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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 het is
met hem ten einde. 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 mensenkinderen 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)
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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 opde verwerpingde verwerpingen de toenemende populariteit ROEPING 12en op de berg

 Nu is het moment aangebroken om het ‘nieuwe Israel’ rondomZichzelf te reorganiseren!

 Als Israëlsofficiële leidersofficiële leidersniet geïnteresseerd zijndan roept Hij zelf eennieuw leiderschap

 Provocatie niemand behalve Hijzelf weet wat het is om waarlijk Gods Israel te zijn!

 Jezus zelf maakt echter geen deel uit van de 12 gezien naar  Israëls geschiedenis…

 Wie riep de 12 stammen uit Egypte en gaat de 12 stammen uit ballingschap terugvoeren?
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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:
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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
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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 het is
met hem ten einde. 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)

 2 partijen Jezus’ verwanten + de vertegenwoordigde hoogste autoriteit uit Jeruzalem

 Deze situatie draait rond2 belangrijke zaken staat Jezus aan de zijde van de demonen?

 Het duidelijke onderscheid tussen hen die ‘binnenbinnen’en hen die ‘buitenbuiten’ zijn!
‘En Hij zei tot hen: U is de verborgenheid van het koninkrijk van God gegeven; maar tot hen die buiten zijn,maar tot hen die buiten zijn,

komt alles in gelijkenissenkomt 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)
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 Zeer belangrijk en herkenbare situatie voor deoorspronkelijke ontvangersoorspronkelijke ontvangersvan dit verhaal
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De Beëlzebul controverse
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met hem ten einde. 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)

 Zelfs Jezus’ tegenstanders ‘erkennenerkennen’dat Hij hoogstuitzonderlijke dingen doet!

 Belangrijk, want dit is één van demeest betrouwbare feitenmeest betrouwbare feiten die historisch te bewijzen zijn

 Meervoudige vermeldingen in deJoodse TalmoedJoodse Talmoed uit de 4e-5e eeuw

 Jezus wordt ervan beschuldigd een ‘duivelskunstenaar’ te zijn die tovenarijtovenarij pleegt…

 Waarom zou je dit van een ‘gehate tegenstandergehate tegenstander’ beweren, tenzij hetonloochenbaar is?
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De Beëlzebul controverse
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 Herinnert u zich nog de boodschap van Johannes de doper?  En.. Jezus boodschap?Herinnert u zich nog de boodschap van Johannes de doper?  En.. Jezus boodschap?

‘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 het is
met hem ten einde. 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)

Beschuldiging iszeer ernstigzeer ernstig Bezetenheid dwaalleraar &volksmisleider

 Naar aanleiding van dezebeschuldigingbeschuldiging ‘begonbegon Jezus tot hen in gelijkenissengelijkenissen te spreken’

 Wat volgt is eendrievoudig antwoord satan de ‘sterke’, koninkrijk &huis, Gods Geest

 Herinnert u zich nog de boodschap van Johannes de doper?  En.. Jezus boodschap?Herinnert u zich nog de boodschap van Johannes de doper?  En.. Jezus boodschap?



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 het is
met hem ten einde. 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)

1. Pure dwaasheidPure dwaasheid: jullie conclusie houdt geen steek! (vers 23(vers 23--26)26)

 Waarom zou de satan er toe komen om ooit ‘zichzelf’  te gaan bestrijden?!

 Dit betekent zijn einde: elk koninkrijk of huis datonderling verdeeld is, is de ondergang nabij!

 Dan kan er ook geen sprake vaneen strijd zijn envallen er geen demonen uit te drijven…

 Onmogelijk, het feit dat Ik nog steeds demonen uitdrijf bewijst dat er nog steedsstrijd is!

‘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 het is
met hem ten einde. 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)

1. Pure dwaasheidPure dwaasheid: jullie conclusie houdt geen steek! (vers 23(vers 23--26)26)

 Waarom zou de satan er toe komen om ooit ‘zichzelf’  te gaan bestrijden?!

 Dit betekent zijn einde: elk koninkrijk of huis datonderling verdeeld is, is de ondergang nabij!

 Dan kan er ook geen sprake vaneen strijd zijn envallen er geen demonen uit te drijven…

 Onmogelijk, het feit dat Ik nog steeds demonen uitdrijf bewijst dat er nog steedsstrijd is!



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 het is
met hem ten einde. 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)

1. Pure dwaasheidPure dwaasheid: jullie conclusie houdt geen steek! (vers 23(vers 23--26)26)

 Waarom zou de satan er toe komen om ooit ‘zichzelf’  te gaan bestrijden?!

