetenheid?

 Een officieel gezantschap, experts in de Torah uit Jeruzalem in opdracht van het Sanhedrin
 Torah experts moeten de Wet interpreteren & toepassen en een ‘formeel’ oordeel vellen
 Kennelijk is dit al vooraf gebeurd op grond van de vele geruchten & getuigenissen

De Beëlzebul controverse

‘En Hij kwam in huis; en opnieuw verzamelde zich een menigte, zodat zij zelfs geen brood konden eten.
En toen zijn verwanten dit hoorden, gingen zij heen om Hem te grijpen, want zij zeiden:
Hij is buiten Zichzelf. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, zeiden: Hij heeft Beëlzebul;
en: Door de overste van de demonen drijft Hij de demonen uit. En Hij riep hen bij Zich en zei tot hen
in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is,
kan dat koninkrijk niet standhouden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen
standhouden. En als de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet standhouden, maar is het
met hem ten einde. Maar niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huisraad roven,
als hij niet eerst de sterke bindt; en dan zal hij zijn huis beroven.’
(Mk.3:20-27)

 Verdict is zeer ernstig

Bezetenheid: dwaalleraar & volksmisleider

doodstraf

 Doel: Jezus in schande brengen, onherroepelijk beschadigen voor de menigte

isoleren

 Voor de religieuze elite is Jezus dus nu al een verworpene en een vogelvrijverklaarde
 Betekenis Beëlzebul

spottende woordspeling op Baäl: Vliegenvorst?

De Beëlzebul controverse

‘En Hij kwam in huis; en opnieuw verzamelde zich een menigte, zodat zij zelfs geen brood konden eten.
En toen zijn verwanten dit hoorden, gingen zij heen om Hem te grijpen, want zij zeiden:
Hij is buiten Zichzelf. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, zeiden: Hij heeft Beëlzebul;
en: Door de overste van de demonen drijft Hij de demonen uit. En Hij riep hen bij Zich en zei tot hen
in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is,
kan dat koninkrijk niet standhouden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen
standhouden. En als de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet standhouden, maar is het
met hem ten einde. Maar niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huisraad roven,
als hij niet eerst de sterke bindt; en dan zal hij zijn huis beroven.’
(Mk.3:20-27)

 Alternatief

Heer van het huis

 Niemand loochent Jezus’ macht

gezien het belang van ‘het
het huis’vooral
huis
in de gelijkenis?
maar waar kent het zijn oorsprong?

 Er is onmiskenbaar een ‘geestelijke
geestelijke macht’
macht aan het werk en er zijn maar 2 opties…
 Probleem: indien van God

grondig herzien wat het betekent om Gods ‘heilig’ volk te zijn

De Beëlzebul controverse

‘En Hij kwam in huis; en opnieuw verzamelde zich een menigte, zodat zij zelfs geen brood konden eten.
En toen zijn verwanten dit hoorden, gingen zij heen om Hem te grijpen, want zij zeiden:
Hij is buiten Zichzelf. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, zeiden: Hij heeft Beëlzebul;
en: Door de overste van de demonen drijft Hij de demonen uit. En Hij riep hen bij Zich en zei tot hen
in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is,
kan dat koninkrijk niet standhouden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen
standhouden. En als de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet standhouden, maar is het
met hem ten einde. Maar niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huisraad roven,
als hij niet eerst de sterke bindt; en dan zal hij zijn huis beroven.’
(Mk.3:20-27)

 Alternatief

Heer van het huis

 Niemand loochent Jezus’ macht

gezien het belang van ‘het
het huis’vooral
huis
in de gelijkenis?
maar waar kent het zijn oorsprong?

 Er is onmiskenbaar een ‘geestelijke
geestelijke macht’
macht aan het werk en er zijn maar 2 opties…
 De ‘veiligste’ optie is te zeggen dat het niet van God komt

Zo kennen ‘wij’ God niet !?

Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

