Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

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)

Excursus: onreinheid – niveaus in heiligheid

‘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)

 Bemerking: onrein hoeft niet perse ‘kwaad’ of ‘zondig’ te betekenen (hiërarchie in heiligheid)
 Waarom verhinderen ‘tekenen
tekenen van vruchtbaarheid’
vruchtbaarheid man & vrouw om bij God te komen?
 Het is een ‘goede gave’ van de Scheppergod waarin wij Hem verregaand imiteren
imiteren!?
 Net als de Scheppergod kunnen wij leven voortbrengen,
voortbrengen kleine beelddragers verwekken
 Zoveel als wij maar wensen en met Gods zegen: Wees vruchtbaar en vervult de aarde!
 Een ’heilig’ voorrecht: beelddragers naar ‘ons beeld’ waarin Gods Geest kan wonen…

Excursus: onreinheid – niveaus in heiligheid

‘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)

 Onreinheid wijst op een hiërarchie inzake heiligheid naar Gods scheppingsverordeningen
 Als iemand de “heilige ark van God” aanraakt

onrein

God geheiligd

sterven

 Wat?! Onrein EN geheiligd aan God? Je leven wordt meteen aan God ‘gewijd’ ‘geheiligd’
 Achan neemt wat Jahweh ‘geheiligd’ is, zijn leven wordt ‘geheiligd’ en keert terug tot God
 De hiërarchie wordt overtreden

er zijn verschillende gradaties die onderscheiden zijn

 Er is veel meer aan de hand dan ‘een gebod’ dat overtreden wordt…

Excursus: onreinheid – niveaus in heiligheid

‘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)

 Mozes bij de brandende braamstruik

heilige grond

 Symbolische betekenis: autoriteit over land, bezit, erfdeel

‘schoeisel’ afdoen? waarom?
Abraham (beloofde land)

 Koningen lopen vijanden onder de voet, zetten hun voet in de nek van hun vijanden
 In Gods aanwezigheid geen schoeisel

erkenning dat dit gezag alleen God toebehoort

 Alle autoriteit van mensen is afgeleide autoriteit
 De aarde/grond is Jahweh ‘geheiligd’

de aarde is alleen Gods bezit

bijgevolg alle schoeisel af in Zijn aanwezigheid

Excursus: onreinheid – niveaus in heiligheid

‘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)

 David danst voor de ark van God in zijn onderkleed

afleggen ‘Koninklijk’ gewaad?!

 De ark symboliseert Gods troon, Gods heerschappij in Israel
 David is bij Gods gratie slechts ‘onderkoning’
onderkoning’ in Israel

de Grote Koning

onderscheid handhaven

 2 niveaus van ‘heiligheid’ kunnen niet samengebracht worden in Gods aanwezigheid
 Hoe zit het nu met mannelijke & vrouwelijke ‘lichaamsvochten’? (vruchtbaarheid)
 Brengen we niet in Gods tegenwoordigheid omdat de Scheppergod,, bron van alle leven is

Excursus: onreinheid – niveaus in heiligheid

‘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)

 David danst voor de ark van God in zijn onderkleed

afleggen ‘Koninklijk’ gewaad?

 De ark symboliseert Gods troon, Gods heerschappij in Israel
 David is bij Gods gratie slechts ‘onderkoning’ in Israel

de Grote Koning

onderscheid handhaven

 2 niveaus van ‘heiligheid’ kunnen niet samengebracht worden in Gods aanwezigheid
 Hoe zit het nu met mannelijke & vrouwelijke ‘lichaamsvochten’? (vruchtbaarheid)
 Betekenis: ontzag/respect

ordening binnen de schepping & relatie tot de Scheppergod

Excursus: onreinheid – niveaus in heiligheid

‘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)

 David danst voor de ark van God in zijn onderkleed

afleggen ‘Koninklijk’ gewaad?

