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Structuur binnen hoofdstuk 4

1. Jezus’ gelijkenis van het zaad en de bodems gericht aan de menigten (1-9)

2. Uitleg
a.over het doelover het doelvan de zaaier in het zaaien van ‘gelijkenis’ zaad (10-12)
b.over de reactieover de reactie:de ontvankelijkheid van de bodems voor het ‘gelijkenis’ zaad (13-20)

3. Openbarende karakter v/d gelijkenissen enwaarschuwingomaandachtig te luisterenaandachtig te luisteren (21-25)

4. De reden om aandachtig te luisteren:het onverwachte karakter van Gods Koninkrijk (26-32)

5. Jezus’ verlangen om de waarheid te openbaren,maar op zijn voorwaarden (33-34)

1. Jezus’ gelijkenis van het zaad en de bodems gericht aan de menigten (1-9)

2. Uitleg
a.over het doelover het doelvan de zaaier in het zaaien van ‘gelijkenis’ zaad (10-12)
b.over de reactieover de reactie:de ontvankelijkheid van de bodems voor het ‘gelijkenis’ zaad (13-20)

3. Openbarende karakter v/d gelijkenissen enwaarschuwingomaandachtig te luisterenaandachtig te luisteren (21-25)

4. De reden om aandachtig te luisteren:het onverwachte karakter van Gods Koninkrijk (26-32)

5. Jezus’ verlangen om de waarheid te openbaren,maar op zijn voorwaarden (33-34)



De bodemrespons van het ‘parabel’ zaad

‘De zaaier zaait het woord. Dit zijn degenen, die langs de weg zijn: waar het woord gezaaid wordt, en zodra
zij het horen, komt terstond de satan en neemt het woord, dat in hen gezaaid is, weg. En evenzo zijn,
die op steenachtige plaatsen gezaaid worden, degenen, die, zodra zij het woord horen, het terstond
met blijdschap aannemen. Doch zij hebben geen wortel in zich, maar zijn mensen van het ogenblik;
wanneer later verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komen zij terstond ten val.

En een ander deel zijn degenen, die in de dorens gezaaid worden: dit zijn zij, die het woord horen, maar
de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij
en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn degenen, die in goede aarde gezaaid zijn:
zij, die het woord horen en in zich opnemen en vrucht dragen, dertigvoud en zestigvoud en honderdvoud.’

(Mk.4:14-20)

 11ee bodembodem het verharde hart      geen bereidwilligheid vooringenomenheidvooringenomenheid &&cynismecynisme

 22ee bodembodem oppervlakkige mensen,enthousiastenthousiast &&veelbelovendveelbelovend maargeen fundamentgeen fundament

 33ee bodembodem Interesse v/h koninkrijk     bestendige afleiding verontreinigingverontreiniging&&verstikkingverstikking

 44ee bodembodem zachte, ontvankelijke hartenzachte, ontvankelijke hartendiegoede vruchtgoede vruchtnaar vermogen voortbrengen
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Het doel van Jezus’ gelijkenissen

‘En Hij zei tot hen: Komt de lamp soms om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden,
en niet om op de kandelaar gezet te worden?Want er is niets verborgen dan om geopenbaard te worden;
en er gebeurt niets om geheim te zijn, maar om in het openbaar te komen. Als iemand oren heeft
om te horen, laat hij horen! 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. En Hij zei: Zo is het koninkrijk van God,
als een mens die het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad spruit uit
en wordt lang, zonder dat hijzelf weet hoe. De aarde draagt vanzelf vrucht, eerst de halm, daarna de aar,
daarna het volle koren in de aar. Wanneer nu de vrucht zich voordoet, zendt hij terstond de sikkel daarin,
omdat de oogst daar is. En Hij zei: Hoe zullen wij het koninkrijk van God vergelijken, of met welke gelijkenis
zullen wij het voorstellen? Als een mosterdzaad, dat wanneer het op de aarde wordt gezaaid, kleiner is
dan alle zaden die op de aarde zijn; en wanneer het is gezaaid, komt het op en wordt groter dan
alle groenten en maakt grote takken, zodat de vogels van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen.
En met vele zulke gelijkenissen sprak Hij het woord tot hen, naardat zij het konden horen; maar zonder
gelijkenis sprak Hij niet tot hen, maar afzonderlijk verklaarde Hij alles aan zijn eigen discipelen.’

(Mk.4:21-34)

‘En Hij zei tot hen: Komt de lamp soms om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden,
en niet om op de kandelaar gezet te worden?Want er is niets verborgen dan om geopenbaard te worden;
en er gebeurt niets om geheim te zijn, maar om in het openbaar te komen. Als iemand oren heeft
om te horen, laat hij horen! 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. En Hij zei: Zo is het koninkrijk van God,
als een mens die het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad spruit uit
en wordt lang, zonder dat hijzelf weet hoe. De aarde draagt vanzelf vrucht, eerst de halm, daarna de aar,
daarna het volle koren in de aar. Wanneer nu de vrucht zich voordoet, zendt hij terstond de sikkel daarin,
omdat de oogst daar is. En Hij zei: Hoe zullen wij het koninkrijk van God vergelijken, of met welke gelijkenis
zullen wij het voorstellen? Als een mosterdzaad, dat wanneer het op de aarde wordt gezaaid, kleiner is
dan alle zaden die op de aarde zijn; en wanneer het is gezaaid, komt het op en wordt groter dan
alle groenten en maakt grote takken, zodat de vogels van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen.
En met vele zulke gelijkenissen sprak Hij het woord tot hen, naardat zij het konden horen; maar zonder
gelijkenis sprak Hij niet tot hen, maar afzonderlijk verklaarde Hij alles aan zijn eigen discipelen.’

(Mk.4:21-34)



Hoe werken de gelijkenissen, wat is Jezus verwachting?

