Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

De openingsaankondiging

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)

Verwerping en onbegrip (deel 1)

Mk.6:1-56

En koning Herodes hoorde het, want zijn naam was openbaar geworden; en zij zeiden:
Johannes de doper is uit de doden opgewekt en daarom werken die krachten in Hem.
Maar anderen zeiden: Het is Elia; weer anderen zeiden: Het is een profeet als een van de profeten.
Toen Herodes dit echter hoorde, zei hij: Johannes, die ik onthoofd heb, die is opgewekt.
Want Herodes had zelf knechten gezonden en Johannes gegrepen en hem gebonden in de gevangenis
ter wille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij met haar getrouwd was.
Want Johannes had tot Herodes gezegd: Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben.
Herodias nu had het op hem gemunt en wilde hem doden, maar kon dit niet,
want Herodes was bang voor Johannes, daar hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij
beschermde hem; en toen hij hem had gehoord, was hij in grote verlegenheid; en hij hoorde hem graag.
En toen er een geschikte dag gekomen was en Herodes op zijn verjaardag een maaltijd aanrichtte
voor zijn rijksgroten en de legeroversten en de voornaamsten van Galilea,
en de dochter van deze Herodias binnenkwam en danste, behaagde zij Herodes en hun die mee aanlagen.
De koning nu zei tot het meisje: Vraag van mij wat je wilt en ik zal het je geven.
En hij zwoer haar zeer: Wat je mij ook zult vragen, ik zal het je geven, tot de helft van mijn koninkrijk.

Verwerping en onbegrip (deel 1)

Mk.6:1-56

En zij ging weg en zei tot haar moeder: Wat zal ik vragen? Deze nu zei: Het hoofd van Johannes de doper.
En zij ging terstond met haast naar binnen naar de koning en vroeg aldus:
Ik wil dat u mij onmiddellijk op een schotel het hoofd van Johannes de doper geeft.
En hoewel de koning zeer bedroefd werd, wilde hij om de eden en om hen die aanlagen,
het haar niet weigeren. En terstond zond de koning een scherprechter en beval zijn hoofd te brengen.
En deze ging heen en onthoofdde hem in de gevangenis, en bracht zijn hoofd in een schotel en gaf
het aan het meisje, en het meisje gaf het aan haar moeder.
En toen zijn discipelen het hoorden, kwamen zij en namen zijn lichaam weg en legden het in een graf.
En de apostelen kwamen samen bij Jezus en berichtten Hem alles wat zij gedaan en wat zij
geleerd hadden. En Hij zei tot hen: Komt uzelf met Mij afzonderlijk naar een woeste plaats en rust wat.
Want er waren velen die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.
En zij vertrokken in het schip naar een woeste plaats afzonderlijk. En velen zagen hen weggaan en
herkenden hen, en te voet liepen zij van alle steden samen snel daarheen en kwamen er voor hen aan
en kwamen samen naar Hem toe. En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en werd
met ontferming over hen bewogen, want zij waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon
hun vele dingen te leren. En toen het al laat was geworden, kwamen zijn discipelen tot Hem en zeiden:

Verwerping en onbegrip (deel 1)

Mk.6:1-56

De plaats is woest en het is al laat; stuur hen weg, opdat zij naar de velden en dorpen in de omtrek gaan
en voor zichzelf iets te eten kopen. Hij echter antwoordde en zei tot hen: Geeft u hun te eten.
En zij zeiden tot Hem: Moeten wij voor tweehonderd denaren brood gaan kopen en hun te eten geven?
Hij echter zei tot hen: Hoeveel broden hebt u? Gaat zien. En toen zij het te weten waren gekomen,
zeiden zij: Vijf, en twee vissen. En Hij gebood hun dat zij hen allen in afdelingen op het groene gras
zouden laten zitten. En zij gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig.
En toen Hij de vijf broden en de twee vissen had genomen, keek Hij op naar de hemel en zegende,
en Hij brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij ze hun zouden voorzetten, en de twee vissen
deelde Hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij namen de brokken op, twaalf korven
vol, en van de vissen. En zij die de broden hadden gegeten, waren vijfduizend mannen.
(Mk.6:14-44)

