Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

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.

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)

Overzicht

Proloog (1:1-14/15)
Jezus en Jesaja’s nieuwe exodus verlossing

(1:14/15 - 8:21/30)

•Jahweh’s overwinning aangekondigd (1:14/15 – 45)
•Nieuwe wijnzakken: onenigheid rond Jezus (2:1 – 3:19/30)
•Tekenen van de nieuwe exodus en Jezus’ verwerping (3:20/31 – 6:13)
•Brood, zuurdeeg en het onbegrip van de discipelen (6:14 – 8:21/30)

De weg van de nieuwe exodus

(8:22/31 – 10:45/52)

1e lijdensaankondiging en onderwijs

(8:31 – 9:1)

•Verheerlijking op de berg (9:2-13)
•Opnieuw een fiasco na een nieuwe Sinaï ervaring

2e lijdensaankondiging en onderwijs
•Ware heiligheid

(9:14 – 29)

(9:30 - 41)

(9:42 – 10:31)

3e lijdensaankondiging (10:32 – 45)
•Blinde Barthimeüs

(10:46 -52)

Aankomst en verwerping in Jeruzalem

(11:1 – 15:47)

•Jezus’ aankomst in Zijn tempel (11:1 – 12:44)
•Oordeelsaankondiging over de tempel en de erkenning v/d Mensenzoon (13:1-37)
•Jezus’ proces, dood en graf (14:1 – 15:47)

Epiloog ‘want zij waren bang’ (16:1-8)

4 gelijkenissen in ‘machtige’ daden

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!’
(Mk.4:35)

 De verhaallijn verbindt ‘de gelijkenissen’ nadrukkelijk met Jezus’ 1e machtige daad
 Gelijkenissen van de verborgenheden van Gods koninkrijk
 De Beëlzebul controverse stelt Jezus’ gezag in vraag

reactie op de crisissituatie
van God of satan?

 De gelijkenissen in daden openbaren Jezus ware identiteit in respons op de beschuldiging
 Jezus is Jahweh DE sterke(re) die Israel uit ‘slavernij – ballingschap’ bevrijdt door de NE
‘…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’

 Markus

hevigheid v/d storm, toestand bezetene, uitzichtloze situatie beide‘dochters’

 De macht van zee & wind, machtige demonen, ongeneeslijke ziekte, macht van de dood
 Jezus in confrontatie met krachten waar de mens gewoon machteloos tegenover staat

4 gelijkenissen in ‘machtige’ daden

‘En Hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden: Laten wij oversteken naar de overkant!’
(Mk.4:35)

 De verhaallijn verbindt ‘de gelijkenissen’ nadrukkelijk met Jezus’ 1e machtige daad
 Gelijkenissen van de verborgenheden van Gods koninkrijk
 De Beëlzebul controverse stelt Jezus’ gezag in vraag

reactie op de crisissituatie
van God of satan?

 De gelijkenissen in daden openbaren Jezus ware identiteit in respons op de beschuldiging
 Jezus is Jahweh DE sterke(re) die Israel uit ‘slavernij – ballingschap’ bevrijdt door de NE
‘…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’

 Markus

hevigheid v/d storm, toestand bezetene, uitzichtloze situatie beide‘dochters’

 De macht van zee & wind, machtige demonen, ongeneeslijke ziekte, macht van de dood
 Gelijkenissen schilderen anderzijds ook de huidige situatie waarin Gods volk verkeert...