‘En Hij zei tot hen: Komt de lamp soms om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden,
en niet om op de kandelaar gezet te worden? Want er is niets verborgen dan om geopenbaard te worden;

en er gebeurt niets om geheim te zijn, maar om in het openbaar te komen.  Als iemand oren heeft
om te horen, laat hij horen! 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.4:21-25)

 Jezus wil overduidelijk dathet lichtwel degelijk gezien wordt! lamp &kandelaar

 Hij spreekt niet in gelijkenissen om de boodschap te verbergenen dus niet begrepen wordt

 Bedoeling van Jezus’ gelijkenissen is Israel te ziften het licht toont wat in het hart leeft

 Daarom is het juist zo belangrijk hoeer naar de gelijkenissen gehoord wordt!

 Wie een open hart heeft en hoort, zal steeds meer en meer worden gegeven

 Als er geen bereidwilligheid is dan zal het weinige wat je hebt ,weggenomen worden

‘En Hij zei tot hen: Komt de lamp soms om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden,
en niet om op de kandelaar gezet te worden? Want er is niets verborgen dan om geopenbaard te worden;

en er gebeurt niets om geheim te zijn, maar om in het openbaar te komen.  Als iemand oren heeft
om te horen, laat hij horen! 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.4:21-25)

 Jezus wil overduidelijk dathet lichtwel degelijk gezien wordt! lamp &kandelaar

 Hij spreekt niet in gelijkenissen om de boodschap te verbergenen dus niet begrepen wordt

 Bedoeling van Jezus’ gelijkenissen is Israel te ziften het licht toont wat in het hart leeft

 Daarom is het juist zo belangrijk hoeer naar de gelijkenissen gehoord wordt!

 Wie een open hart heeft en hoort, zal steeds meer en meer worden gegeven

 Als er geen bereidwilligheid is dan zal het weinige wat je hebt ,weggenomen worden



Waarom is het belangrijk om nauwlettend te luisteren?

‘En Hij zei: Zo is het koninkrijk van God, als een mens die het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat,
nacht en dag, en het zaad spruit uit en wordt lang, zonder dat hijzelf weet hoe.

De aarde draagt vanzelf vrucht, eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.
Wanneer nu de vrucht zich voordoet, zendt hij terstond de sikkel daarin, omdat de oogst daar is.’

(Mk.4:26-29)

 Wat is in deze gelijkenisWat is in deze gelijkenis het onbekendehet onbekendewat zo belangrijk is omwat zo belangrijk is omte vattente vattendoor ‘hoorders’?door ‘hoorders’?

 Het ‘gezaaide gewas’ heeft geen verzorging van ‘mensen’ nodig!

 Het is zelfgroeiend (automaté) ‘wild’ zaad / plant en geen ‘gedomesticeerd’  zaad / plant

 Eens het gezaaid is doet het zijn ding, het heeft geen verdere verzorging nodig!

 Het komt er op Gods tijd &wijzeen niet zoals Israel het verwacht en het ziet…

 Kent geen overeenkomst        hervormingsprogramma van Farizeeën, zeloten of Essenen

Waarom nauwlettend luisteren? Het Koninkrijk komt op een totaal onverwachte wijzeHet Koninkrijk komt op een totaal onverwachte wijze

‘En Hij zei: Zo is het koninkrijk van God, als een mens die het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat,
nacht en dag, en het zaad spruit uit en wordt lang, zonder dat hijzelf weet hoe.

De aarde draagt vanzelf vrucht, eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.
Wanneer nu de vrucht zich voordoet, zendt hij terstond de sikkel daarin, omdat de oogst daar is.’

(Mk.4:26-29)

 Wat is in deze gelijkenisWat is in deze gelijkenis het onbekendehet onbekendewat zo belangrijk is omwat zo belangrijk is omte vattente vattendoor ‘hoorders’?door ‘hoorders’?

 Het ‘gezaaide gewas’ heeft geen verzorging van ‘mensen’ nodig!

 Het is zelfgroeiend (automaté) ‘wild’ zaad / plant en geen ‘gedomesticeerd’  zaad / plant

 Eens het gezaaid is doet het zijn ding, het heeft geen verdere verzorging nodig!

 Het komt er op Gods tijd &wijzeen niet zoals Israel het verwacht en het ziet…

 Kent geen overeenkomst        hervormingsprogramma van Farizeeën, zeloten of Essenen

Waarom nauwlettend luisteren? Het Koninkrijk komt op een totaal onverwachte wijzeHet Koninkrijk komt op een totaal onverwachte wijze



Waarom is het belangrijk om nauwlettend te luisteren?

‘En Hij zei: Zo is het koninkrijk van God, als een mens die het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat,
nacht en dag, en het zaad spruit uit en wordt lang, zonder dat hijzelf weet hoe.

De aarde draagt vanzelf vrucht, eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.
Wanneer nu de vrucht zich voordoet, zendt hij terstond de sikkel daarin, omdat de oogst daar is.’

(Mk.4:26-29)

 Waarom heeft het ‘onze’ verzorgingnietnodig? We kunnen het niet doorgronden…

 Discipelen gaan daar mee worstelen, denk aan Petrus’ reactie (op Jezus’  lijdensaankondiging!)
denk aan de broers die een plaats willen aan Jezus’ zijde

 Aan zulke mensen ga je toch het Koninkrijk niet toevertrouwen?

 Wat gaan ze ervan ‘bakken’ denk je? Jesus international ministries inc?!

 Het isGods KoninkrijkGods Koninkrijk, Gods levendmakende krachtGods levendmakende kracht, Gods timingGods timing en opGods manierGods manier…

 Hij kan met elk probleem afrekenen,daar moeten wij ons geen zorgen over maken!

‘En Hij zei: Zo is het koninkrijk van God, als een mens die het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat,
nacht en dag, en het zaad spruit uit en wordt lang, zonder dat hijzelf weet hoe.

De aarde draagt vanzelf vrucht, eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.
Wanneer nu de vrucht zich voordoet, zendt hij terstond de sikkel daarin, omdat de oogst daar is.’