 Dit betekent zijn einde: elk koninkrijk of huis datonderling verdeeld is, is de ondergang nabij!

 Het is dus totaal onmogelijk dat Mijn zichtbare macht door de tegenstander gegeven is!

 Deaanhoudende conflictsituatieaanhoudende conflictsituatie is hetbewijsdat de tegenstanderzekerzekerniet verdeeldniet verdeeld is!is!

‘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 het is
met hem ten einde. 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)

1. Pure dwaasheidPure dwaasheid: jullie conclusie houdt geen steek! (vers 23(vers 23--26)26)

 Waarom zou de satan er toe komen om ooit ‘zichzelf’  te gaan bestrijden?!

 Dit betekent zijn einde: elk koninkrijk of huis datonderling verdeeld is, is de ondergang nabij!

 Het is dus totaal onmogelijk dat Mijn zichtbare macht door de tegenstander gegeven is!

 Deaanhoudende conflictsituatieaanhoudende conflictsituatie is hetbewijsdat de tegenstanderzekerzekerniet verdeeldniet verdeeld is!is!



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 het is
met hem ten einde. 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)

1. Pure dwaasheidPure dwaasheid: jullie conclusie houdt geen steek! (vers 23(vers 23--26)26)

 De satan isniet tegen zichzelf verdeeld! …entoch is het met hem ten einde!!

 ‘maar het is met hem ten einde’           beste weergave geziende nadere verklaringdie volgt

 Jezus toont deze dwaasheid aan door eendubbele gelijkenisdubbele gelijkenis onderliggende waarheid

 Koninkrijk/huis die onderling ‘verdeeld’ is? Wijst Jezus soms opWijst Jezus soms opde toestandde toestandvan Israel?van Israel?

‘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 het is
met hem ten einde. 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)

1. Pure dwaasheidPure dwaasheid: jullie conclusie houdt geen steek! (vers 23(vers 23--26)26)

 De satan isniet tegen zichzelf verdeeld! …entoch is het met hem ten einde!!

 ‘maar het is met hem ten einde’           beste weergave geziende nadere verklaringdie volgt

 Jezus toont deze dwaasheid aan door eendubbele gelijkenisdubbele gelijkenis onderliggende waarheid

 Koninkrijk/huis die onderling ‘verdeeld’ is? Wijst Jezus soms opWijst Jezus soms opde toestandde toestandvan Israel?van Israel?



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 het is
met hem ten einde. 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)

 Alleen wie Jezus ‘hoorthoort’ maakt deel uit van zijn ‘familie -huis’ en is eenware Israëliet

‘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.’ (vers34,35)

‘En Hij zei tot hen: Kijkt u uit wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal u gemeten worden,
en u die hoort zal toegevoegd worden. Want wie heeft, hem zal worden gegeven; en wie niet heeft,

ook wat hij heeft zal van hem worden genomen.’ (Mk.4:24,25)

‘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 het is
met hem ten einde. 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)

 Alleen wie Jezus ‘hoorthoort’ maakt deel uit van zijn ‘familie -huis’ en is eenware Israëliet

‘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.’ (vers34,35)

‘En Hij zei tot hen: Kijkt u uit wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal u gemeten worden,
en u die hoort zal toegevoegd worden. Want wie heeft, hem zal worden gegeven; en wie niet heeft,

ook wat hij heeft zal van hem worden genomen.’ (Mk.4:24,25)



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 het is
met hem ten einde. 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)

 Alleen wie Jezus ‘hoorthoort’ maaktdeel uit van zijn ‘familie -huis’ en is eenware Israëliet

 Het ‘huidige Israel’ isonderling verdeeldonderling verdeeld ‘nationaal Israel’ zal dusgeen stand houdengeen stand houden

 Israelstrijdt onder zichzelf overwie Jezus werkelijk is,de meningen zijn zeerverdeeld!

 Door Jezus tussenkomst is het huidige Israel verdeeld Hoe Gods heilig volk zijn?

 Als er geeneenduidige erkenningeenduidige erkenningkomt over wie Jezus is,dan is het voor Israel afgelopen!

‘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 het is
met hem ten einde. 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)

 Alleen wie Jezus ‘hoorthoort’ maaktdeel uit van zijn ‘familie -huis’ en is eenware Israëliet

 Het ‘huidige Israel’ isonderling verdeeldonderling verdeeld ‘nationaal Israel’ zal dusgeen stand houdengeen stand houden

 Israelstrijdt onder zichzelf overwie Jezus werkelijk is,de meningen zijn zeerverdeeld!

