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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)

‘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)



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 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)

‘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)



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

2 BELANGRIJKE KWESTIES2 BELANGRIJKE KWESTIES

 Staat Jezus aan de zijde van de demonen? Wie is Hij?!Wie is Hij?!

 Er ontstaat een duidelijk onderscheid tussen hen die ‘binnenbinnen’en hen die ‘buitenbuiten’ zijn!

‘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)
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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)

Beschuldiging iszeer ernstigzeer ernstig Bezetenheid dwaalleraar&volksmisleider

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

 Jezus’ drievoudig antwoord: Pure dwaasheidPure dwaasheid: houdt geen steek! (vers 23(vers 23--26)26)
Nadere verklaringNadere verklaring (vers 27)(vers 27)
Ernstige waarschuwingErnstige waarschuwing (vers 28(vers 28--30)30)

‘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 ingelijkenissengelijkenissen te spreken’

 Jezus’ drievoudig antwoord: Pure dwaasheidPure dwaasheid: houdt geen steek! (vers 23(vers 23--26)26)
Nadere verklaringNadere verklaring (vers 27)(vers 27)
Ernstige waarschuwingErnstige waarschuwing (vers 28(vers 28--30)30)



De Beëlzebul controverse

‘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.3:28-35)

 Andere situatie Jezus’ familie verontrust door de commotie die Jezus veroorzaakt
 Maar… zoals het ‘‘nieuwenieuwe’’IsraelIsraelherdefinieerd wordt, zo ook de ‘‘nieuwenieuwe’’ familiebandfamilieband
 God is in Jezus in hun middenGod is in Jezus in hun midden ‘beslist’ zowel nationaal & familiaal          binnenofbuiten
 Alleen wie Jezus ‘hoorthoort’ maakt deel uit van zijn ‘familie -huis’ en is eenware Israëliet
 Belangrijk: hoe zullen de volkeren die ‘Jezus’ nooit gezien hebben beoordeeld worden?hoe zullen de volkeren die ‘Jezus’ nooit gezien hebben beoordeeld worden?

‘Voorwaar, Ik zeg u: voor zoveel u het hebt gedaan aan een van de geringsten
van deze broeders van mij, hebt u het Mij gedaan.’ (Mt.25:40)

‘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.3:28-35)

 Andere situatie Jezus’ familie verontrust door de commotie die Jezus veroorzaakt
 Maar… zoals het ‘‘nieuwenieuwe’’IsraelIsraelherdefinieerd wordt, zo ook de ‘‘nieuwenieuwe’’ familiebandfamilieband
 God is in Jezus in hun middenGod is in Jezus in hun midden ‘beslist’ zowel nationaal & familiaal          binnenofbuiten
 Alleen wie Jezus ‘hoorthoort’ maakt deel uit van zijn ‘familie -huis’ en is eenware Israëliet
 Belangrijk: hoe zullen de volkeren die ‘Jezus’ nooit gezien hebben beoordeeld worden?hoe zullen de volkeren die ‘Jezus’ nooit gezien hebben beoordeeld worden?

‘Voorwaar, Ik zeg u: voor zoveel u het hebt gedaan aan een van de geringsten
van deze broeders van mij, hebt u het Mij gedaan.’ (Mt.25:40)



Jezus’ gelijkenis v/h zaad &bodems aan menigten

‘En Hij begon opnieuw te leren bij de zee. En een zeer grote menigte verzamelde zich bij Hem,
zodat Hij aan boord van een schip ging en daarin neerzat op de zee, en de hele menigte was aan de zee

op het land. En Hij leerde hun door gelijkenissen vele dingen; en Hij zei in zijn leer tot hen:
Hoort! Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien, dat het ene zaad bij de weg viel,

en de vogels kwamen en aten het op. En ander zaad viel op de rotsachtige bodem, waar het niet veel
aarde had, en het kwam terstond op, doordat het geen diepe aarde had. En toen de zon was opgegaan,
verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En ander zaad viel tussen de dorens, en

de dorens schoten op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En andere zaden vielen in de goede aarde,
schoten op, groeiden en gaven vrucht, en het ene droeg dertigvoudig, het andere zestigvoudig en het

andere honderdvoudig. En Hij zei: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
En toen Hij alleen was, vroegen zij die Hem omringden, met de twaalf, Hem naar de gelijkenissen.