(Mk.4:26-29)

 Waarom heeft het ‘onze’ verzorgingnietnodig? We kunnen het niet doorgronden…

 Discipelen gaan daar mee worstelen, denk aan Petrus’ reactie (op Jezus’  lijdensaankondiging!)
denk aan de broers die een plaats willen aan Jezus’ zijde

 Aan zulke mensen ga je toch het Koninkrijk niet toevertrouwen?

 Wat gaan ze ervan ‘bakken’ denk je? Jesus international ministries inc?!

 Het isGods KoninkrijkGods Koninkrijk, Gods levendmakende krachtGods levendmakende kracht, Gods timingGods timing en opGods manierGods manier…

 Hij kan met elk probleem afrekenen,daar moeten wij ons geen zorgen over maken!



Waarom is het belangrijk om nauwlettend te luisteren?

‘En Hij zei: Hoe zullen wij het koninkrijk van God vergelijken, of met welke gelijkenis zullen wij het
voorstellen? Als een mosterdzaad, dat wanneer het op de aarde wordt gezaaid, kleiner is dan alle zaden
die op de aarde zijn; en wanneer het is gezaaid, komt het op en wordt groter dan alle groenten en maakt

grote takken, zodat de vogels van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen.’
(Mk.4:30-32)

 Lijkt onbetekenendonbetekenendenverwaarloosbaarverwaarloosbaar in de ogen van Israelnaar hun verwachtingen

 Begint met een rondtrekkende timmermanszoon uit Galilea zonder kwalificaties &opleiding

 Wie brengt Hij overwegend op de been? Niet de gevestigde elite of bemiddelende burger

 Gelijkaardige situatie bij de 1e exodus         Mozes&bonte mengeling ‘voormalige slaven’

 Maar dit is de weg waarlangs God verkiest Zijn Koninkrijk op aarde op te richten…

 Wat is hierWat is hierhet onbekendehet onbekendewat zo belangrijk is om te vatten door ‘wat zo belangrijk is om te vatten door ‘hoordershoorders’ ?’ ?

 Het Koninkrijk van God          geen ‘cederboom’ maar ‘een groente’ ?!

‘En Hij zei: Hoe zullen wij het koninkrijk van God vergelijken, of met welke gelijkenis zullen wij het
voorstellen? Als een mosterdzaad, dat wanneer het op de aarde wordt gezaaid, kleiner is dan alle zaden
die op de aarde zijn; en wanneer het is gezaaid, komt het op en wordt groter dan alle groenten en maakt

grote takken, zodat de vogels van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen.’
(Mk.4:30-32)

 Lijkt onbetekenendonbetekenendenverwaarloosbaarverwaarloosbaar in de ogen van Israelnaar hun verwachtingen

 Begint met een rondtrekkende timmermanszoon uit Galilea zonder kwalificaties &opleiding

 Wie brengt Hij overwegend op de been? Niet de gevestigde elite of bemiddelende burger

 Gelijkaardige situatie bij de 1e exodus         Mozes&bonte mengeling ‘voormalige slaven’

 Maar dit is de weg waarlangs God verkiest Zijn Koninkrijk op aarde op te richten…

 Wat is hierWat is hierhet onbekendehet onbekendewat zo belangrijk is om te vatten door ‘wat zo belangrijk is om te vatten door ‘hoordershoorders’ ?’ ?

 Het Koninkrijk van God          geen ‘cederboom’ maar ‘een groente’ ?!



Waarom is het belangrijk om nauwlettend te luisteren?

‘En Hij zei: Hoe zullen wij het koninkrijk van God vergelijken, of met welke gelijkenis zullen wij het
voorstellen? Als een mosterdzaad, dat wanneer het op de aarde wordt gezaaid, kleiner is dan alle zaden
die op de aarde zijn; en wanneer het is gezaaid, komt het op en wordt groter dan alle groenten en maakt

grote takken, zodat de vogels van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen.’
(Mk.4:30-32)

 Lijkt onbetekenendonbetekenenden verwaarloosbaarerwaarloosbaar in de ogen van Israelnaar hun verwachtingen

 Begint met een rondtrekkende timmermanszoon uit Galilea zonder kwalificaties &opleiding

 Wie brengt Hij overwegend op de been? Niet de gevestigde elite of bemiddelende burger

 Gelijkaardige situatie bij de 1e exodus         Mozes&bonte mengeling ‘voormalige slaven’

 Maar dit is de weg waarlangs God verkiest Zijn Koninkrijk op aarde op te richten…

 De voetwassing gaat Jezusde wereld veranderenmet een waskom&handdoek?!

 Het Koninkrijk van God  is ‘groentezaad’en geen ‘cederzaad’ …

‘En Hij zei: Hoe zullen wij het koninkrijk van God vergelijken, of met welke gelijkenis zullen wij het
voorstellen? Als een mosterdzaad, dat wanneer het op de aarde wordt gezaaid, kleiner is dan alle zaden
die op de aarde zijn; en wanneer het is gezaaid, komt het op en wordt groter dan alle groenten en maakt

grote takken, zodat de vogels van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen.’
(Mk.4:30-32)

 Lijkt onbetekenendonbetekenenden verwaarloosbaarerwaarloosbaar in de ogen van Israelnaar hun verwachtingen

 Begint met een rondtrekkende timmermanszoon uit Galilea zonder kwalificaties &opleiding

 Wie brengt Hij overwegend op de been? Niet de gevestigde elite of bemiddelende burger

 Gelijkaardige situatie bij de 1e exodus         Mozes&bonte mengeling ‘voormalige slaven’

 Maar dit is de weg waarlangs God verkiest Zijn Koninkrijk op aarde op te richten…

 De voetwassing gaat Jezusde wereld veranderenmet een waskom&handdoek?!

 Het Koninkrijk van God  is ‘groentezaad’en geen ‘cederzaad’ …



Waarom is het belangrijk om nauwlettend te luisteren?