 Door Jezus tussenkomst is het huidige Israel verdeeld Hoe Gods heilig volk zijn?

 Als er geeneenduidige erkenningeenduidige erkenningkomt over wie Jezus is,dan is het voor Israel afgelopen!



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 het is
met hem ten einde. 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)

 Alleen wie Jezus ‘hoorthoort’ maakt deeluit van zijn ‘familie -huis’ en is eenware Israëliet

 Het ‘huidige Israel’ isonderling verdeeldonderling verdeeld ‘nationaal Israel’ zal dusgeen stand houdengeen stand houden

 Israelstrijdt onder zichzelf overwie Jezus werkelijk is,de meningen zijn zeerverdeeld!

 De wijngaardDe wijngaardzal hen worden afgenomen en in andere handen overgaan… (Mk.12) gelijkenis!gelijkenis!

 JeruzalemJeruzalem&&de tempelde tempelzullen met de grond gelijk gemaakt worden,het is over… (Mk.13)

‘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 het is
met hem ten einde. 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)

 Alleen wie Jezus ‘hoorthoort’ maakt deeluit van zijn ‘familie -huis’ en is eenware Israëliet

 Het ‘huidige Israel’ isonderling verdeeldonderling verdeeld ‘nationaal Israel’ zal dusgeen stand houdengeen stand houden

 Israelstrijdt onder zichzelf overwie Jezus werkelijk is,de meningen zijn zeerverdeeld!

 De wijngaardDe wijngaardzal hen worden afgenomen en in andere handen overgaan… (Mk.12) gelijkenis!gelijkenis!

 JeruzalemJeruzalem&&de tempelde tempelzullen met de grond gelijk gemaakt worden,het is over… (Mk.13)



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 het is
met hem ten einde. 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)

 Dit zat er uiteindelijk aan te komennaar wat al aangekondigd was in de profeet Maleachinaar wat al aangekondigd was in de profeet Maleachi

 Als ‘de Elia’ geen gehoor zal vinden, zalJahweh het land slaan met de vloekJahweh het land slaan met de vloek

 Johannes zit al gevangen, het volk is verdeeld, zelfs Jezus’ familie komt over hem ten val!Johannes zit al gevangen, het volk is verdeeld, zelfs Jezus’ familie komt over hem ten val!

 Dit is het kritieke moment voor Israel, de dag van de Heer, het Koninkrijk is aangebroken!

‘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 het is
met hem ten einde. 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)

 Dit zat er uiteindelijk aan te komennaar wat al aangekondigd was in de profeet Maleachinaar wat al aangekondigd was in de profeet Maleachi

 Als ‘de Elia’ geen gehoor zal vinden, zalJahweh het land slaan met de vloekJahweh het land slaan met de vloek

 Johannes zit al gevangen, het volk is verdeeld, zelfs Jezus’ familie komt over hem ten val!Johannes zit al gevangen, het volk is verdeeld, zelfs Jezus’ familie komt over hem ten val!

 Dit is het kritieke moment voor Israel, de dag van de Heer, het Koninkrijk is aangebroken!



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 het is
met hem ten einde. 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)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)

 Wat nu gebeurt ‘de sterkere’ is hethuisvan de ‘gebonden’ sterkegebonden’ sterkeaan het plunderen

 ‘bindenbinden’ is een gekende aanduiding binnen de ‘apocriefe boekenapocriefe boeken’ voorsatanssatansnederlaagnederlaag

 Wanneerheeft Jezus inhet achterliggende verhaal ‘de sterke’ dangebondengebonden?

 Maar er ligt in Jezus’ verklaring eveneens een diepere onderliggende waarheid…

‘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 het is
met hem ten einde. 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)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)

 Wat nu gebeurt ‘de sterkere’ is hethuisvan de ‘gebonden’ sterkegebonden’ sterkeaan het plunderen

 ‘bindenbinden’ is een gekende aanduiding binnen de ‘apocriefe boekenapocriefe boeken’ voorsatanssatansnederlaagnederlaag

 Wanneerheeft Jezus inhet achterliggende verhaal ‘de sterke’ dangebondengebonden?

 Maar er ligt in Jezus’ verklaring eveneens een diepere onderliggende waarheid…
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‘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 het is
met hem ten einde. 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)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)

 Slechtséén passage in de Schrift maakt melding vaneen sterkeeen sterkedie ‘gebondengebonden’ zal worden!