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. En Hij zei tot hen: Weet u deze gelijkenis niet?
En hoe zult u alle gelijkenissen kennen?’

(Mk.4:1-13)

‘En Hij begon opnieuw te leren bij de zee. En een zeer grote menigte verzamelde zich bij Hem,
zodat Hij aan boord van een schip ging en daarin neerzat op de zee, en de hele menigte was aan de zee

op het land. En Hij leerde hun door gelijkenissen vele dingen; en Hij zei in zijn leer tot hen:
Hoort! Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien, dat het ene zaad bij de weg viel,

en de vogels kwamen en aten het op. En ander zaad viel op de rotsachtige bodem, waar het niet veel
aarde had, en het kwam terstond op, doordat het geen diepe aarde had. En toen de zon was opgegaan,
verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En ander zaad viel tussen de dorens, en

de dorens schoten op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En andere zaden vielen in de goede aarde,
schoten op, groeiden en gaven vrucht, en het ene droeg dertigvoudig, het andere zestigvoudig en het

andere honderdvoudig. En Hij zei: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
En toen Hij alleen was, vroegen zij die Hem omringden, met de twaalf, Hem naar de gelijkenissen.

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. En Hij zei tot hen: Weet u deze gelijkenis niet?
En hoe zult u alle gelijkenissen kennen?’

(Mk.4:1-13)



Jezus’ gelijkenis v/h zaad &bodems aan menigten

‘En Hij begon opnieuw te leren bij de zee. En een zeer grote menigte verzamelde zich bij Hem,
zodat Hij aan boord van een schip ging en daarin neerzat op de zee, en de hele menigte was aan de zee

op het land. En Hij leerde hun door gelijkenissen vele dingen; en Hij zei in zijn leer tot hen…’
(Mk.4:1,2)

 De gelijkenissen kunnennietgeïsoleerd worden van de Beëlzebul controverse!

 Het koninkrijk van de tegenstander is ten einde!            Israël is verdeeldverdeeldover wie Jezus is!

 Er is eenduidelijke scheidingslijn getrokken          to ‘hear’ornot to ‘hear’ that’s thequestion!

 Let op de verandering van scene waar hebben we dit ‘patroonpatroon’ nog gezien?

 Betere vertaling: ‘Hij begonbegon hun door gelijkenissen vele dingen te leren’ reactie -crisismoment

mashalmashal&&paraboléparabolé: waaier van betekenissen: spreuk, leerdicht, raadsel, profetisch gezegde

 Trouwens, Jezus heeft al ‘onvermeld’ in gelijkenissen gesproken…

‘Niemand naait een lap nieuwe stof op een oud kleed… niemand doet jonge wijn in oude zakken;’
(Mk.2:21,22)

‘En Hij begon opnieuw te leren bij de zee. En een zeer grote menigte verzamelde zich bij Hem,
zodat Hij aan boord van een schip ging en daarin neerzat op de zee, en de hele menigte was aan de zee

op het land. En Hij leerde hun door gelijkenissen vele dingen; en Hij zei in zijn leer tot hen…’
(Mk.4:1,2)

 De gelijkenissen kunnennietgeïsoleerd worden van de Beëlzebul controverse!

 Het koninkrijk van de tegenstander is ten einde!            Israël is verdeeldverdeeldover wie Jezus is!

 Er is eenduidelijke scheidingslijn getrokken          to ‘hear’ornot to ‘hear’ that’s thequestion!

 Let op de verandering van scene waar hebben we dit ‘patroonpatroon’ nog gezien?