‘En Hij zei: Hoe zullen wij het koninkrijk van God vergelijken, of met welke gelijkenis zullen wij het
voorstellen? Als een mosterdzaad, dat wanneer het op de aarde wordt gezaaid, kleiner is dan alle zaden
die op de aarde zijn; en wanneer het is gezaaid, komt het op en wordt groter dan alle groenten en maakt

grote takken, zodat de vogels van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen.’
(Mk.4:30-32)

 Daniel &Ezechiël spreken in gelijkaardige bewoording over de wereldrijken in hun dagen

‘Ik zag: er stond een boom midden op de aarde, van grote hoogte; die boom was groot en sterk,
zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde;

zijn loof was schoon en zijn vrucht zo overvloedig, dat hij voedsel bood voor allen;
onder hem zocht het gedierte desonder hem zocht het gedierte des veldsvelds schaduw en in zijn takken nestelde het gevogelte des hemelsschaduw en in zijn takken nestelde het gevogelte des hemels,

en al wat leeft werd door hem gevoed.’ (Dan.4:10-12)

‘Zie, Assurwas een ceder op de Libanon, schoon van takken, met schaduwrijk loof, hoog van stam;
zijn top reikte tot in de wolken. In zijn takken nestelde al het gevogelte des hemels, onder zijn takken wierpIn zijn takken nestelde al het gevogelte des hemels, onder zijn takken wierp

al het gedierte desal het gedierte des veldsvelds zijn jongen, in zijn schaduw woonden alle grote volkenzijn jongen, in zijn schaduw woonden alle grote volken.’ (Ezech.31:3,6)

 Niemand zou verbaasd opkijkenals  er  opdeze wijze over Gods Koninkrijk gesproken werd

‘En Hij zei: Hoe zullen wij het koninkrijk van God vergelijken, of met welke gelijkenis zullen wij het
voorstellen? Als een mosterdzaad, dat wanneer het op de aarde wordt gezaaid, kleiner is dan alle zaden
die op de aarde zijn; en wanneer het is gezaaid, komt het op en wordt groter dan alle groenten en maakt

grote takken, zodat de vogels van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen.’
(Mk.4:30-32)

 Daniel &Ezechiël spreken in gelijkaardige bewoording over de wereldrijken in hun dagen

‘Ik zag: er stond een boom midden op de aarde, van grote hoogte; die boom was groot en sterk,
zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde;

zijn loof was schoon en zijn vrucht zo overvloedig, dat hij voedsel bood voor allen;
onder hem zocht het gedierte desonder hem zocht het gedierte des veldsvelds schaduw en in zijn takken nestelde het gevogelte des hemelsschaduw en in zijn takken nestelde het gevogelte des hemels,

en al wat leeft werd door hem gevoed.’ (Dan.4:10-12)

‘Zie, Assurwas een ceder op de Libanon, schoon van takken, met schaduwrijk loof, hoog van stam;
zijn top reikte tot in de wolken. In zijn takken nestelde al het gevogelte des hemels, onder zijn takken wierpIn zijn takken nestelde al het gevogelte des hemels, onder zijn takken wierp

al het gedierte desal het gedierte des veldsvelds zijn jongen, in zijn schaduw woonden alle grote volkenzijn jongen, in zijn schaduw woonden alle grote volken.’ (Ezech.31:3,6)

 Niemand zou verbaasd opkijkenals  er  opdeze wijze over Gods Koninkrijk gesproken werd



Waarom is het belangrijk om nauwlettend te luisteren?

‘En Hij zei: Hoe zullen wij het koninkrijk van God vergelijken, of met welke gelijkenis zullen wij het
voorstellen? Als een mosterdzaad, dat wanneer het op de aarde wordt gezaaid, kleiner is dan alle zaden
die op de aarde zijn; en wanneer het is gezaaid, komt het op en wordt groter dan alle groenten en maakt

grote takken, zodat de vogels van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen.’
(Mk.4:30-32)

 Ezechiël sprak zelfs in die termen overde wederoprichting van Israelde wederoprichting van Israelna de ballingschap !

Zo zegt Jahweh de Heer: Dan zal Ik zelf van de top van de hoge ceder een twijgje nemen en dat in de
grond zetten; van de bovenste der jonge takjes zal Ik een twijgje plukken en Ik zelf zal dat planten op een

hoge en verheven berg; op de hoge berg Israëls zal Ik het planten, en het zal takken dragen, vrucht
voortbrengen en tot een prachtige ceder worden. En allerhande vogels van allerlei gevederte zullen onder

hem wonen; in de schaduw zijner takken zullen zij wonen.’ (Ezech.17:22,23)

 Het onbekendezit hem nietzit hem niet in de ‘buitengewone proportiesbuitengewone proporties’ die de groente zal aannemen

 De vogels die woning en voedsel vinden, verwijzen naarde ultieme zegen voor de volken

 Jezus legt nadruk ophet organisch verband piepklein zaad en het eindresultaat

 De aanvang v/h Koninkrijk valt ogenschijnlijk niet te rijmen met de toekomstige heerlijkheid

‘En Hij zei: Hoe zullen wij het koninkrijk van God vergelijken, of met welke gelijkenis zullen wij het
voorstellen? Als een mosterdzaad, dat wanneer het op de aarde wordt gezaaid, kleiner is dan alle zaden
die op de aarde zijn; en wanneer het is gezaaid, komt het op en wordt groter dan alle groenten en maakt

grote takken, zodat de vogels van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen.’
(Mk.4:30-32)

 Ezechiël sprak zelfs in die termen overde wederoprichting van Israelde wederoprichting van Israelna de ballingschap !