Structuur binnen Mk.4:35 – 5:43

De 4 gelijkenissen in daden vormen kennelijk 2 paren:
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)

4 gelijkenissen in ‘machtige’ daden

‘Wie is toch Deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?’ (Mk.4:41)

 Wind & zee gehoorzamen alleen Jahweh de Scheppergod hun Maker
 Gezag over wind & zee bewijst dat Jahweh machtig is om door de NE Israel te verlossen
‘…Is
Is mijn hand dan werkelijk te kort om te verlossen, of is er in Mij geen kracht om te redden?
Zie, door mijn dreigen leg Ik de zee droog en maak Ik rivieren tot een woestijn...’ (Jes.50:2)

 Deze machtige daad hoort te herinneren aan wat Jahweh deed bij de 1e exodus
 Jahweh deed zijn volk ‘opstijgen
opstijgen uit de wateren’
wateren door zijn macht over de zee te betonen!
‘Maar nu, waar is Hij Die hen deed opgaan uit de zee met de herders van Zijn kudde, Waar is Hij, die zijn
Heilige Geest in hun midden stelde? Die Zijn luisterrijke arm heeft doen gaan aan de rechterhand
van Mozes, Die het water voor hun ogen doormidden spleet om Zich een eeuwige Naam te maken,
maken
Die hen deed gaan door de diepe wateren?’ (Jes.63:11-13)

 Toen Jezus uit de wateren van de Jordaan opsteeg verwees Markus ook naar Jes.63-64

Opengescheurde hemel
‘Och, dat U de hemel zou openscheuren,
dat U zou neerdalen’ (Jes.64:1)
‘ U bent Mijn (geliefde) Zoon, Ik heb U heden verwekt.’ (Ps.2:7)
Zie, Mijn Knecht, … Mijn Uitverkorene,
in Wie Ik welbehagen heb gevonden (Jes.42:1)
‘ Ik zal Mijn Geest op Hem leggen’
40 dagen in de woestijn
(Jes.42:1)
40 jaar in de woestijn
‘… Hij die hen deed opgaan uit de zee’
(Jes.63:11)

Net als Israel komt Jezus op uit de wateren (Jes.63)
U zond uw Geest onder ons (3x)

4 gelijkenissen in ‘machtige’ daden

‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen… Dan zou u ontzagwekkende dingen doen,
die wij niet verwachtten, … Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, Geen oor heeft het
vernomen, en geen oog heeft een god buiten U gezien, die zo optreedt voor wie op Hem wacht.’
(Jes.64:1-4)

 Niemand ‘verwacht
verwacht’ dat Jahweh op deze wijze zal komen, niemand is daarop voorbereid
 In alle 4 de situaties krijgen we ‘ontzagwekkende daden’ te zien die niemand verwacht
 Want, wat is de algemene reactie in alle 4 de situaties?
‘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 tot Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand,
hem die het legioen had gehad, en zij werden bevreesd.’
bevreesd
‘De vrouw nu, bang en bevend,
bevend daar zij wist wat er met haar was gebeurd,
kwam en viel voor Hem neer en zei Hem de hele waarheid.’
‘En terstond stond het meisje op en liep; want het was twaalf jaar;
en zij waren terstond buiten zichzelf met grote ontzetting’

 In Jezus is Jahweh de Heer nu opnieuw door Zijn Geest onder Zijn volk aanwezig

4 gelijkenissen in ‘machtige’ daden

‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen… Dan zou u ontzagwekkende dingen doen,
die wij niet verwachtten, … Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, Geen oor heeft het
vernomen, en geen oog heeft een god buiten U gezien, die zo optreedt voor wie op Hem wacht.’
(Jes.64:1-4)

 Wat was Israëls reactie op de aanwezigheid van de Geest van Jahweh bij de 1e exodus?
‘Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd,
daarom veranderde Hij voor hen in een vijand. (Jes.63:10)

 Zij bedroefden Gods Geest, Jahweh werd hun vijand en… Hij verhardde hun hart
‘Jahweh, waarom doet U ons afdwalen van Uw wegen?
Waarom verhardt U ons hart,
hart zodat wij U niet vrezen? (Jes.63:17)

 Dit patroon keert terug in de beëlzebulcontroverse

vormt achtergrond v/d gelijkenissen

‘…maar
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.’