 Betere vertaling: ‘Hij begonbegon hun door gelijkenissen vele dingen te leren’ reactie -crisismoment

mashalmashal&&paraboléparabolé: waaier van betekenissen: spreuk, leerdicht, raadsel, profetisch gezegde

 Trouwens, Jezus heeft al ‘onvermeld’ in gelijkenissen gesproken…

‘Niemand naait een lap nieuwe stof op een oud kleed… niemand doet jonge wijn in oude zakken;’
(Mk.2:21,22)



Jezus’ gelijkenis v/h zaad &bodems aan menigten

‘Hoort! Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien, dat het ene zaad bij de weg
viel, en de vogels kwamen en aten het op. En ander zaad viel op de rotsachtige bodem, waar het niet veel
aarde had, en het kwam terstond op, doordat het geen diepe aarde had. En toen de zon was opgegaan,
verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En ander zaad viel tussen de dorens,
en de dorens schoten op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En andere zaden vielen in de goede
aarde, schoten op, groeiden en gaven vrucht, en het ene droeg dertigvoudig, het andere zestigvoudig

en het andere honderdvoudig. En Hij zei: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.’
(Mk.4:3-9)

 De gelijkenis van de zaaier?! Nee, het hoofdonderwerp is de ‘bodemgesteldheidbodemgesteldheid’

 3 bodemcondities3 bodemcondities die slecht zijn             goede bodemkwaliteit  metdrievoudige uitwerkingdrievoudige uitwerking

 Metafoor volgens het ‘bekende’ uit het dagelijkse leven            leidt naar het ‘onbekende’

 De hamvraag is, wat is hierDe hamvraag is, wat is hierhet onbekendehet onbekendewat zo belangrijk is omwat zo belangrijk is omte vattente vattendoor ‘hoorders’door ‘hoorders’

 Superbelangrijk, want de ‘4 bodems’ isde moeder van alle gelijkenissen!

‘En Hij zei tot hen: Weet u deze gelijkenis niet? En hoe zult u alle gelijkenissen kennen?’ (Mk.4:13)

‘Hoort! Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien, dat het ene zaad bij de weg
viel, en de vogels kwamen en aten het op. En ander zaad viel op de rotsachtige bodem, waar het niet veel
aarde had, en het kwam terstond op, doordat het geen diepe aarde had. En toen de zon was opgegaan,
verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En ander zaad viel tussen de dorens,
en de dorens schoten op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En andere zaden vielen in de goede
aarde, schoten op, groeiden en gaven vrucht, en het ene droeg dertigvoudig, het andere zestigvoudig

en het andere honderdvoudig. En Hij zei: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.’
(Mk.4:3-9)

 De gelijkenis van de zaaier?! Nee, het hoofdonderwerp is de ‘bodemgesteldheidbodemgesteldheid’

 3 bodemcondities3 bodemcondities die slecht zijn             goede bodemkwaliteit  metdrievoudige uitwerkingdrievoudige uitwerking

 Metafoor volgens het ‘bekende’ uit het dagelijkse leven            leidt naar het ‘onbekende’

 De hamvraag is, wat is hierDe hamvraag is, wat is hierhet onbekendehet onbekendewat zo belangrijk is omwat zo belangrijk is omte vattente vattendoor ‘hoorders’door ‘hoorders’

 Superbelangrijk, want de ‘4 bodems’ isde moeder van alle gelijkenissen!

‘En Hij zei tot hen: Weet u deze gelijkenis niet? En hoe zult u alle gelijkenissen kennen?’ (Mk.4:13)



Jezus’ gelijkenis v/h zaad &bodems aan menigten

‘Hoort! Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien, dat het ene zaad bij de weg
viel, en de vogels kwamen en aten het op. En ander zaad viel op de rotsachtige bodem, waar het niet veel
aarde had, en het kwam terstond op, doordat het geen diepe aarde had. En toen de zon was opgegaan,
verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En ander zaad viel tussen de dorens,
en de dorens schoten op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En andere zaden vielen in de goede
aarde, schoten op, groeiden en gaven vrucht, en het ene droeg dertigvoudig, het andere zestigvoudig

en het andere honderdvoudig. En Hij zei: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.’
(Mk.4:3-9)

 Wat is Jezus openingswoord? Zegt Jezus dit herhaaldelijk doorheen dit evangeliedoorheen dit evangelie?!