‘Zou een sterke zijn buit ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een tiran kunnen ontsnappen?
Maar zo zegt Jahweh: Ja, de gevangenen van een sterke zullen hem ontnomen worden, en de buit

van een tiran zal ontkomen. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uwkinderen redden.’
(Jes.49:24-25)

‘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 het is
met hem ten einde. 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)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)

 Slechtséén passage in de Schrift maakt melding vaneen sterkeeen sterkedie ‘gebondengebonden’ zal worden!

‘Zou een sterke zijn buit ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een tiran kunnen ontsnappen?
Maar zo zegt Jahweh: Ja, de gevangenen van een sterke zullen hem ontnomen worden, en de buit

van een tiran zal ontkomen. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uwkinderen redden.’
(Jes.49:24-25)
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‘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 het is
met hem ten einde. 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)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)

 Israel i/d macht van Babylon is er stellig van overtuigd dat er voor hen geen enkele hoop isdat er voor hen geen enkele hoop is

‘Zou een sterke zijn buit ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een tiran kunnen ontsnappen?
Maar zo zegt Jahweh: Ja, de gevangenen van een sterke zullen hem ontnomen worden, en de buit

van een tiran zal ontkomen. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uwkinderen redden.’
(Jes.49:24-25)

‘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 het is
met hem ten einde. 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)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)

 Israel i/d macht van Babylon is er stellig van overtuigd dat er voor hen geen enkele hoop isdat er voor hen geen enkele hoop is

‘Zou een sterke zijn buit ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een tiran kunnen ontsnappen?
Maar zo zegt Jahweh: Ja, de gevangenen van een sterke zullen hem ontnomen worden, en de buit

van een tiran zal ontkomen. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uwkinderen redden.’
(Jes.49:24-25)
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‘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 het is
met hem ten einde. 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)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)

 Vanzelfsprekend antwoordVanzelfsprekend antwoord:: Nee Babylon is te sterk, geen macht is er tegen Babylon opgewassen!

‘Zou een sterke zijn buit ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een tiran kunnen ontsnappen?
Maar zo zegt Jahweh: Ja, de gevangenen van een sterke zullen hem ontnomen worden, en de buit

van een tiran zal ontkomen. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uwkinderen redden.’
(Jes.49:24-25)

‘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 het is
met hem ten einde. 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)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)

 Vanzelfsprekend antwoordVanzelfsprekend antwoord:: Nee Babylon is te sterk, geen macht is er tegen Babylon opgewassen!

‘Zou een sterke zijn buit ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een tiran kunnen ontsnappen?
Maar zo zegt Jahweh: Ja, de gevangenen van een sterke zullen hem ontnomen worden, en de buit

van een tiran zal ontkomen. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uwkinderen redden.’
(Jes.49:24-25)
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‘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 het is
met hem ten einde. 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)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)

 En toch zal Ik doenIk doenwat totaal onmogelijk lijkt, Ik zal jullie uitreddenIk zal jullie uitredden! Dit is Mijn belofte!Dit is Mijn belofte!

‘Zou een sterke zijn buit ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een tiran kunnen ontsnappen?
Maar zo zegt Jahweh: Ja, de gevangenen van een sterke zullen hem ontnomen worden, en de buit

van een tiran zal ontkomen. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uw kinderen redden.’
(Jes.49:24-25)

‘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 het is
met hem ten einde. 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)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)

 En toch zal Ik doenIk doenwat totaal onmogelijk lijkt, Ik zal jullie uitreddenIk zal jullie uitredden! Dit is Mijn belofte!Dit is Mijn belofte!

‘Zou een sterke zijn buit ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een tiran kunnen ontsnappen?
Maar zo zegt Jahweh: Ja, de gevangenen van een sterke zullen hem ontnomen worden, en de buit

van een tiran zal ontkomen. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uw kinderen redden.’
(Jes.49:24-25)



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 het is
met hem ten einde. 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)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)

 Hier stelt zich voor velen een probleem:de ‘sterkesterke’ inde context is Babylon satan?!satan?!
‘Zou een sterke zijn buit ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een tiran kunnen ontsnappen?

Maar zo zegt Jahweh: Ja, de gevangenen van een sterke zullen hem ontnomen worden, en de buit
van een tiran zal ontkomen. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uwkinderen redden.’