Zo zegt Jahweh de Heer: Dan zal Ik zelf van de top van de hoge ceder een twijgje nemen en dat in de
grond zetten; van de bovenste der jonge takjes zal Ik een twijgje plukken en Ik zelf zal dat planten op een

hoge en verheven berg; op de hoge berg Israëls zal Ik het planten, en het zal takken dragen, vrucht
voortbrengen en tot een prachtige ceder worden. En allerhande vogels van allerlei gevederte zullen onder

hem wonen; in de schaduw zijner takken zullen zij wonen.’ (Ezech.17:22,23)

 Het onbekendezit hem nietzit hem niet in de ‘buitengewone proportiesbuitengewone proporties’ die de groente zal aannemen

 De vogels die woning en voedsel vinden, verwijzen naarde ultieme zegen voor de volken

 Jezus legt nadruk ophet organisch verband piepklein zaad en het eindresultaat

 De aanvang v/h Koninkrijk valt ogenschijnlijk niet te rijmen met de toekomstige heerlijkheid



Waarom is het belangrijk om nauwlettend te luisteren?

‘En Hij zei: Hoe zullen wij het koninkrijk van God vergelijken, of met welke gelijkenis zullen wij het
voorstellen? Als een mosterdzaad, dat wanneer het op de aarde wordt gezaaid, kleiner is dan alle zaden

die op de aarde zijn; en wanneer het is gezaaid, komt het op en wordt groter dan alle groenten en
maakt grote takken, zodat de vogels van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen.

En in vele dergelijke gelijkenissen sprak Hij het woord tot hen, naardat zij het konden horen,
en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet, maar afzonderlijk aan zijn discipelen verklaarde Hij alles.’

(Mk.4:30-34)

 Jezus wil wel degelijk begrepen worden, zo wordt hier nogmaals onderstreept! (beeldspraak!)

 Slaat hen niet rond de oren, maar als eengoede Herder,geeft Hij naar hun vermogengeeft Hij naar hun vermogen

 Waarom? Omdat de ‘nieuwe wijnnieuwe wijn’ zo verbijsterend anders is dan verwacht !!!

 Alles waar zij zo bezorgd over zijn; vergeving, sabbat, spijswetten       voorgoed veranderen

 De gelijkenissen volgens Markus, zullen afhankelijk van hoe er gehoord wordt:
Mensen herscheppen naar het beeld van de ware Israelof…

veranderen naar het beeld van de afgoden die in de harten aanwezig zijn…

‘En Hij zei: Hoe zullen wij het koninkrijk van God vergelijken, of met welke gelijkenis zullen wij het
voorstellen? Als een mosterdzaad, dat wanneer het op de aarde wordt gezaaid, kleiner is dan alle zaden

die op de aarde zijn; en wanneer het is gezaaid, komt het op en wordt groter dan alle groenten en
maakt grote takken, zodat de vogels van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen.

En in vele dergelijke gelijkenissen sprak Hij het woord tot hen, naardat zij het konden horen,
en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet, maar afzonderlijk aan zijn discipelen verklaarde Hij alles.’

(Mk.4:30-34)

 Jezus wil wel degelijk begrepen worden, zo wordt hier nogmaals onderstreept! (beeldspraak!)

 Slaat hen niet rond de oren, maar als eengoede Herder,geeft Hij naar hun vermogengeeft Hij naar hun vermogen

 Waarom? Omdat de ‘nieuwe wijnnieuwe wijn’ zo verbijsterend anders is dan verwacht !!!

 Alles waar zij zo bezorgd over zijn; vergeving, sabbat, spijswetten       voorgoed veranderen

 De gelijkenissen volgens Markus, zullen afhankelijk van hoe er gehoord wordt:
Mensen herscheppen naar het beeld van de ware Israelof…

veranderen naar het beeld van de afgoden die in de harten aanwezig zijn…



Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en
zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte Hij
de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.
En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?
En zij kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gerasenen. En toen Hij uit het schip
was gegaan, kwam Hem terstond uit de graven een mens tegemoet met een onreine geest, die zijn
woning in de graven had; en zelfs niet met een keten kon ook maar iemand hem meer binden; want
dikwijls was hij met voetboeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren door hem stuk
getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was in staat hem te bedwingen. En hij was altijd,
nacht en dag, in de graven en op de bergen en schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen.
En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe en huldigde Hem; en hij schreeuwde met luider stem de
woorden: Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer U bij God,
pijnig mij niet! Want Hij had tot hem gezegd: Onreine geest, ga uit van deze mens! En Hij vroeg hem:
Wat is je naam? En hij zei tot Hem: Legioen is mijn naam, want wij zijn velen.

En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en
zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte Hij
de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.
En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?
En zij kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gerasenen. En toen Hij uit het schip
was gegaan, kwam Hem terstond uit de graven een mens tegemoet met een onreine geest, die zijn
woning in de graven had; en zelfs niet met een keten kon ook maar iemand hem meer binden; want
dikwijls was hij met voetboeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren door hem stuk
getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was in staat hem te bedwingen. En hij was altijd,
nacht en dag, in de graven en op de bergen en schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen.
En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe en huldigde Hem; en hij schreeuwde met luider stem de
woorden: Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer U bij God,
pijnig mij niet! Want Hij had tot hem gezegd: Onreine geest, ga uit van deze mens! En Hij vroeg hem:
Wat is je naam? En hij zei tot Hem: Legioen is mijn naam, want wij zijn velen.



Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

En hij smeekte Hem dringend dat Hij hen niet buiten het land zou zenden. Nu was daar bij de berg
een grote kudde varkens aan het weiden. En zij smeekten Hem aldus: Zend ons in de varkens,
opdat wij daarin gaan. En Jezus liet het hun toe. En de onreine geesten gingen uit de man en gingen in
de varkens; en de kudde stortte zich van de steilte in de zee, ongeveer tweeduizend, en zij verdronken in
de zee. En zij die ze weidden, vluchtten en berichtten het in de stad en op de velden. En zij kwamen zien
wat er was gebeurd. En zij kwamen tot Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn
verstand, hem die het legioen had gehad, en zij werden bevreesd. En zij die het hadden gezien, vertelden
hun hoe het met de bezetene was gebeurd, en over de varkens. En zij begonnen Hem te smeken uit hun
gebied weg te gaan. En toen Hij in het schip ging, smeekte Hem degene die bezeten was geweest,
bij Hem te mogen zijn. En Hij stond het hem niet toe, maar zei tot hem: Ga naar uw huis tot de uwen,
en bericht hun alles wat de Heer aan u heeft gedaan, en hoe Hij Zich over u heeft erbarmd.
En hij ging weg en begon inDekapolis te prediken alles wat Jezus aan hem had gedaan; en allen
verwonderden zich. En toen Jezus in het schip opnieuw naar de overkant was gevaren, verzamelde zich
een grote menigte bij Hem; en Hij was aan de zee.
En er kwam een van de oversten van de synagoge, Jairus geheten; en toen hij Hem zag, viel hij aan zijn
voeten en smeekte Hem dringend aldus: Mijn dochtertje ligt op haar uiterste; kom toch en leg haar
de handen op, opdat zij behouden wordt en leeft. En Hij ging met hem weg.
En een grote menigte volgde Hem en drong tegen Hem op.

