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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 sneed zichzelf met stenen.
En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe en viel voor Hem neer; 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.
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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 in Dekapolis te prediken alles wat Jezus aan hem had gedaan; en allen
verwonderden zich.

(Mk.4:35–5:20)
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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)
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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!
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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 verbindtde gelijkenissen nadrukkelijk met de storm op het meer

 Functioneert als de afsluitende ‘avondscene’ na het onderwijs over de gelijkenissen

 Connectie Beëlzebul controverse : Jezus’ gezag is in vraag gesteld Wie is Hij?Wie is Hij?

 Herinner u ook Jezus’verklarende antwoordverklarende antwoordbij deBeëlzebul controverse:
‘…maar het is met hem ten einde. Niemand die het huis van de sterke binnengaat,

kan zijn huisraad roven, als hij niet eerstals hij niet eerst de sterkede sterke bindtbindt’

‘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 verbindtde gelijkenissen nadrukkelijk met de storm op het meer

 Functioneert als de afsluitende ‘avondscene’ na het onderwijs over de gelijkenissen

 Connectie Beëlzebul controverse : Jezus’ gezag is in vraag gesteld Wie is Hij?Wie is Hij?

 Herinner u ook Jezus’verklarende antwoordverklarende antwoordbij deBeëlzebul controverse:
‘…maar het is met hem ten einde. Niemand die het huis van de sterke binnengaat,

kan zijn huisraad roven, als hij niet eerstals hij niet eerst de sterkede sterke bindtbindt’



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 verbindtde gelijkenissen nadrukkelijk met de storm op het meer

 Functioneert als de afsluitende ‘avondscene’ na het onderwijs over de gelijkenissen

 Connectie Beëlzebul controverse : Jezus’ gezag is in vraag gesteld Wie is Hij?Wie is Hij?

 Jezus is JahwehDEsterke(re) 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 eerstals hij niet eerst de sterkede sterke bindtbindt’

‘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 verbindtde gelijkenissen nadrukkelijk met de storm op het meer

 Functioneert als de afsluitende ‘avondscene’ na het onderwijs over de gelijkenissen

 Connectie Beëlzebul controverse : Jezus’ gezag is in vraag gesteld Wie is Hij?Wie is Hij?

 Jezus is JahwehDEsterke(re) 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 eerstals hij niet eerst de sterkede sterke bindtbindt’



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
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 Jezus  ligt echter te slapen en zij gaan Hem in grote paniek ‘onzacht’ wekken

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

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

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

 Hoe spreken zij Jezus aan ? Nog te vinden in de overige 3 situaties?
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 Waar hebben we Jezus als leraar  voor het eerst gezien?  Wat deed Jezus er nog meer?

 Watonderscheidt Jezus als leraar van alle overige in de synagogen? (Mk.1:22,27)

‘En zij stonden versteld over zijn leer, want Hij leerde hen als iemand diewant Hij leerde hen als iemand die gezaggezag heeft, …
Welke nieuwe leer is dit? Want metWant met gezaggezag gebiedt Hij zelfs de onreine geestengebiedt Hij zelfs de onreine geesten en zij gehoorzamen Hem!’

 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
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 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)
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Hij de wind en zei tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte.
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De bergen rezen op, de dalen daalden neer op de plaats die U ervoor bestemd had.

U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan, ze zullen de aarde nooit meer bedekken.’
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‘Maar Hij verloste hen om zijns naamswil, om zijn kracht bekend te makenom zijn kracht bekend te maken. Hij bestrafte de Schelfzee,
en zij verdroogde, Hij deed hen gaan door de waterdiepten als door een woestijn.’
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‘Toen riepen zij tot Jahweh in hun benauwdheid, en Hij voerde hen uit hun angsten;
Hij stilde de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden.’