 Gods Geest in Jezus wordt weerstaan door de overheden uit Jeruzalem

verharding

4 gelijkenissen in ‘machtige’ daden

‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen… Dan zou u ontzagwekkende dingen doen,
die wij niet verwachtten, … Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, Geen oor heeft het
vernomen, en geen oog heeft een god buiten U gezien, die zo optreedt voor wie op Hem wacht.’
(Jes.64:1-4)

 Ontzagwekkende daden openbaren in respons op de beschuldiging Jezus’ware identiteit
 Jezus beveelt de zee & wind en doet wat alleen Jahweh de Scheppergod kan doen
 Jezus betoont eveneens macht te bezitten om ‘de sterke’ te binden en Israel te verlossen
 Waarom dit verhaal ? De man legioen / menigten schetst de toestand onder Israel
 Een ‘legioen’ onreine geesten varen in varkens en storten zich in de zee…?
 De onderdrukkers die Israel in slavernij hielden, verdronken in de zee bij de exodus
 Rome is niet de vijand, maar de ‘onreine geesten’ die schuil gaan achter Israëls afgoderij
 Volgen leringen van mensen die de Schriften verdraaien & manipuleren

afgoderij

4 gelijkenissen in ‘machtige’ daden

‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen… Dan zou u ontzagwekkende dingen doen,
die wij niet verwachtten, … Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, Geen oor heeft het
vernomen, en geen oog heeft een god buiten U gezien, die zo optreedt voor wie op Hem wacht.’
(Jes.64:1-4)

 Jesaja richt een vernietigende aanklacht aan ‘afvallig Israël’ dat vasthoudt aan hun afgoderij
 Dit is de enige Schriftplaats waar varkens, graven en demonen samen aan bod komen
‘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. (Jes.65:2-5)
‘God vestigt eenzamen in een huisgezin, leidt gevangen machtig uit,
zelfs hen die tergend handelen, hen die wonen in graven. (zelfde woord, eenmaal in Markus)
O God, toen U voor Uw volk uittrok, toen U voortschreed door de wildernis’
(Ps.67:6,7LXX
LXX )

4 gelijkenissen in ‘machtige’ daden

‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen… Dan zou u ontzagwekkende dingen doen,
die wij niet verwachtten, … Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, Geen oor heeft het
vernomen, en geen oog heeft een god buiten U gezien, die zo optreedt voor wie op Hem wacht.’
(Jes.64:1-4)

 Jesaja richt een vernietigende aanklacht aan ‘afvallig Israël’ dat vasthoudt aan hun afgoderij
 Dit is de enige Schriftplaats waar varkens, graven en demonen samen aan bod komen
‘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. (Jes.65:2-5)

 Slechts een enkeling wordt verlost, de meerderheid wil niets met Jezus te maken hebben
‘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?’ (Mk.5:6)

4 gelijkenissen in ‘machtige’ daden

‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen… Dan zou u ontzagwekkende dingen doen,
die wij niet verwachtten, … Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, Geen oor heeft het
vernomen, en geen oog heeft een god buiten U gezien, die zo optreedt voor wie op Hem wacht.’
(Jes.64:1-4)

 Slechts een enkeling wordt verlost, de meerderheid wil niets met Jezus te maken hebben
‘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.’
erbarmd (Mk.5:6)

 Jezus’ zelfaanduiding ‘Heer’ valt niet mis te begrijpen volgens Markus’ proloog
‘Stem van een roepende in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht’. (Mk.1:3)

 Jezus’ erbarming in deze ‘machtige daad’ is het antwoord op Jesaja zijn smeekbede
‘Kijk neer uit de hemel en zie uit Uw heilige en luisterrijke woning.
Waar zijn Uw na-ijver en Uw machtige daden, Uw innerlijke bewogenheid
en Uw barmhartigheid?
barmhartigheid Ze houden zich jegens mij in.’ (Jes.63:15)

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)