 Onze ergste vijand is onze familiariteit met deze teksten, we begrijpen ze nauwelijks…

 De sleutel tot alle gelijkenissenDe sleutel tot alle gelijkenissen legt alle nadruk ophet  belang van nauwgezet luisteren!het  belang van nauwgezet luisteren!

 De gelijkenissen openbaren: de ‘bodemgesteldheid’ van je hart (hoe je nu op dit moment hoort!)

 De gelijkenissen openbaren: de ‘verborgenheden’ van het Koninkrijk (geef je om het Koninkrijk?)

 De spontane reactie op… is tegelijk het oordeel wat wij over onszelf vellen! (David–Nathan)

‘Hoort! Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien, dat het ene zaad bij de weg
viel, en de vogels kwamen en aten het op. En ander zaad viel op de rotsachtige bodem, waar het niet veel
aarde had, en het kwam terstond op, doordat het geen diepe aarde had. En toen de zon was opgegaan,
verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En ander zaad viel tussen de dorens,
en de dorens schoten op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En andere zaden vielen in de goede
aarde, schoten op, groeiden en gaven vrucht, en het ene droeg dertigvoudig, het andere zestigvoudig

en het andere honderdvoudig. En Hij zei: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.’
(Mk.4:3-9)

 Wat is Jezus openingswoord? Zegt Jezus dit herhaaldelijk doorheen dit evangeliedoorheen dit evangelie?!

 Onze ergste vijand is onze familiariteit met deze teksten, we begrijpen ze nauwelijks…

 De sleutel tot alle gelijkenissenDe sleutel tot alle gelijkenissen legt alle nadruk ophet  belang van nauwgezet luisteren!het  belang van nauwgezet luisteren!

 De gelijkenissen openbaren: de ‘bodemgesteldheid’ van je hart (hoe je nu op dit moment hoort!)

 De gelijkenissen openbaren: de ‘verborgenheden’ van het Koninkrijk (geef je om het Koninkrijk?)

 De spontane reactie op… is tegelijk het oordeel wat wij over onszelf vellen! (David–Nathan)



Jezus’ gelijkenis v/h zaad &bodems aan menigten

‘Hoort! Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien, dat het ene zaad bij de weg
viel, en de vogels kwamen en aten het op. En ander zaad viel op de rotsachtige bodem, waar het niet veel
aarde had, en het kwam terstond op, doordat het geen diepe aarde had. En toen de zon was opgegaan,
verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En ander zaad viel tussen de dorens,
en de dorens schoten op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En andere zaden vielen in de goede
aarde, schoten op, groeiden en gaven vrucht, en het ene droeg dertigvoudig, het andere zestigvoudig

en het andere honderdvoudig. En Hij zei: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.’
(Mk.4:3-9)

 Het woord dat gezaaid wordt in de harten is in Israëls traditiegeen onbekend gegeven

‘Gij Israël, hoor mij, en gij nageslacht Jakobs, luister naar mijn reden. Want zietWant ziet ik zaai mijn wetik zaai mijn wet in uin u,
en zij zal in uvrucht voortbrengen, en gij zult daarin verheerlijkt worden in eeuwigheid.

Doch onze vaderen, die de wet ontvingen, hebben ze niet gehouden, en zij hebben mijn rechten
niet bewaard, en de vrucht der wet is niet openbaar geworden, … Want die ze ontvangen hebben,Want die ze ontvangen hebben,

zijn verloren gegaan, vermits zij niet bewaarden hetgeen in hen gezaaid waszijn verloren gegaan, vermits zij niet bewaarden hetgeen in hen gezaaid was.’
(4 Ezra 9: 30-37)

 Bij de 1e Exodus zaaide Jahweh zijn Torah in de harten van Israel oordeel, banvloek

‘Hoort! Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien, dat het ene zaad bij de weg
viel, en de vogels kwamen en aten het op. En ander zaad viel op de rotsachtige bodem, waar het niet veel
aarde had, en het kwam terstond op, doordat het geen diepe aarde had. En toen de zon was opgegaan,
verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En ander zaad viel tussen de dorens,
en de dorens schoten op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En andere zaden vielen in de goede
aarde, schoten op, groeiden en gaven vrucht, en het ene droeg dertigvoudig, het andere zestigvoudig

en het andere honderdvoudig. En Hij zei: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.’
(Mk.4:3-9)