 De ark symboliseert Gods troon, Gods heerschappij in Israel
 David is bij Gods gratie slechts ‘onderkoning’ in Israel

de Grote Koning

onderscheid handhaven

 2 niveaus van ‘heiligheid’ kunnen niet samengebracht worden in Gods aanwezigheid
 Hoe zit het nu met mannelijke & vrouwelijke ‘lichaamsvochten’? (vruchtbaarheid)
 ‘onrein’ betekent dus niet dat iets impliciet ‘kwaad,’ of ‘zondig’ en dus ‘vuil’ en ‘vies’ is…

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.5:30-34)

 Deze ‘genezen’ dochter van Israel is naar Jes.63-65 eveneens een parabelboodschap
 Jezus’ macht over wind en zee bewijst dat Hij, ‘de Sterkere,’ is die Israëls NE - HOOP inluidt
 Hij zal ‘geteisterd’ Israel bevrijden; zij die wonen in de graven en niet naar Hem zoeken
 Jezus zal Israëls vijanden ‘verdrinken’ zoals Jahweh bij de vroegere exodus in de rietzee
 Israel, kwijnt in ballingschap onder Gods oordeel

‘onrein’ ondanks hun ‘wetbetrachting’

 Jezus zal de dochter Israëls reinigen, genezen en vrede geven als zij aan Hem vasthoudt

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.5:30-34)

 Deze ‘genezen’ dochter van Israel is naar Jes.63-65 eveneens een parabelboodschap
 Als Israel ‘bevend’ ootmoedig de waarheid erkent, zal Jezus’ aangezicht over haar ‘lichten’
‘…maar op dezen zal Ik zien, op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor Mijn woord beeft.’
beeft
(Jes.66:2)

‘Sta op, word verlicht,
verlicht want uw licht komt en de heerlijkheid van Jahweh gaat over u op.
op
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal Jahweh opgaan
en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.’
(Jes.60:1)

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.5:30-34)

 Naar Markus zijn Jezus’machtige daden het verlossende antwoord op Jes. zijn gebed:
‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen… Dan zou u ontzagwekkende dingen doen,
die wij niet verwachtten,
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.’
wacht
(Jes.64:1-4)

‘Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een ‘bevuild stondendoek’;
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.
Maar nu, Jahweh, U bent onze Vader! …zie op ons neer, wij zijn allen uw volk.’
volk (Jes.64:6-9 selectie)

De genezing van de dochters van Israel

‘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.’ (Mk.5:35-38)

 Let op de verhaallijn: Jezus heeft juist de behoudenis van ‘een dochter’ aangekondigd…
 En nu volgt meteen het nieuws van het overlijden van een andere ‘dochter’
 De ene is ‘behouden’ na 12 jaar ziekte, de andere ‘sterft’ na 12 jaar een vroegtijdige dood
 Jaïrus is natuurlijk helemaal van streek als hij dit afschuwelijk droevige nieuws verneemt…
 60% van de geboren kinderen in Israel stierf voor ze de leeftijd van 15 jaar bereikt hadden
 Let op de bewoording: ‘wat valt u de Meester nog lastig?’ Wie dacht ook zo over Hem?

De genezing van de dochters van Israel

‘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.’ (Mk.5:35-38)

 Jezus’ woorden vormen een echo van een terugkerend thema in… de NE van Jesaja
‘Wees niet bang, want Ik ben met u, wees niet angstig, want Ik ben uw God.’ (Jes.41:10)

 Markus benadrukt: ‘in het huis v. Jaïrus heerst heel veel lawaai, geween en gejammer’
 Deze reactie op dit grote onheil

Israëls reactie op het drama: oordeel v/d ballingschap

‘Omgordt u hierom met rouwgewaad, weeklaagt en jammert
jammert,
want de brandende toorn van Jahweh keert zich niet van ons af.’ (Jer.4:8)
‘Zo zegt Jahweh: Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geween:
geween Rachel weent om haar kinderen,
zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is.’ (Jer.31:15)

De genezing van de dochters van Israel

‘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.5:39-43)

 Jezus schokkende reactie op al dit misbaar & geween

hou daar nu mee op!

 Jezus doet hier een boude uitspraak die wederom iets vertelt over wie Hij is…
 Voor jullie is het kind wel gestorven, maar voor Mij slaapt zij alleen,
alleen, stop met dat lawaai!
 Vervolgens drijft Hij nagenoeg iedereen uit het huis behalve de ouders en de intimi!
 Enkel Jezus 3 nauwste vertrouwelingen mogen wat nu volgt gaan bijwonen (nog gezien?)
 Jezus grijpt nu de hand van het gestorven meisje (onrein) en beveelt in eigen naam: sta op!