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

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, Jaïrus geheten;
en toen hij Hem zag, viel hij aan zijn voeten en smeekte Hem dringend aldus: Mijn dochtertje is op
haar einde; 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 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,

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

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. 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)

De genezing van de dochters van Israel

‘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, Jaïrus geheten;
en toen hij Hem zag, viel hij aan zijn voeten en smeekte Hem dringend aldus: Mijn dochtertje
lis op haar einde; 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.’
(Mk.5:21-23)

 Jezus wordt opnieuw gevonden bij de zee, wat deze 4 verhalen vlot met elkaar verbindt
 ‘sandwichstructuur’

verhaal v/d vrouw ligt ingebed in het verhaal van Jaïrus’ dochter

 Jaïrus is een ‘overste’ van een synagoge?! Waar Jezus niet langer welkom is... (Mk.3:1-6)
 Deze overste is anders, hij werpt zich smekend neer aan Jezus’ voeten (recent nog gezien?)
 Hij gelooft dat Jezus het leven van zijn dochtertje kan ‘behouden’

(Mk.3:4!)

 Is de eerste persoon buiten ‘de kring’ die bij name genoemd wordt (eengekendevolgeling?)
 Zijn naam Jaïrus betekent: ‘Moge Jahweh hem verlichten’ (gedenk de priesterlijke zegen!)

De genezing van de dochters van Israel

‘En Hij ging met hem mee; en een grote menigte volgde Hem en zij drongen tegen Hem aan.
En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, en veel geleden had door toedoen van
veel dokters, en alles wat zij had daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie
het veeleer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en
raakte Zijn bovenkleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden.
En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam
dat zij van die aandoening genezen was.’ (Mk.5:24-29)

 Een grote menigte dringt tegen Jezus op, slechts één vrouw raakt Hem aan in geloof…
 Lijdt een pijnlijk en uitzichtloos leven: vaak onrein, gehuwd?, soc. geïsoleerd, geen geld
 Alle menselijke hulp had meer kwaad dan goed gedaan

zij is de wanhoop nabij

 Bemerking: onrein hoeft niet perse ‘kwaad’ of ‘zondig’ te betekenen (hiërarchie in heiligheid)
 Deze vrouw is zo wanhopig dat ze zelfs bereid is om te doen wat totaal ongepast is
 Mannen die geen verwant of familie zijn raak je niet aan, zeker niet als je onrein bent…

De genezing van de dochters van Israel

‘En Hij ging met hem mee; en een grote menigte volgde Hem en zij drongen tegen Hem aan.
En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, en veel geleden had door toedoen van
veel dokters, en alles wat zij had daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie
het veeleer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en
raakte Zijn bovenkleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden.
En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam
dat zij van die aandoening genezen was.’ (Mk.5:24-29)

 Verlangt Jezus onopgemerkt aan te raken bij ‘de zoom’ van zijn kleed

(erkenning gezag)

 Zij is meteen door aanraking voelbaar genezen door de kracht die van Jezus uitgaat
 Geen miraculeuze genezing
 Aanraking

Jezus is vol van de Geest die leven geeft

er is een verregaande verbondenheid tussen het fysieke en het Geestelijke

 Moet ons doen nadenken wat aanraking door ‘Geestelijke mensen’kan teweeg brengen
 Jezus onderkent ook meteen dat er kracht van Hem is uitgegaan, maar aan wie?