Het zuurdeeg van Herodes & Farizeeën

6:14 - 29 :

Herodes, Jezus en Johannes’ dood: Herodes begrijpt Jezus’ ‘tekenen’ niet

6:30 - 44 : Spijziging van de 5000
6:45 - 56 : Machtige daden: stillen van de storm en genezing van zieken
7:1 - 23 :

Autoriteiten van Jeruzalem: Jes.29 en de overleveringen v/d ouden

7:24 - 37 : Machtige daden: bevrijding bezeten dochter, genezing van een doofstomme
8:1 - 10 :
8:11 - 13 :
(8:14 - 21 :)

Spijziging van de 4000
Farizeeën zoeken een teken: begrijpen Jezus’ ‘tekenen’ niet
Waarschuwing: opletten voor het zuurdeeg van Herodes en de Farizeeën

Profeten zonder eer – verwerping v. Johannes

‘En koning Herodes hoorde het, want zijn naam was openbaar geworden; en zij zeiden:
Johannes de doper is uit de doden opgewekt en daarom werken die krachten in Hem.
Maar anderen zeiden: Het is Elia; weer anderen zeiden: Het is een profeet als een van de profeten.
Toen Herodes dit echter hoorde, zei hij: Johannes, die ik onthoofd heb, die is opgewekt.
Want Herodes had zelf knechten gezonden en Johannes gegrepen en hem gebonden in de gevangenis
ter wille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij met haar getrouwd was.
Want Johannes had tot Herodes gezegd: Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben.’
(Mk.6:14-18)

 De zoon v. Herodes de kindermoordenaar hoort van Jezus’ reputatie die uitbreiding neemt
 Hoe denkt Herodes over Jezus?

Wat is het grote verschil tussen beiden?

 Hij denkt dat Jezus, Johannes is die opgewekt is uit de dood

MACHTIGE DADEN

 Elia deed machtige daden,
daden wordt geassocieerd met Israëls eindtijdhoop

Elia - figuur

 Jezus is ‘een profeet’ in de lijn van de vele profeten, zoals Mozes aangekondigd had
 Opmerkelijk

op dit punt ziet niemand in Jezus een ‘Messias - figuur’

Profeten zonder eer – verwerping v. Johannes

‘En koning Herodes hoorde het, want zijn naam was openbaar geworden; en zij zeiden:
Johannes de doper is uit de doden opgewekt en daarom werken die krachten in Hem.
Maar anderen zeiden: Het is Elia; weer anderen zeiden: Het is een profeet als een van de profeten.
Toen Herodes dit echter hoorde, zei hij: Johannes, die ik onthoofd heb, die is opgewekt.
Want Herodes had zelf knechten gezonden en Johannes gegrepen en hem gebonden in de gevangenis
ter wille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij met haar getrouwd was.
Want Johannes had tot Herodes gezegd: Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben.’
(Mk.6:14-18)

 Herodes wordt kennelijk gekweld door gewetensproblemen
 Flavius Josephus vermeldt Johannes’ executie

uit vrees voor volksoproer

 De ‘onderliggende reden’ wordt ons door Markus verteld

ooggetuigen?

‘…Johanna, de vrouw van Chusas, zaakwaarnemer van Herodes, en Susanna,
en vele anderen, die hen dienden met hun bezittingen.’ (Lk.8:3)

 Johannes had kritiek geleverd op de ‘onwettige
onwettige huwelijksrelatie’
huwelijksrelatie van Herodes & Herodias
 Johannes was niet bang om Herodes onverbloemd de waarheid te zeggen…(aartsgevaarlijk)

Profeten zonder eer – verwerping v. Johannes

‘En koning Herodes hoorde het, want zijn naam was openbaar geworden; en zij zeiden:
Johannes de doper is uit de doden opgewekt en daarom werken die krachten in Hem.
Maar anderen zeiden: Het is Elia; weer anderen zeiden: Het is een profeet als een van de profeten.
Toen Herodes dit echter hoorde, zei hij: Johannes, die ik onthoofd heb, die is opgewekt.
Want Herodes had zelf knechten gezonden en Johannes gegrepen en hem gebonden in de gevangenis
ter wille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij met haar getrouwd was.
Want Johannes had tot Herodes gezegd: Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben.’
(Mk.6:14-18)

 Herodes wordt kennelijk gekweld door gewetensproblemen
 Flavius Josephus vermeldt Johannes’ executie

uit vrees voor volksoproer

 De ‘onderliggende reden’ wordt ons door Markus verteld

ooggetuigen?