 Het woord dat gezaaid wordt in de harten is in Israëls traditiegeen onbekend gegeven

‘Gij Israël, hoor mij, en gij nageslacht Jakobs, luister naar mijn reden. Want zietWant ziet ik zaai mijn wetik zaai mijn wet in uin u,
en zij zal in uvrucht voortbrengen, en gij zult daarin verheerlijkt worden in eeuwigheid.

Doch onze vaderen, die de wet ontvingen, hebben ze niet gehouden, en zij hebben mijn rechten
niet bewaard, en de vrucht der wet is niet openbaar geworden, … Want die ze ontvangen hebben,Want die ze ontvangen hebben,

zijn verloren gegaan, vermits zij niet bewaarden hetgeen in hen gezaaid waszijn verloren gegaan, vermits zij niet bewaarden hetgeen in hen gezaaid was.’
(4 Ezra 9: 30-37)

 Bij de 1e Exodus zaaide Jahweh zijn Torah in de harten van Israel oordeel, banvloek



Jezus’ gelijkenis v/h zaad &bodems aan menigten

‘Hoort! Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien, dat het ene zaad bij de weg
viel, en de vogels kwamen en aten het op. En ander zaad viel op de rotsachtige bodem, waar het niet veel
aarde had, en het kwam terstond op, doordat het geen diepe aarde had. En toen de zon was opgegaan,
verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En ander zaad viel tussen de dorens,
en de dorens schoten op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En andere zaden vielen in de goede
aarde, schoten op, groeiden en gaven vrucht, en het ene droeg dertigvoudig, het andere zestigvoudig

en het andere honderdvoudig. En Hij zei: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.’
(Mk.4:3-9)

De hamvraag is, wat is hierDe hamvraag is, wat is hierhet onbekendehet onbekendewat zo belangrijk is om te vatten door ‘wat zo belangrijk is om te vatten door ‘hoordershoorders’’

 Gezien vanuit Israëls verwachtingspatroon de absolute noodzaak omte reagerente reageren

 Israël verwachtte datJahwehJahwehbij het aanbreken van het Koninkrijk alles ging realiseren!alles ging realiseren!

 Het Koninkrijk breekt aan, er is scheidingmaar op basis van de toestand van hun harttoestand van hun hart

 IsraelIsraelbeslistbeslist over zijn lotover zijn lot of het zichzelf veroordeelt of…zichuitstrekt naar het leven!uitstrekt naar het leven!

 Het Koninkrijk is niet wat zij ervan verwachtten nieuwe wijn moet in nieuwe zakken…

‘Hoort! Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien, dat het ene zaad bij de weg
viel, en de vogels kwamen en aten het op. En ander zaad viel op de rotsachtige bodem, waar het niet veel
aarde had, en het kwam terstond op, doordat het geen diepe aarde had. En toen de zon was opgegaan,
verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En ander zaad viel tussen de dorens,
en de dorens schoten op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En andere zaden vielen in de goede
aarde, schoten op, groeiden en gaven vrucht, en het ene droeg dertigvoudig, het andere zestigvoudig

en het andere honderdvoudig. En Hij zei: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.’
(Mk.4:3-9)

De hamvraag is, wat is hierDe hamvraag is, wat is hierhet onbekendehet onbekendewat zo belangrijk is om te vatten door ‘wat zo belangrijk is om te vatten door ‘hoordershoorders’’

 Gezien vanuit Israëls verwachtingspatroon de absolute noodzaak omte reagerente reageren

 Israël verwachtte datJahwehJahwehbij het aanbreken van het Koninkrijk alles ging realiseren!alles ging realiseren!

 Het Koninkrijk breekt aan, er is scheidingmaar op basis van de toestand van hun harttoestand van hun hart

 IsraelIsraelbeslistbeslist over zijn lotover zijn lot of het zichzelf veroordeelt of…zichuitstrekt naar het leven!uitstrekt naar het leven!