En hij smeekte Hem dringend dat Hij hen niet buiten het land zou zenden. Nu was daar bij de berg
een grote kudde varkens aan het weiden. En zij smeekten Hem aldus: Zend ons in de varkens,
opdat wij daarin gaan. En Jezus liet het hun toe. En de onreine geesten gingen uit de man en gingen in
de varkens; en de kudde stortte zich van de steilte in de zee, ongeveer tweeduizend, en zij verdronken in
de zee. En zij die ze weidden, vluchtten en berichtten het in de stad en op de velden. En zij kwamen zien
wat er was gebeurd. En zij kwamen tot Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn
verstand, hem die het legioen had gehad, en zij werden bevreesd. En zij die het hadden gezien, vertelden
hun hoe het met de bezetene was gebeurd, en over de varkens. En zij begonnen Hem te smeken uit hun
gebied weg te gaan. En toen Hij in het schip ging, smeekte Hem degene die bezeten was geweest,
bij Hem te mogen zijn. En Hij stond het hem niet toe, maar zei tot hem: Ga naar uw huis tot de uwen,
en bericht hun alles wat de Heer aan u heeft gedaan, en hoe Hij Zich over u heeft erbarmd.
En hij ging weg en begon inDekapolis te prediken alles wat Jezus aan hem had gedaan; en allen
verwonderden zich. En toen Jezus in het schip opnieuw naar de overkant was gevaren, verzamelde zich
een grote menigte bij Hem; en Hij was aan de zee.
En er kwam een van de oversten van de synagoge, Jairus geheten; en toen hij Hem zag, viel hij aan zijn
voeten en smeekte Hem dringend aldus: Mijn dochtertje ligt op haar uiterste; kom toch en leg haar
de handen op, opdat zij behouden wordt en leeft. En Hij ging met hem weg.
En een grote menigte volgde Hem en drong tegen Hem op.



Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

En een vrouw die twaalf jaar een bloedvloeiing had gehad en veel had geleden van vele artsen, en alles
wat van haar was, besteed en geen enkele baat gevonden had maar veeleer achteruit was gegaan,
had over Jezus gehoord en kwam in de menigte van achteren en raakte zijn kleed aan; want zij zei:
Als ik maar zijn kleren aanraak, zal ik behouden worden. En terstond droogde de bron van haar bloeding
op en zij merkte aan haar lichaam, dat zij van de kwaal gezond was geworden. En terstond onderkende
Jezus in Zichzelf de kracht die van Hem was uitgegaan, keerde Zich om in de menigte en zei: Wie heeft
mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt,
en U zegt: Wie heeft Mij aangeraakt? En Hij keek rond om haar te zien die dat had gedaan.
De vrouw nu, bang en bevend, daar zij wist wat er met haar was gebeurd, kwam en viel voor Hem neer
en zei Hem de hele waarheid. En Hij zei tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede
en wees genezen van uw kwaal. Terwijl Hij nog sprak, kwamen er van de overste van de synagoge,
die zeiden: Uw dochter is gestorven; wat valt u de Meester nog lastig? Jezus luisterde echter niet naar
het woord dat werd gesproken en zei tot de overste van de synagoge: Wees niet bang, geloof alleen.
En Hij stond niemand toe Hem te volgen dan Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus.
En zij kwamen in het huis van de overste van de synagoge, en Hij zag misbaar en lieden die luid weenden
en jammerden. En toen Hij naar binnen was gegaan, zei Hij tot hen: Waarom maakt u misbaar en weent?
Het kind is niet gestorven, maar slaapt. En zij lachten Hem uit.

En een vrouw die twaalf jaar een bloedvloeiing had gehad en veel had geleden van vele artsen, en alles
wat van haar was, besteed en geen enkele baat gevonden had maar veeleer achteruit was gegaan,
had over Jezus gehoord en kwam in de menigte van achteren en raakte zijn kleed aan; want zij zei:
Als ik maar zijn kleren aanraak, zal ik behouden worden. En terstond droogde de bron van haar bloeding
op en zij merkte aan haar lichaam, dat zij van de kwaal gezond was geworden. En terstond onderkende
Jezus in Zichzelf de kracht die van Hem was uitgegaan, keerde Zich om in de menigte en zei: Wie heeft
mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt,
en U zegt: Wie heeft Mij aangeraakt? En Hij keek rond om haar te zien die dat had gedaan.
De vrouw nu, bang en bevend, daar zij wist wat er met haar was gebeurd, kwam en viel voor Hem neer
en zei Hem de hele waarheid. En Hij zei tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede
en wees genezen van uw kwaal. Terwijl Hij nog sprak, kwamen er van de overste van de synagoge,
die zeiden: Uw dochter is gestorven; wat valt u de Meester nog lastig? Jezus luisterde echter niet naar
het woord dat werd gesproken en zei tot de overste van de synagoge: Wees niet bang, geloof alleen.
En Hij stond niemand toe Hem te volgen dan Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus.
En zij kwamen in het huis van de overste van de synagoge, en Hij zag misbaar en lieden die luid weenden
en jammerden. En toen Hij naar binnen was gegaan, zei Hij tot hen: Waarom maakt u misbaar en weent?
Het kind is niet gestorven, maar slaapt. En zij lachten Hem uit.



Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Nadat Hij nu allen had uitgedreven, nam Hij de vader van het kind en de moeder en hen die bij Hem
waren mee, en ging naar binnen waar het kind was. En Hij greep de hand van het kind en zei tot haar:
Talitha koem, dat is vertaald: Meisje, Ik zeg je, sta op! En terstond stond het meisje op en liep;
want het was twaalf jaar; en zij waren terstond buiten zichzelf met grote ontzetting.
En Hij gebood hun dringend dat niemand dit te weten zou komen; en Hij zei dat men haar te eten moest
geven.

(Mk.4:35–5:43)

Nadat Hij nu allen had uitgedreven, nam Hij de vader van het kind en de moeder en hen die bij Hem
waren mee, en ging naar binnen waar het kind was. En Hij greep de hand van het kind en zei tot haar:
Talitha koem, dat is vertaald: Meisje, Ik zeg je, sta op! En terstond stond het meisje op en liep;
want het was twaalf jaar; en zij waren terstond buiten zichzelf met grote ontzetting.
En Hij gebood hun dringend dat niemand dit te weten zou komen; en Hij zei dat men haar te eten moest
geven.

(Mk.4:35–5:43)



Structuur binnen Mk.4:35 – 5:43

A. Het stillen van de storm (4:35-41)

B. De bevrijding van de bezeten man en de verdrinking van het legioen (5:1-20)

1.   Achtergrondschets (1-5)
2.  Jezus confronteert ‘legioen’ (6-10)
3.  De verdrinking van het legioen (11-13)
4.  De reactie van de locale bewoners (14-17)
5.  De bevrijde man kondigt het goede nieuws aan (18-20)

C. De genezing van de 2 dochters van Israel (21-43)

1.  Het verzoek van Jaïrus de overste van de synagoge (21-24)
2.  De vrouw met de bloedvloeiingen (24-34)
3.  De opwekking van Jaïrus’ dochter (35-43)

A. Het stillen van de storm (4:35-41)

B. De bevrijding van de bezeten man en de verdrinking van het legioen (5:1-20)

1.   Achtergrondschets (1-5)
2.  Jezus confronteert ‘legioen’ (6-10)
3.  De verdrinking van het legioen (11-13)
4.  De reactie van de locale bewoners (14-17)
5.  De bevrijde man kondigt het goede nieuws aan (18-20)

C. De genezing van de 2 dochters van Israel (21-43)

1.  Het verzoek van Jaïrus de overste van de synagoge (21-24)
2.  De vrouw met de bloedvloeiingen (24-34)
3.  De opwekking van Jaïrus’ dochter (35-43)



Het stillen van de storm op het meer

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en

zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte
Hij de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.

En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

(Mk.4:35-41)

 Merk op       de verhaallijn verbindt de gelijkenissen nadrukkelijk met de storm op het meer

 Waar staat Jezus om bekend gezien zijn beschuldiging? Wat doet Hij aan de overzijde?

 Connectie Beëlzebul controverse : Is Jezus’ gezag van God of satan? Wie is Hij?Wie is Hij?

 Herinner u Jezus’ verklarende antwoord:
‘…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 Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en

zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte
Hij de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.

En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

(Mk.4:35-41)

 Merk op       de verhaallijn verbindt de gelijkenissen nadrukkelijk met de storm op het meer

 Waar staat Jezus om bekend gezien zijn beschuldiging? Wat doet Hij aan de overzijde?

 Connectie Beëlzebul controverse : Is Jezus’ gezag van God of satan? Wie is Hij?Wie is Hij?

 Herinner u Jezus’ verklarende antwoord:
‘…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’



Het stillen van de storm op het meer

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en

zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte
Hij de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.

En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

(Mk.4:35-41)

 Merk op       de verhaallijn verbindt de gelijkenissen nadrukkelijk met de storm op het meer

 Waar staat Jezus om bekend gezien zijn beschuldiging? Wat doet Hij aan de overzijde?

 Connectie Beëlzebul controverse : Is Jezus’ gezag van God of satan? Wie is Hij?Wie is Hij?

 Jezus is JahwehDEsterke die Israel uit ‘slavernij –ballingschap’ bevrijdt door deNE
‘…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 Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en

zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte
Hij de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.

En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

(Mk.4:35-41)

 Merk op       de verhaallijn verbindt de gelijkenissen nadrukkelijk met de storm op het meer

 Waar staat Jezus om bekend gezien zijn beschuldiging? Wat doet Hij aan de overzijde?

 Connectie Beëlzebul controverse : Is Jezus’ gezag van God of satan? Wie is Hij?Wie is Hij?

 Jezus is JahwehDEsterke die Israel uit ‘slavernij –ballingschap’ bevrijdt door deNE
‘…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’



Het stillen van de storm op het meer

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en

zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte
Hij de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.

En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

(Mk.4:35-41)

 Markus hevigheidhevigheid v/d storm, toestandtoestandbezetene, uitzichtloze situatieuitzichtloze situatie beide‘dochters’

 Diversewoordelijke overeenkomstenonder de 4 gelijkenissen en bij de 2 aan 2 onderling

 Overeenkomst Jaïrus’ dochter en de bloedvloeiende vrouw            2 ‘dochters’  12 jaar

 De storm op het meer en de verlossing van de man ‘legioen’          vgl. 4:39 en 5:13

 4 gelijkenissen in daden? 2 paartjes? Waarom juist deze 4 machtige daden?

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en

zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte
Hij de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.

En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

(Mk.4:35-41)

 Markus hevigheidhevigheid v/d storm, toestandtoestandbezetene, uitzichtloze situatieuitzichtloze situatie beide‘dochters’

 Diversewoordelijke overeenkomstenonder de 4 gelijkenissen en bij de 2 aan 2 onderling

 Overeenkomst Jaïrus’ dochter en de bloedvloeiende vrouw            2 ‘dochters’  12 jaar

 De storm op het meer en de verlossing van de man ‘legioen’          vgl. 4:39 en 5:13

 4 gelijkenissen in daden? 2 paartjes? Waarom juist deze 4 machtige daden?