‘…Johanna, de vrouw van Chusas, zaakwaarnemer van Herodes, en Susanna,
en vele anderen, die hen dienden met hun bezittingen.’ (Lk.8:3)

 Johannes had kritiek geleverd op de ‘onwettige
onwettige huwelijksrelatie’
huwelijksrelatie van Herodes & Herodias
 Komt in dat verband huwelijk & echtscheiding nog aan bod in het verdere verhaal?

Profeten zonder eer – verwerping v. Johannes

‘Herodias nu had het op hem gemunt en wilde hem doden, maar kon dit niet,want Herodes was bang
voor Johannes, daar hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij beschermde hem; en toen
hij hem had gehoord, was hij in grote verlegenheid; en hij hoorde hem graag. En toen er een geschikte
dag gekomen was en Herodes op zijn verjaardag een maaltijd aanrichtte voor zijn rijksgroten en
de legeroversten en de voornaamsten van Galilea, en de dochter van deze Herodias binnenkwam
en danste, behaagde zij Herodes en hun die mee aanlagen.’
(Mk.6:19-22)

 Herodias is net als Izebel moordzuchtig, een op ‘wraak’ belust roofdier
 Herodias wacht geduldig haar kans af, het verjaardagsfeestje lijkt het geschikte moment
 Een maaltijdfeest voor de elite wordt straks gevolgd door een ander maaltijdfeest voor… ?
 Herodes was nieuwsgierig naar Johannes… zoals vele mensen naar Jezus
 Herodes vreest Johannes, hij weet verdraaid goed wie deze Johannes is
 Nog een koning geweten in Israel voor wie ‘mensenvrees’ zijn ondergang betekende?

Profeten zonder eer – verwerping v. Johannes

‘En hij zwoer haar zeer: Wat je mij ook zult vragen, ik zal het je geven, tot de helft van mijn koninkrijk.
En zij ging weg en zei tot haar moeder: Wat zal ik vragen? Deze nu zei: Het hoofd van Johannes de doper.
En zij ging terstond met haast naar binnen naar de koning en vroeg aldus: Ik wil dat u mij onmiddellijk
op een schotel het hoofd van Johannes de doper geeft. En hoewel de koning zeer bedroefd werd,
wilde hij om de eden en om hen die aanlagen, het haar niet weigeren. En terstond zond de koning een
scherprechter en beval zijn hoofd te brengen. En deze ging heen en onthoofdde hem in de gevangenis,
en bracht zijn hoofd in een schotel en gaf het aan het meisje, en het meisje gaf het aan haar moeder.
En toen zijn discipelen het hoorden, kwamen zij en namen zijn lichaam weg en legden het in een graf.’
(Mk.6:23-29)

 Roept dit decadente feest geen herinnering op aan een ander groot feest voor rijksgroten?
 Overmand door drank & hoogmoed biedt hij tot de helft van zijn koninkrijk... voor een dans?
 Verhit door de drank raakt hij ‘opgewonden’ door de sensuele dans van Herodias’ dochter
 Herodias’ dochter ziet hier een uitgelezen kans om van de gelegenheid ‘gebruik te maken’
 Gebruiken en gebruikt worden is het opportunistisch leidmotief aan het hof van Herodes