 Het Koninkrijk is niet wat zij ervan verwachtten nieuwe wijn moet in nieuwe zakken…



Jezus’ gelijkenis v/h zaad &bodems aan menigten

‘Hoort! Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien, dat het ene zaad bij de weg
viel, en de vogels kwamen en aten het op. En ander zaad viel op de rotsachtige bodem, waar het niet veel
aarde had, en het kwam terstond op, doordat het geen diepe aarde had. En toen de zon was opgegaan,
verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En ander zaad viel tussen de dorens,
en de dorens schoten op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En andere zaden vielen in de goede
aarde, schoten op, groeiden en gaven vrucht, en het ene droeg dertigvoudig, het andere zestigvoudig

en het andere honderdvoudig. En Hij zei: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.’
(Mk.4:3-9)

 Israëls ‘eigen wijzeeigen wijze’om Gods Israel te zijn kanniet opgelapt worden,het moet verdwijnen…

 Israel denkende Jahweh te kennen, heeft  zijn ‘eigen invulling’eigen invulling’gemaakt YesYeswewecancan!!

God  heeft de leiding, niet Israel, dat voortdurend de controle wil bewarenen niet vertrouwenen niet vertrouwen

 KoninkrijkKoninkrijk moetoponverwachte wijzeonverwachte wijzeaanbreken tot genezingtot genezing zelfvoorzienigheidzelfvoorzienigheid

 Let op de ‘flowflow’ van de tekst: wie ‘buiten’ is hoortenkel de gelijkenis, geen nadere verklaring

 Maar wie tot Jezus komttot Jezus komtkrijgt de verklaring          duidelijk gevolg v/d Beëlzebul controverse

‘Hoort! Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien, dat het ene zaad bij de weg
viel, en de vogels kwamen en aten het op. En ander zaad viel op de rotsachtige bodem, waar het niet veel
aarde had, en het kwam terstond op, doordat het geen diepe aarde had. En toen de zon was opgegaan,
verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. En ander zaad viel tussen de dorens,
en de dorens schoten op en verstikten het, en het gaf geen vrucht. En andere zaden vielen in de goede
aarde, schoten op, groeiden en gaven vrucht, en het ene droeg dertigvoudig, het andere zestigvoudig

en het andere honderdvoudig. En Hij zei: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.’
(Mk.4:3-9)

 Israëls ‘eigen wijzeeigen wijze’om Gods Israel te zijn kanniet opgelapt worden,het moet verdwijnen…

 Israel denkende Jahweh te kennen, heeft  zijn ‘eigen invulling’eigen invulling’gemaakt YesYeswewecancan!!

God  heeft de leiding, niet Israel, dat voortdurend de controle wil bewarenen niet vertrouwenen niet vertrouwen

 KoninkrijkKoninkrijk moetoponverwachte wijzeonverwachte wijzeaanbreken tot genezingtot genezing zelfvoorzienigheidzelfvoorzienigheid

 Let op de ‘flowflow’ van de tekst: wie ‘buiten’ is hoortenkel de gelijkenis, geen nadere verklaring

 Maar wie tot Jezus komttot Jezus komtkrijgt de verklaring          duidelijk gevolg v/d Beëlzebul controverse



Jezus’ bedoelingen met de gelijkenissen

‘En toen Hij alleen was, vroegen zij die Hem omringden, met de twaalf, Hem naar de gelijkenissen.
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;
opdatopdat zij niet misschien zich bekeren en hun vergeven wordt. En Hij zei tot hen: Weet u deze gelijkenis niet?

En hoe zult u alle gelijkenissen kennen?’
(Mk.4:10-13)

 Let op de ‘hoordershoorders’ niet enkel de12+vroege discipelen, maar allen die Hem omringenmaar allen die Hem omringen

 Jezus’ uitleg voor de gelijkenissen bezorgt menig uitlegger hartkloppingen (dubbele uitverkiezing?!)