(Jes.49:24-25)

‘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 het is
met hem ten einde. 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)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)

 Hier stelt zich voor velen een probleem:de ‘sterkesterke’ inde context is Babylon satan?!satan?!
‘Zou een sterke zijn buit ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een tiran kunnen ontsnappen?

Maar zo zegt Jahweh: Ja, de gevangenen van een sterke zullen hem ontnomen worden, en de buit
van een tiran zal ontkomen. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uwkinderen redden.’

(Jes.49:24-25)



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 het is
met hem ten einde. 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)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)

 Hier stelt zich voor velen een probleem:de ‘sterkesterke’ inde context isBabylon satan?!satan?!

 Israel besefteallangere tijddat‘afgoden’ (Egypte, Babylon) slechts beeltenissen vanhouthout&&steensteenzijn

 Hoe kanBabylonmetzijn stomme afgoden zo’n macht hebbenomvolkeren teoverheersen?!

 Demonische machtenDemonische machtenmaken gretig gebruik v/d mensen hunhechtinghechtingaan een afgodencultus

‘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 het is
met hem ten einde. 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)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)

 Hier stelt zich voor velen een probleem:de ‘sterkesterke’ inde context isBabylon satan?!satan?!

 Israel besefteallangere tijddat‘afgoden’ (Egypte, Babylon) slechts beeltenissen vanhouthout&&steensteenzijn

 Hoe kanBabylonmetzijn stomme afgoden zo’n macht hebbenomvolkeren teoverheersen?!

 Demonische machtenDemonische machtenmaken gretig gebruik v/d mensen hunhechtinghechtingaan een afgodencultus
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‘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 het is
met hem ten einde. 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)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)

 Demonische machtenDemonische machtenmaken gretig gebruik v/d mensen hunhechtinghechtingaan een afgodencultus

 Gevolg afgodische volken zijnblindblind &doofdoof, in duisternis zonder besef van de realiteit!

 In Jezus’ dagen erkent men datRomeRomeopop zichzichniet het probleemniet het probleemisis maar demonische machten

 Jezus interpreteert Jesaja opeen manierdie de mensen in zijn dagenheel goed begrijpenheel goed begrijpen

‘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 het is
met hem ten einde. 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)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)

 Demonische machtenDemonische machtenmaken gretig gebruik v/d mensen hunhechtinghechtingaan een afgodencultus

 Gevolg afgodische volken zijnblindblind &doofdoof, in duisternis zonder besef van de realiteit!

 In Jezus’ dagen erkent men datRomeRomeopop zichzichniet het probleemniet het probleemisis maar demonische machten

 Jezus interpreteert Jesaja opeen manierdie de mensen in zijn dagenheel goed begrijpenheel goed begrijpen
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‘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;
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kan dat koninkrijk niet standhouden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen
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(Mk.3:20-27)

2. Nadere verklaring (vers 27)(vers 27)
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 BabylonBabylon is niet jullie probleemenRomeRome is niet jullie probleem,maar ‘demonische’ machten

 Jullie sloven je uit om ‘heiligheilig && reinrein’ Israel te zijn op jullie ‘eigen wijzeeigen wijze’ in jullie synagogen!
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‘Voorwaar, Ik zeg u, dat alles de mensenkinderen 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.’
(Mk.3:28-30)

3. Ernstige waarschuwing (vers 28(vers 28--30)30)

 Als we iets niet meteen begrijpen in hetNT.waar moeten wij ons wenden om meer licht?

 Er is opnieuw maar één passage in Israëls Geschriften die hiervoor in aanmerking komt…

 De Heilige Geest wordt zeer weinig vermeld in Markus,waar hebben we Hem al ontmoet?
‘Door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen bevrijd; Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van

weleer. Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefdZij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd. Daarom is Hij
voor hen veranderd in een vijand, Hij Zelf heeft tegen hen gestreden. Toch dacht Hij aan de dagen vanouds,

aan Mozes, aan Zijn volk.  Maar nu, waar is Hij Die hen deed opgaan uit de zee met de herders van Zijn
kudde, waar is Hij Die Zijn Heilige Geest in hun midden stelde, Die Zijn luisterrijke arm heeft doen gaan aan
de rechterhand van Mozes, Die het water voor hun ogen doormidden spleet om Zich een eeuwige Naam

te maken, Die hen deed gaan door de diepe wateren?’
(Jes.63:9-13)
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Was Paulus hier aanwezig geweest, aan wie zijn zijde zou Hij zich gesteld hebben denk je?

 ‘Eeuwig’ betekent ook hier onveranderlijk, zolang iemand blijft bij zijn positie &standpunt
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