(Ps.107:28-29)

‘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)

 Jahweh de Heer en Zijn gezag&macht over de zee Schepper van het universum

‘Maar Hij verloste hen om zijns naamswil, om zijn kracht bekend te makenom zijn kracht bekend te maken. Hij bestrafte de Schelfzee,
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en zeiden tot elkaar: Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’

(Mk.4:35-41)

 Jezus ‘bestraft’ en onmiddellijk ontstaat er een grote stilte en is erordeorde in plaats vanchaoschaos

 Jezus bestraft vervolgens ook zijn discipelen           geen veel voorkomende bewoording
‘Wie overwint, zal deze dingen beërvenWie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars,
de afgodendienaars, en alle leugenaarsen alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel:

dit is de tweede dood.’ (Opb.21:7,8)

 Het grote gevaar dat angst met zich mee brengt          bedenk de historie van koning Saul!
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(Mk.4:35-41)

 De reactie van de discipelenDe reactie van de discipelen kennengrotere vreesvoor Jezus,dan voor de storm!

 Belangrijk moment zij dachten een ‘leraar–profeet’ bij zich in de boot te hebben…
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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)
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Bevrijding bezetene – verdrinking legioen

‘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 sneed zichzelf met stenen.’
(Mk.5:1-5)

 Opmerkelijk          Markus gaat opnieuw de aanwezigheid van eenonreine geestonreine geestbelichten

 Jezus overstijgt grenzen, Hij verklaart rein wat onrein was en brengt herstel waar Hij komt

 Dit is de ‘de Goliath’ onder de demonen          onderstreept de aard van dit machtsconflict

 Markus benadrukt deongelofelijke machtongelofelijke machtende onmogelijkheidde onmogelijkheid om ‘gebonden’ te worden

 3x3xwordt de woonplaats vandeman vermeld           hij woont in ‘de graven’ (Mt&Lk: 1x)

 4x4xwordt de aandacht gevestigd op de aanwezigheid van ‘varkens’

 Nog één Schriftplaats vermeldt: graven, varkens en demonen in connectie met afgoderij
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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. AchtergrondschetsAchtergrondschets (1-5)
2. Jezus confronteert ‘legioen’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)
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Bevrijding bezetene – verdrinking legioen

‘En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe en viel voor Hem neer, 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 smeekte Hem dringend dat Hij hen niet buiten het land zou zenden.’
(Mk.5:6-10)

 Alleen Markus vertelt ons dat deze ‘bezetenebezetene’ zich aan de voeten van Jezus neerwerpt…
‘En als de onreine geesten Hem zagen, vielen zij voor Hem neer en schreeuwden de woorden:

U bent de zoon van God!’ (Mk.3:11)

 Buiten Galilea erkennen onreine geesten Jezus universele autoriteit           hun (locale) autoriteit

 Jesaja:Jesaja:aangekondigde NE gaat niet door           Israel zag Jahweh als een ‘locale godheidlocale godheid’

 Jesaja:Jesaja:aangekondigde NE gaat niet door           Israel vond Jahweh niet ‘sterk’ genoeg
‘Zou een sterke zijn buit ontnomen kunnen worden, of de gevangenen van een tiran kunnen ontsnappen?

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

(Jes.49:24-25)
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Bevrijding bezetene – verdrinking legioen

‘En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe en viel voor Hem neer, en hij schreeuwde met luider stem
de woorden: Wat heb ik met U te maken, Jezus, zoon van God de Allerhoogste?
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En Hij vroeg hem: Wat is je naam? En hij zei tot Hem: Legioen is mijn naam, want wij zijn velen.

En hij smeekte Hem dringend dat Hij hen niet buiten het land zou zenden.’
(Mk.5:6-10)

 Er bestaat geen twijfel over, de onreine geest beseft maar al te goed wie voor hem staat…

 Wat zegt ons de vraag: ‘Ik bezweer U bij God, pijnig mij niet!’ (eindtijdkarakter, Jezus’ bediening?)

‘Wat hebben wij met U te maken, Jezus, Nazarener? Bent U gekomen om ons te verderven?’ (Mk.1:24)

 Gezien naar de beschuldiging in het Beëlzebul conflict,wat heeft dit ons te vertellen?

 Waar doet de naam ‘legioen’ aan denken in het Palestina van de 1e eeuw?!

 Waar wil Israel zo dringend van afgeraken in de 1e eeuw?