 AllesAlleskomtkomt iningelijkenissengelijkenissen die ‘buiten’ zijn zichnietbekeren,geenvergeving vinden?!

 De sleutel ligt echter inhet ernstig nemenvan Jezus’ aanhaling uitJesaja 6Jesaja 6 in context

 Citaat isde samenvatting Jesaja zijn ‘verdere’ predikingenJezus’ ‘verdere’ onderwijs

 FunctieFunctie &&doeldoelvan Jezus’ prediking in gelijkenissen isgelijklopend met  Jesaja in zijn dagen

 Achtergrondkennis isnoodzakelijk om Jesaja zijn ‘vreemde bedieningvreemde bediening’ te begrijpen…

‘En toen Hij alleen was, vroegen zij die Hem omringden, met de twaalf, Hem naar de gelijkenissen.
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;
opdatopdat zij niet misschien zich bekeren en hun vergeven wordt. En Hij zei tot hen: Weet u deze gelijkenis niet?

En hoe zult u alle gelijkenissen kennen?’
(Mk.4:10-13)

 Let op de ‘hoordershoorders’ niet enkel de12+vroege discipelen, maar allen die Hem omringenmaar allen die Hem omringen

 Jezus’ uitleg voor de gelijkenissen bezorgt menig uitlegger hartkloppingen (dubbele uitverkiezing?!)

 AllesAlleskomtkomt iningelijkenissengelijkenissen die ‘buiten’ zijn zichnietbekeren,geenvergeving vinden?!

 De sleutel ligt echter inhet ernstig nemenvan Jezus’ aanhaling uitJesaja 6Jesaja 6 in context

 Citaat isde samenvatting Jesaja zijn ‘verdere’ predikingenJezus’ ‘verdere’ onderwijs

 FunctieFunctie &&doeldoelvan Jezus’ prediking in gelijkenissen isgelijklopend met  Jesaja in zijn dagen

 Achtergrondkennis isnoodzakelijk om Jesaja zijn ‘vreemde bedieningvreemde bediening’ te begrijpen…



Voorbeschouwing en context van Jesaja 6

‘Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.
Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden;

zij hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet,
zij hebben oren, maar horen niet, zij hebben een neus, maar ruiken niet,

hun handen, maar zij tasten niet; hun voeten, maar zij gaan niet; zij geven geen geluid met hun keel.
Wie hen maakten, zullen worden als zij, ieder die op hen vertrouwt.

(Ps.115:3-8)

 Jahweh ‘de levende Godde levende God’is in de mogelijkheid, bezit macht, omelke actie te ondernemen

 Wie zich van Hem afkeert voor ‘waardeloze afgodenwaardeloze afgoden’ wordt even ‘vruchteloosvruchteloos’ als hen

 Als Gods beelddragersGods beelddragersbezitten wij eveneens  de ‘vrije’mogelijkheidmogelijkheid &&capaciteitcapaciteit tot actie…

‘Wanneer deze tekenen aan u geschieden, doe dan wat uw hand vindt, want God is met udoe dan wat uw hand vindt, want God is met u.’ (1 Sam.10:7)

 Geweldige vrijheid, denk aanEdenEden, er was slechtséén ietséén ietswat de mens onthouden werd!

 Maar verloochen ‘de levende God’ en je verliest al je ‘zintuigenzintuigen’ om je alsmens te gedragenmens te gedragen

 Totaalonwetendwat het betekent om alsGods beelddrager te handelen naarGods beeldGods beeld

‘Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.
Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden;

zij hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet,
zij hebben oren, maar horen niet, zij hebben een neus, maar ruiken niet,

hun handen, maar zij tasten niet; hun voeten, maar zij gaan niet; zij geven geen geluid met hun keel.
Wie hen maakten, zullen worden als zij, ieder die op hen vertrouwt.