De genezing van de dochters van Israel

‘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.5:39-43)

 En als gezegd, ontwaakt ze, net als op een doordeweekse morgen, uit haar doodsslaap
 Ze ontwaakt uit haar ‘vroegtijdige’ doodsslaap,12 jaar, net nog geen huwbare leeftijd bereikt
 Hoe is de publieke reactie als je die vergelijkt met de voorgaande 3 verhalen?
 Krijgt het meisje bestendig huisarrest van de Heer Jezus?

(zie gevolgen reiniging van de melaatse!)

 Als dit grote ruchtbaarheid krijgt, zal Jezus spoedig genoodzaakt zijn zich terug te trekken…
 Waarom moet het meisje zo nodig te eten krijgen?

De genezing van de dochters van Israel

‘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.5:39-43)

 Deze ‘genezen’ dochter van Israel is naar Jes.63-65 eveneens een parabelboodschap
‘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)
‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen… Dan zou u ontzagwekkende dingen doen,
die wij niet verwachtten,
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)

De genezing van de dochters van Israel

‘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.5:39-43)

 Deze ‘opgewekte’ dochter van Israel is naar Jes.63-65 eveneens een parabelboodschap
‘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. O God, toen U voor Uw volk uittrok, toen U voortschreed door de wildernis,’
(Ps..67:6,7 LXX)

De genezing van de dochters van Israel

‘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.5:39-43)

 Deze ‘opgewekte’ dochter van Israel is naar Jes.63-65 eveneens een parabelboodschap
‘Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een ‘bevuild stondendoek’;
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.
Maar nu, Jahweh, U bent onze Vader! …zie op ons neer, wij zijn allen uw volk.’
volk
(Jes.64:6-9 selectie)

De genezing van de dochters van Israel

‘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.5:39-43)

 Deze ‘opgewekte’ dochter van Israel is naar Jes.63-65 eveneens een parabelboodschap
‘Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
aarde aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden,
het zal niemand in de zin komen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep,
want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen over Jeruzalem en
Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of
van geschreeuw. Daar zal niet langer een jong kind zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard,
die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal pas als honderdjarige sterven, wie geen honderd jaar
haalt zal beschouwd worden als vervloekt. Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen
voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen een door Jahweh gezegend geslacht zijn,
zijn
en hun nakomelingen met hen. (Jes.65:17-23)

De genezing van de dochters van Israel

‘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.5:39-43)

 Dit is niets minder dan de vervulling van de zegeningen van het verbond bij de Exodus…
‘U moet Jahweh, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen.
Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.
wijken Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben
of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen vol maken.’
maken
(Ex.23:26)

 Markus heeft deze 4 verhalen zorgvuldig gekozen omdat zij antwoord geven op de vraag:
Op grond van welk gezag doet Jezus deze dingen, wie is Hij?

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde?

‘Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden,
het zal niemand in de zin komen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep,
want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen over Jeruzalem en
Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of
van geschreeuw.. Daar zal niet langer een jong kind zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard,
die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal pas als honderdjarige sterven, wie geen honderd jaar
haalt zal beschouwd worden als vervloekt. Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen
voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen een door Jahweh gezegend geslacht zijn,
en hun nakomelingen met hen. (Jes.65:17-23)
‘Jahweh der legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten
aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte
wijnen. En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is,
en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, Jahweh de Heer zal
de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde,
want Jahweh heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God;
wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is Jahweh, wij hebben Hem verwacht,
wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil. Want de hand van Jahweh zal rusten op deze berg.’
(Jes.25:6-10)

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde?

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, (Jes.65:17)
en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, (Jes.65:19)
uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is.
En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: Zie, de woonplaats van God is bij de mensen
en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, hun God.
En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, (Jes.25:8)
noch rouw, noch geschrei, (Jes.65:19) noch pijn zal er meer zijn,
want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Jes.65:17)
En Hij die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alles nieuw. (Jes.65:17)
En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.
(Opb.21:1-5)

Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