Profeten zonder eer – verwerping v. Johannes

‘En hij zwoer haar zeer: Wat je mij ook zult vragen, ik zal het je geven, tot de helft van mijn koninkrijk.
En zij ging weg en zei tot haar moeder: Wat zal ik vragen? Deze nu zei: Het hoofd van Johannes de doper.
En zij ging terstond met haast naar binnen naar de koning en vroeg aldus: Ik wil dat u mij onmiddellijk
op een schotel het hoofd van Johannes de doper geeft. En hoewel de koning zeer bedroefd werd,
wilde hij om de eden en om hen die aanlagen, het haar niet weigeren. En terstond zond de koning een
scherprechter en beval zijn hoofd te brengen. En deze ging heen en onthoofdde hem in de gevangenis,
en bracht zijn hoofd in een schotel en gaf het aan het meisje, en het meisje gaf het aan haar moeder.
En toen zijn discipelen het hoorden, kwamen zij en namen zijn lichaam weg en legden het in een graf.’
(Mk.6:23-29)

 Bekend Latijns spreekwoord: ‘Quos Deus vult perdere prius dementat’
Degenen die de goden in het verderf willen storten, maken zij eerst waanzinnig
 Herodes lijdt aan grootheidswaanzin

hoogmoed komt voor de val…

 Herodes zit in de tang, Herodias wil nu Johannes’ hoofd op een dienblad zien liggen
 Als zijn eer in het gedrang komt kent Herodes geen genade

rechtvaardig & heilig man

Profeten zonder eer – verwerping v. Johannes

‘En hij zwoer haar zeer: Wat je mij ook zult vragen, ik zal het je geven, tot de helft van mijn koninkrijk.
En zij ging weg en zei tot haar moeder: Wat zal ik vragen? Deze nu zei: Het hoofd van Johannes de doper.
En zij ging terstond met haast naar binnen naar de koning en vroeg aldus: Ik wil dat u mij onmiddellijk
op een schotel het hoofd van Johannes de doper geeft. En hoewel de koning zeer bedroefd werd,
wilde hij om de eden en om hen die aanlagen, het haar niet weigeren. En terstond zond de koning een
scherprechter en beval zijn hoofd te brengen. En deze ging heen en onthoofdde hem in de gevangenis,
en bracht zijn hoofd in een schotel en gaf het aan het meisje, en het meisje gaf het aan haar moeder.
En toen zijn discipelen het hoorden, kwamen zij en namen zijn lichaam weg en legden het in een graf.’
(Mk.6:23-29)

 Herinnert u Jezus’ woorden, de connectie met wat vooraf ging

eenprofeet zonder eer…
eer

 Johannes is ‘de voorloper’ van Jezus in zijn prediking en de ‘voorloper’ in zijn dood…
dood
 Markus wil ons doen inzien

als ‘politieke macht’ dit doet met Johannes, wat met Jezus?

 Wat volgt op Jezus’ 4 machtige daden is de respons van Jezus’ vaderstad en Herodes…
‘Waar heeft Deze die dingen vandaan… zulke krachten, die door zijn handen gebeuren?’
‘Johannes de doper is uit de doden opgewekt en daarom werken die krachten in Hem.’

De Herdersvorst – een feest voor Israel in de woestijn

‘En de apostelen kwamen samen bij Jezus en berichtten Hem alles wat zij gedaan en wat zij geleerd
hadden. En Hij zei tot hen: Komt uzelf met Mij afzonderlijk naar een woeste plaats en rust wat.
Want er waren velen die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.
En zij vertrokken in het schip naar een woeste plaats afzonderlijk. En velen zagen hen weggaan
en herkenden hen, en te voet liepen zij van alle steden samen snel daarheen en kwamen er voor hen aan
en kwamen samen naar Hem toe. En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en werd
met ontferming over hen bewogen, want zij waren als schapen die geen herder hebben;
en Hij begon hun vele dingen te leren.’ (Mk.6:30-34)

 Let hoe verweven deze verslagen zijn
 De boodschap : Jezus, Johannes en de 12

Jezus’ verwerping, de 12, Johannes’ dood, de 12

allen staat hetzelfde lot te wachten

 Maar ondanks Johannes’ executie, gaat de boodschap van het Koninkrijk steeds verder
 Na de zendingsmissie trekt Jezus zich met zijn discipelen terug

kennen geen rust…

 Jezus’ reactie is geen frustratie maar ontferming en diepe bewogenheid voor de menigte
 Heeft Markus al eerder gewezen op Jezus uitzonderlijke ontferming?