(Ps.115:3-8)

 Jahweh ‘de levende Godde levende God’is in de mogelijkheid, bezit macht, omelke actie te ondernemen

 Wie zich van Hem afkeert voor ‘waardeloze afgodenwaardeloze afgoden’ wordt even ‘vruchteloosvruchteloos’ als hen

 Als Gods beelddragersGods beelddragersbezitten wij eveneens  de ‘vrije’mogelijkheidmogelijkheid &&capaciteitcapaciteit tot actie…

‘Wanneer deze tekenen aan u geschieden, doe dan wat uw hand vindt, want God is met udoe dan wat uw hand vindt, want God is met u.’ (1 Sam.10:7)

 Geweldige vrijheid, denk aanEdenEden, er was slechtséén ietséén ietswat de mens onthouden werd!

 Maar verloochen ‘de levende God’ en je verliest al je ‘zintuigenzintuigen’ om je alsmens te gedragenmens te gedragen

 Totaalonwetendwat het betekent om alsGods beelddrager te handelen naarGods beeldGods beeld



Voorbeschouwing en context van Jesaja 6

‘In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden
de tempel. Serafs stonden boven Hem… En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is Jahweh der
legermachten, de ganse aarde is de volheid van zijn heerlijkheid. En de dorpelposten beefden van het luide
roepen en het huis werd vervuld met rook. Daarop hoorde ik de stem van  Jahweh, die zei:
Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zei: Hier ben ik, zend mij. Toen zeide Hij: Ga, zeg tot
dit volk: Hoort aldoor, maar verstaat niet, en ziet aldoor, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet,
maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet ziet en met zijn oren niet
hoort en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere en genezen worde. Toen vroeg ik:
Hoelang, Jahweh? Hij antwoordde: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, …
en Jahweh de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is.’ (Jes.6:1-13 selectie)

 Jesaja 1Jesaja 1 Jahweh heeft eenrechtsgedingmet zijn volk (1:18-20)

 Jesaja 2Jesaja 2--44 Jahweh legt de vinger op Israëls tekortkomingen, doet eenappel aan hun hart
Jahwehtuchtigt henonderwijl, maar er volgtgeen reactie, geen bekering

 Jesaja 5Jesaja 5 Het lied van de wijngaard, Jahweh doet alles voor zijn geliefde maar zij keert
Hem de rug toe. Israel veroordeelt zichzelf. (juridische gelijkenis!)
Jahweh is jullie Echtgenoot, ondanks zijn goedheid krijgt Hij enkel minachting!
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Hoelang, Jahweh? Hij antwoordde: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, …
en Jahweh de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is.’ (Jes.6:1-13 selectie)

 Jesaja 1Jesaja 1 Jahweh heeft eenrechtsgedingmet zijn volk (1:18-20)

 Jesaja 2Jesaja 2--44 Jahweh legt de vinger op Israëls tekortkomingen, doet eenappel aan hun hart
Jahwehtuchtigt henonderwijl, maar er volgtgeen reactie, geen bekering

 Jesaja 5Jesaja 5 Het lied van de wijngaard, Jahweh doet alles voor zijn geliefde maar zij keert
Hem de rug toe. Israel veroordeelt zichzelf. (juridische gelijkenis!)
Jahweh is jullie Echtgenoot, ondanks zijn goedheid krijgt Hij enkel minachting!
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roepen en het huis werd vervuld met rook. Daarop hoorde ik de stem van  Jahweh, die zei:
Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zei: Hier ben ik, zend mij. Toen zeide Hij: Ga, zeg tot
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Hoelang, Jahweh? Hij antwoordde: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, …
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 Jesaja 2Jesaja 2--44 Jahweh legt de vinger op Israëls tekortkomingen, doet een appel aan hun hart
Jahweh tuchtigt hen onderwijl, maar er volgt geen reactie, geen bekering

 Jesaja 5Jesaja 5 Na het lied volgt6x wee6x wee,6 oordelen,  3+3           scheppingsdagen Genesis 1Genesis 1
‘Het zal te dien dage over hen heen bruisen als het bruisen der zee; aanschouwt men de aarde,

zie, er is benauwende duisternis, en het licht is verduisterd door de wolken.’(Jes.5:30)
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de tempel. Serafs stonden boven Hem… En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is Jahweh der
legermachten, de ganse aarde is de volheid van zijn heerlijkheid. En de dorpelposten beefden van het luide
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