De genezing van de dochters van Israel

‘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.’
(Mk.5:24-29)

 Jezus wil kost wat kost de persoon zien die Hem heeft aangeraakt, maar waarom?
 Jezus zoekt persoonlijk oogcontact, alle genezingen zijn zo inter-persoonlijk
 De ‘verlossing’ van Israel is boven alles een ‘relationeel’ gebeuren

(mens tot mens)

(intimiteit, oog in oog)

‘Zo zult gij de Israëlieten zegenen: Jahweh zegene u en behoede u;
Jahweh doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
Jahweh verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.’
(Num.6:24-26)

 Let op Jezus’ woorden: Dochter uw geloofsvertrouwen heeft u behouden, ga in vrede

De genezing van de dochters van Israel

‘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.’
(Mk.5:24-29)

 Waarom dit verhaal en waarom in het midden van Jaïrus’ dochter haar verhaal?
 In een ‘sandwichstructuur’ verklaart heel vaak het ene verhaal ook het andere…
 Wat is het verband met de vorige 2 verhalen als dit 4 gelijkenissen in daden zijn?

4 gelijkenissen in ‘machtige’ daden

‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen… Dan zou u ontzagwekkende dingen doen,
die wij niet verwachtten, … Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, Geen oor heeft het
vernomen, en geen oog heeft een god buiten U gezien, die zo optreedt voor wie op Hem wacht.’
(Jes.64:1-4)

 Jesaja wijst verder in de tekst op de situatie waarin Gods volk verkeert…
‘Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed;
wij vielen allen af als het loof en onze ongerechtigheden voerden ons weg als de wind.
Er was niemand die uw naam aanriep, die zich beijverde om aan U vast te houden. Want Gij hebt uw
aangezicht voor ons verborgen en ons aan de macht onzer ongerechtigheden prijsgegeven.’ (Jes.64:6,7)

 Dit is de situatie waar de Farizeeën in verkeren

rechtvaardige daden – heilig leven

 Israel poogt ‘heilig te leven’ door Torah naleving volgens de overleveringen / eigen tradities
 Israel is ondanks alles nog steeds in ballingschap
 Zie nu naar deze vrouw in het licht van vers 7…

Jahweh is niet teruggekeerd

4 gelijkenissen in ‘machtige’ daden

‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen… Dan zou u ontzagwekkende dingen doen,
die wij niet verwachtten, … Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, Geen oor heeft het
vernomen, en geen oog heeft een god buiten U gezien, die zo optreedt voor wie op Hem wacht.’
(Jes.64:1-4)

 ‘Dochter’ is een vaak gebruikte aanduiding voor Israel in één specifiek Bijbelboek…
‘de
de dochter van Sion is achtergebleven als een hut in een wijngaard,
als een nachthut in een komkommerveld, als een belegerde stad.’ (Jes.1:8)
‘Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt,
die goede boodschap brengt, die behoudenis verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.’
Koning
(Jes.52:7)

Ik schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem die verre, en voor hem die nabij is,
is
zegt Jahweh; en Ik zal hem genezen. (Jes.57:19)

 Dochter Sion, zucht onder Gods oordeel in ballingschap
 God kondigt vrede aan, het ‘goede’ nieuws

Gods heerschappij tot behoudenis!

4 gelijkenissen in ‘machtige’ daden

‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen… Dan zou u ontzagwekkende dingen doen,
die wij niet verwachtten, … Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, Geen oor heeft het
vernomen, en geen oog heeft een god buiten U gezien, die zo optreedt voor wie op Hem wacht.’
(Jes.64:1-4)

 ‘Dochter’ is een vaak gebruikte aanduiding voor Israel in één specifiek Bijbelboek…
‘de
de dochter van Sion is achtergebleven als een hut in een wijngaard,
als een nachthut in een komkommerveld, als een belegerde stad.’ (Jes.1:8)
‘Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt,
die goede boodschap brengt, die behoudenis verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.’
Koning
(Jes.52:7)

Ik schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem die verre, en voor hem die nabij is,
is
zegt Jahweh; en Ik zal hem genezen. (Jes.57:19)

 Deze dochter

‘parabelboodschap’ aan wie wil ‘horen’

Israel is onder Gods oordeel

 Maar al ben je onrein, strek je naar Hem uit,
uit de ‘Sterke’ die jou zal genezen & vrede geven!

Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