De Herdersvorst – een feest voor Israel in de woestijn

‘En de apostelen kwamen samen bij Jezus en berichtten Hem alles wat zij gedaan en wat zij geleerd
hadden. En Hij zei tot hen: Komt uzelf met Mij afzonderlijk naar een woeste plaats en rust wat.
Want er waren velen die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.
En zij vertrokken in het schip naar een woeste plaats afzonderlijk. En velen zagen hen weggaan
en herkenden hen, en te voet liepen zij van alle steden samen snel daarheen en kwamen er voor hen aan
en kwamen samen naar Hem toe. En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en werd
met ontferming over hen bewogen, want zij waren als schapen die geen herder hebben;
en Hij begon hun vele dingen te leren.’ (Mk.6:30-34)

 Jahweh is befaamd om Zijn ontferming bij de exodus en de terugkeer uit ballingschap
‘U leidde in Uw ontferming dit volk, dat U verlost hebt.’ (Ex.15:13)
‘Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken,
want hun Ontfermer zal hen leiden,
leiden Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen.’ (Jes.49:10)
Hij liet zijn volk als schapen optrekken, leidde hen als een kudde door de woestijn.
Hij voerde hen veilig, zodat zij niet vreesden, want de zee had hun vijanden overdekt. (Ps.78:52,53)

De Herdersvorst – een feest voor Israel in de woestijn

‘En de apostelen kwamen samen bij Jezus en berichtten Hem alles wat zij gedaan en wat zij geleerd
hadden. En Hij zei tot hen: Komt uzelf met Mij afzonderlijk naar een woeste plaats en rust wat.
Want er waren velen die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.
En zij vertrokken in het schip naar een woeste plaats afzonderlijk. En velen zagen hen weggaan
en herkenden hen, en te voet liepen zij van alle steden samen snel daarheen en kwamen er voor hen aan
en kwamen samen naar Hem toe. En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en werd
met ontferming over hen bewogen, want zij waren als schapen die geen herder hebben;
en Hij begon hun vele dingen te leren.’ (Mk.6:30-34)

 Israëls leiders hoorden in navolging van Jahweh Zijn schapen met ontferming te weiden
‘Toen sprak Mozes tot Jahweh: Laat Jahweh, de God Die aan alle vlees de adem geeft,
over deze gemeenschap een man aanstellen die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat,
en die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan, opdat de gemeenschap van Jahweh
niet zal zijn als schapen die geen herder hebben.’
hebben (Num.27:16,17)
‘Ook heeft Jahweh tegen u gezegd: Ú zult Mijn volk Israël weiden en ú zult tot vorst zijn over Israel.’
(2Sam.5:2)

 Hoofdkenmerk van ‘dienend leiderschap’ is ontferming & bewogenheid voor Gods kudde

De Herdersvorst – een feest voor Israel in de woestijn

‘En de apostelen kwamen samen bij Jezus en berichtten Hem alles wat zij gedaan en wat zij geleerd
hadden. En Hij zei tot hen: Komt uzelf met Mij afzonderlijk naar een woeste plaats en rust wat.
Want er waren velen die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.
En zij vertrokken in het schip naar een woeste plaats afzonderlijk. En velen zagen hen weggaan
en herkenden hen, en te voet liepen zij van alle steden samen snel daarheen en kwamen er voor hen aan
en kwamen samen naar Hem toe. En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en werd
met ontferming over hen bewogen, want zij waren als schapen die geen herder hebben;
en Hij begon hun vele dingen te leren.’ (Mk.6:30-34)

 Na de ballingschap zal God voorzien

Davidische herder naarZijn
Zijn hart die er is voor allen

‘Dan zal Ik een herder over hen aanstellen, die hen weiden zal: mijn knecht David.
Die zal hen weiden
weiden, die zal hun herder zijn.’ (Ezech.34:23)
‘Gij toch zijt mijn schapen, de schapen die Ik weid
weid; gij zijt mensen en Ik ben uw God,
luidt het woord van Jahweh de Heer.’ (Ezech.34:31)
‘En mijn knecht David zal koning over hen wezen; een herder zal er voor hen allen zijn.
zijn
Zij zullen naar mijn verordeningen wandelen en naarstig mijn inzettingen onderhouden.’
(Ezech.37:24)