Het stillen van de storm op het meer

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en

zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte
Hij de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.

En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

(Mk.4:35-41)

 Jezus gaat opnieuw in een boot… Hebben we dit niet eerder gezien? Mk.4:1,2

 De zee is bekend om zijn onverwachte stormen,maar deze is van ongeziene ‘hevigheid’

 Doorwinterde vissers, dit ishun terrein waar ze zich kunnen bewijzen, ze kennen deze zee

 Maar zij ‘zienzien’ al snel dat de situatie uitzichtloos is, het schip loopt onherroepelijk vol…

 Dit is veel groter dan wat zij al zo vaak meegemaakt hadden,dit kunnen ze niet aan

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en

zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte
Hij de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.

En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

(Mk.4:35-41)

 Jezus gaat opnieuw in een boot… Hebben we dit niet eerder gezien? Mk.4:1,2

 De zee is bekend om zijn onverwachte stormen,maar deze is van ongeziene ‘hevigheid’

 Doorwinterde vissers, dit ishun terrein waar ze zich kunnen bewijzen, ze kennen deze zee

 Maar zij ‘zienzien’ al snel dat de situatie uitzichtloos is, het schip loopt onherroepelijk vol…

 Dit is veel groter dan wat zij al zo vaak meegemaakt hadden,dit kunnen ze niet aan



Het stillen van de storm op het meer

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en

zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte
Hij de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.

En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

(Mk.4:35-41)

 Jezus  ligt te slapen en zij gaan Hem in grote paniek ‘onzacht’ wekken (herkenbaar?)

 Groot contrast:Jezus slaapt en zij  ‘de beroeps’ panikeren… (serieus gezichtsverlies)

 Lichte afgang, zeelieden die hopeloos in paniek beroep doen op een ‘timmermanszoon’ ?!

 Wat weet Jezus nu van zeilen af? Gaan ze Hem vragen om mee water te ‘hozen’?

 Hoe spreken zij Jezus aan ? Zou dat belangrijk zijn? Nog te vinden in de 4 situaties?

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en

zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte
Hij de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.

En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

(Mk.4:35-41)

 Jezus  ligt te slapen en zij gaan Hem in grote paniek ‘onzacht’ wekken (herkenbaar?)

 Groot contrast:Jezus slaapt en zij  ‘de beroeps’ panikeren… (serieus gezichtsverlies)

 Lichte afgang, zeelieden die hopeloos in paniek beroep doen op een ‘timmermanszoon’ ?!

 Wat weet Jezus nu van zeilen af? Gaan ze Hem vragen om mee water te ‘hozen’?

 Hoe spreken zij Jezus aan ? Zou dat belangrijk zijn? Nog te vinden in de 4 situaties?



Het stillen van de storm op het meer

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en

zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte
Hij de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.

En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

(Mk.4:35-41)

 Waar hebben we dit nog gezien?  Wat deed Jezus er nog meer?

 Wat onderscheid t Jezus als leraar van alle overige in de synagogen?

 Dit zijn geen kinderverhaaltjes, maar voor volwassenen om ernstig over na te denken!

 Jezus is een leraar + Jezus leert met gezag onmisbaaronmisbaar door te dringen tot betekenis

 Jezus is niet zomaar een leraar,er is veel meer met Hem aan de hand

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en

zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte
Hij de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.

En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

(Mk.4:35-41)

 Waar hebben we dit nog gezien?  Wat deed Jezus er nog meer?

 Wat onderscheid t Jezus als leraar van alle overige in de synagogen?

 Dit zijn geen kinderverhaaltjes, maar voor volwassenen om ernstig over na te denken!

 Jezus is een leraar + Jezus leert met gezag onmisbaaronmisbaar door te dringen tot betekenis

 Jezus is niet zomaar een leraar,er is veel meer met Hem aan de hand



Het stillen van de storm op het meer

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en

zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte
Hij de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.

En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

(Mk.4:35-41)

 Jezus staat op en richt zich direct tot de storm en beveelt zoals Hij onreine geesten beveelt!
‘En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg en ga uit van hem.’ (MK.1:25,vgl3:12)

 Wat is hier gaande? Is de storm demonisch of zo?
‘Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht, arm van Jahweh! Ontwaak als in de dagen van weleer,

als bij de generaties van vroeger eeuwen! Bent u het niet dieBent u het niet die RahabRahabhebthebt neergehouwenneergehouwen, het zeemonster, het zeemonster
doorboord?doorboord? Bent u het niet die de zee heeft drooggelegd, de wateren van de grote watervloed,
die de diepten van de zee gemaakt heeft tot een weg, zodat de verlosten erdoor konden gaan?

Zo zullen wie door Jahweh zijn vrijgekocht, terugkeren en met gejuich in Sion komen.’ (Jes.51:9-11)

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
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Het stillen van de storm op het meer

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en

zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte
Hij de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.

En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

(Mk.4:35-41)

 Jezus staat op en richt zich direct tot de storm en beveelt zoals Hij onreine geesten beveelt!

‘En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg en ga uit van hem.’ (MK.1:25,vgl3:12)

 Wat zegt dit ons over de oorsprong van Jezus’ gezag, als Hij de storm het zwijgen oplegt?

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!
En met achterlating van de menigte namen zij Hem, zoals Hij was, in het schip mee; en nog andere
schepen waren er bij Hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip,
zodat het schip al vol liep. En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen; en zij wekten Hem en

zeiden tot Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte
Hij de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.

En Hij zei tot hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees
en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

(Mk.4:35-41)

 Jezus staat op en richt zich direct tot de storm en beveelt zoals Hij onreine geesten beveelt!

‘En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg en ga uit van hem.’ (MK.1:25,vgl3:12)

 Wat zegt dit ons over de oorsprong van Jezus’ gezag, als Hij de storm het zwijgen oplegt?
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