 Probleem      niet Rome       onreine geesten        geraken er niet van af        kennen God niet
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2.  De vrouw met de bloedvloeiingen (24-34)
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Bevrijding bezetene – verdrinking legioen

‘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.’

(Mk.5:11-13)

 Het mysterie van de varkens…        ‘grote kudde’?         gedragen zich niet als kuddedieren !

 Vele woorden zijn uniek in Markus, maar veelvoorkomend in Grieks -Romeinse  literatuur

 ‘grote kudde varkens’ is een typische omschrijving voor : ‘onervaren Romeinse rekruten’

 Tussen 75-135 was er ‘legioen Fretensis’ gestationeerd met als teken:een varkensbeer

 2 duidelijke verwijzingen naar eenRomeinse legermacht: ‘legioen’, grote kudde varkens

 Varkens worden traditioneel geassocieerd met de heidense afgodencultus (2000 v. Chr.)

 Talloze voorbeelden in de Grieks–Romeinse cultuur van inwijdingen &offers met varkens

 Wellicht de hoofdreden waarom voor Israel naar de Torah,een varken een onrein dier is
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Bevrijding bezetene – verdrinking legioen
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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.’

(Mk.5:11-13)

 Dierenliefhebbers zien in Jezus’ handeling vaak een groot probleem

 Goed om te bedenken dat de onreine geesten de initiatiefnemers zijn en niet Jezus

 De vraag is echter waarom verleent Jezus hen de autoriteit om dit te doen?

 Deze varkens zijn bestemd voor de markten in Dekapolis, als slachtoffer voor de afgoden

 Jezus staat hen dit toe opdat duidelijk gezien wordt waar dit alles toe zal leiden…

 Aanschouw wat de onreine geesten op het oog hebben voor hen die zich met hen inlaten!

 Dit is een schokkend en ontnuchterend tafereel voor allen die betrokken zijn met afgoderij

 Hun opzet is totale vernietiging, zij storten je in de afgrond, het dodenrijk
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Bevrijding bezetene – verdrinking legioen
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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.’

(Mk.5:11-13)

 Maar wat heeft dit met Israel te maken?

 Jesaja heeft een ernstige en vernietigende aanklacht gericht aanafvallige Israëlieten

‘De hele dag heb Ik Mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk, dat de weg gaat die niet goed is,
naar hun eigen gedachten; een volk dat Mij voortdurend tot toorn verwekt, recht in Mijn aangezicht,

door offers te brengen in de tuinen en een reukoffer te brengen op bakstenen. Zij zitten in de graf spelonken
en overnachten bij wie daar bewaard worden; zij eten varkensvlees en er is kooknat van onrein vlees

in hun vaatwerk. Zij zeggen: Blijf waar u bent, nader niet tot Mij, want ik ben heiliger dan u.
Dezen zijn rook in Mijn neus, een vuur dat de hele dag brandt. Zie, het staat geschreven voor Mijn
aangezicht. Ik zal niet zwijgen, maar Ik zal het vergelden, ja, Ik zal het vergelden in hun boezem

uw ongerechtigheden en de ongerechtigheden van uw vaderen tegelijk,’ (Jes.65:1-7)
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2. Jezus confronteert ‘legioen’Jezus confronteert ‘legioen’ (6-10)
3. De verdrinking van het legioenDe verdrinking van het legioen (11-13)
4. De reactie van de locale bewonersDe 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)
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Bevrijding bezetene – verdrinking legioen

‘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.’
(Mk.5:14-17)

 2000 varkens vertegenwoordigen een aanzienlijke investering, waarschijnlijk op bestelling

 De varkens zijn verloren en de locale bevolking is niet onder de indruk, maar veeleer bang

 Is de lokale bevolking bang om nog grotere verliezen te lijden?

 Zij verzoeken Jezus om hun gebied te verlaten…

 Jezus verdrijft een legioen onreine geestenen in reactie verdrijven zij Jezus uit hun gebied!

 Jahweh is een God die zo anders is, Hij accepteert dat men ‘neen’ zegt tegen Zijn liefde

 De uitkomst van dit verhaal is dat mensen Hem willen kruisigen en Hij zal hen dit toestaan
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