De Herdersvorst – een feest voor Israel in de woestijn

‘En de apostelen kwamen samen bij Jezus en berichtten Hem alles wat zij gedaan en wat zij geleerd
hadden. En Hij zei tot hen: Komt uzelf met Mij afzonderlijk naar een woeste plaats en rust wat.
Want er waren velen die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.
En zij vertrokken in het schip naar een woeste plaats afzonderlijk. En velen zagen hen weggaan
en herkenden hen, en te voet liepen zij van alle steden samen snel daarheen en kwamen er voor hen aan
en kwamen samen naar Hem toe. En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en werd
met ontferming over hen bewogen, want zij waren als schapen die geen herder hebben;
en Hij begon hun vele dingen te leren.’ (Mk.6:30-34)

 Bij de Nieuwe Exodus zal Jahweh zijn volk opnieuw ‘weiden
weiden’ zoals tijdens de woestijnreis
‘Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden
weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen
en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.’ (Jes.40:9)
‘Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken,
want hun Ontfermer zal hen leiden,
leiden Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen.’ (Jes.49:10)

 Jezus is dus de vervulling van beide: Jahweh de Ontfermer en de Davidische Herdersvorst
 De menigte is als schapen die geen herder hebben

Wat doet Jezus hieraan?

De Herdersvorst – een feest voor Israel in de woestijn

‘En de apostelen kwamen samen bij Jezus en berichtten Hem alles wat zij gedaan en wat zij geleerd
hadden. En Hij zei tot hen: Komt uzelf met Mij afzonderlijk naar een woeste plaats en rust wat.
Want er waren velen die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.
En zij vertrokken in het schip naar een woeste plaats afzonderlijk. En velen zagen hen weggaan
en herkenden hen, en te voet liepen zij van alle steden samen snel daarheen en kwamen er voor hen aan
en kwamen samen naar Hem toe. En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en werd
met ontferming over hen bewogen, want zij waren als schapen die geen herder hebben;
en Hij begon hun vele dingen te leren.’ (Mk.6:30-34)

 Bij de Nieuwe Exodus zal Jahweh zijn volk opnieuw ‘weiden
weiden’ zoals tijdens de woestijnreis
‘Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden
weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen
en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.’ (Jes.40:9)
‘Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken,
want hun Ontfermer zal hen leiden,
leiden Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen.’ (Jes.49:10)

 De menigte is als schapen die geen herder hebben
 Hoofdonderwerp is Jezus’ machtige daad

Wat doet Jezus hieraan?

Jezus’ onderwijs gaat wederom eraan vooraf

De Herdersvorst – een feest voor Israel in de woestijn

‘En de apostelen kwamen samen bij Jezus en berichtten Hem alles wat zij gedaan en wat zij geleerd
hadden. En Hij zei tot hen: Komt uzelf met Mij afzonderlijk naar een woeste plaats en rust wat.
Want er waren velen die kwamen en gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.
En zij vertrokken in het schip naar een woeste plaats afzonderlijk. En velen zagen hen weggaan
en herkenden hen, en te voet liepen zij van alle steden samen snel daarheen en kwamen er voor hen aan
en kwamen samen naar Hem toe. En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en werd
met ontferming over hen bewogen, want zij waren als schapen die geen herder hebben;
en Hij begon hun vele dingen te leren.’ (Mk.6:30-34)

 Bij de Nieuwe Exodus zal Jahweh zijn volk opnieuw ‘weiden
weiden’ zoals tijdens de woestijnreis
‘Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden
weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen
en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.’ (Jes.40:9)
‘Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken,
want hun Ontfermer zal hen leiden,
leiden Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen.’ (Jes.49:10)

 De menigte is als schapen die geen herder hebben

Wat doet Jezus hieraan?

 Machtige daden zonder enige context zijn niemand tot hulp, niemand kan ze plaatsen
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