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Verwerping en onbegrip (deel 2) Mk.7:1-37 – 8:1-13

En toen zij waren overgevaren naar het land, kwamen zij in Gennezareth en legden aan. En toen zij uit
het schip waren gegaan, herkenden zij Hem terstond en liepen snel die hele streek rond, en zij begonnen
op rustbedden de lijdenden rond te dragen waar zij hoorden dat Hij was. En waar Hij ook kwam, in dorpen
of in steden of op de velden, daar legden zij de zieken op de marktende markten en smeekten Hem of zij slechts
de zoom van zijn kleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten werden behouden.’
En tot Hem verzamelden zich de farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren
gekomen; en toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen
brood aten, want de farizeeën en al de Joden eten niet tenzij zij hun handen grondig wassen, daar zij
de overlevering van de ouden houden; en als zij vande marktde markt komen, eten zij niet tenzij zij zich hebben
gereinigd; en er zijn vele andere dingen die zij hebben aanvaard om zich daaraan te houden: reinigingen
van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken- vroegen de farizeeën en schriftgeleerden
Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood
met onreine handen? Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd,
zoals geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan;
en tevergeefs vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden van mensen zijn’. Terwijl u het gebod
van God nalaat, houdt u de overlevering van de mensen. En Hij zei tot hen: Treffend doet u het gebod
van God te niet, opdat u uw overlevering bewaart.
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Verwerping en onbegrip (deel 2) Mk.7:1-37 – 8:1-13

Want Mozes heeft gezegd: ‘Eer uw vader en uw moeder’, en: ‘Wie vader of moeder vloekt, moet de dood
sterven’. Maar u zegt: ‘Als een mens tot zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat is: een gave),
wat u ook van mij ten nutte zou kunnen komen’, -dan laat u hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn
moeder te doen, terwijl u het woord van God krachteloos maakt door uw overlevering die u hebt
overgeleverd; en vele dergelijke dingen doet u.
En toen Hij opnieuw de menigte bij Zich had geroepen, zei Hij tot hen: Hoort allen naar Mij en verstaat.
Er is niets dat van buiten de mens in hem gaat dat hem kan verontreinigen; maar wat uit de mens naar
buiten gaat, dat is het wat de mens verontreinigt. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen!
En toen Hij van de menigte in huis was gekomen, vroegen zijn discipelen Hem naar de gelijkenis.
En Hij zei tot hen: Bent u ook zo onverstandig? Begrijpt u niet, dat alles wat van buiten in de mens gaat,
hem niet kan verontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik en gaat in het toilet naar
buiten, -waardoor Hij alle spijzen rein verklaarde. Hij nu zei: Wat uit de mens naar buiten gaat, dat
verontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart van de mensen gaan naar buiten de kwade
overleggingen, hoererijen, diefstallen, moorden, overspel, hebzucht, boosheden, bedrog, losbandigheid,
een boos oog, lastering, hoogmoed, onverstand; al deze boze dingen komen van binnen uit voort en
verontreinigen de mens.

(Mk.6:53-7:1-23)
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Het zuurdeeg van Herodes & Farizeeën

6:146:14 -- 29 :29 : Herodes, Jezus en Johannes’ dood: Herodes begrijpt Jezus’ ‘tekenen’ niet

6:306:30 -- 44 :44 : Spijziging van de 5000

6:456:45 -- 56 :56 : Machtige daden: stillen van de storm en genezing van zieken

7:17:1 -- 23 :23 : Autoriteiten van Jeruzalem: Jes.29en de overleveringen v/d ouden

7:247:24 -- 37 :37 : Machtige daden: bevrijding bezeten dochter, genezing van een doofstomme

8:18:1 -- 10 :10 : Spijziging van de 4000

8:118:11 -- 13 :13 : Farizeeën zoeken een teken:begrijpen Jezus’ ‘tekenen’ niet

(8:14(8:14 -- 21 :)21 :) Waarschuwing:opletten voor het zuurdeeg vanHerodesen deFarizeeën
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Opbouw &Structuur

6:536:53-- 56 :56 : a.a. Genezingen op demarkten
7:17:1--5 :5 : b.b. Reinheid controverse met Farizeeën enSchriftgeleerden uit Jeruzalemuit Jeruzalem

Het falen van de discipelen…
- om de overleveringen te bewaren
- hun handen te wassen

7: 67: 6--23:23: c.c. Gelijkenis in woordenGelijkenis in woorden
I. Torah versus de tradities (6-13)
II. De ware betekenis van de Torah (14-23)

7:247:24 -- 37 :37 : d.d. Gelijkenis in dadenGelijkenis in daden: mensen in ‘onreine’ situaties: 2 genezingen
I.  Het geloofsvertrouwen van deSyrofenicische vrouw (24-30)
II.  De genezing van de doofstomme man inDecapolis (31-37)

8:18:1 -- 10:10: e.e. Spijziging 4000 inoverwegend ‘heidens’ gebied
8:118:11 -- 13 :13 : f.f. De vraag om een teken
8:148:14 -- 21 :21 : g.g. De blindheid van de discipelen…
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Komt u dit niet bekend voor??



Controverse rond reinheid

‘En tot Hem verzamelden zich de farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem
waren gekomen; en toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen
handen brood aten, want de farizeeën en al de Joden eten niet tenzij zij hun handen grondig wassen, daar
zij de overlevering van de ouden houden; en als zij van de markt komen, eten zij niet tenzij zij zich hebben
gereinigd; en er zijn vele andere dingen die zij hebben aanvaard om zich daaraan te houden: reinigingen
van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken- vroegen de farizeeën en schriftgeleerden
Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood
met onreine handen? Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals
geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan; en tevergeefs
vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden van mensen zijn’. Terwijl u het gebod van God nalaat,
houdt u de overlevering van de mensen.’ (Mk.7:1-8)

 Jezus autoriteit in de Exodusopenbaring         wereldschokkend statement inzake ‘reinheidreinheid’

 Mozes was ‘slechts’ een profeet, Jezus ‘wandelt over de wateren’ en ‘voedt’ Gods volk!

 Jezus’machtige daden zijnparabeldadenparabeldaden, ze openbaren onsJezus’ identiteit

 Onlosmakelijk verband tussen ‘herstel -genezing’en ‘reinheid -heiligheid’

‘En tot Hem verzamelden zich de farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem
waren gekomen; en toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen
handen brood aten, want de farizeeën en al de Joden eten niet tenzij zij hun handen grondig wassen, daar
zij de overlevering van de ouden houden; en als zij van de markt komen, eten zij niet tenzij zij zich hebben
gereinigd; en er zijn vele andere dingen die zij hebben aanvaard om zich daaraan te houden: reinigingen
van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken- vroegen de farizeeën en schriftgeleerden
Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood
met onreine handen? Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals
geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan; en tevergeefs
vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden van mensen zijn’. Terwijl u het gebod van God nalaat,
houdt u de overlevering van de mensen.’ (Mk.7:1-8)
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 Mozes was ‘slechts’ een profeet, Jezus ‘wandelt over de wateren’ en ‘voedt’ Gods volk!
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Controverse rond reinheid
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houdt u de overlevering van de mensen.’ (Mk.7:1-8)

 Gezien de veelvuldige Torah wetgeving inzake reinheid is dit eenzeer belangrijk debat

Wat is de heiligheid waar God zich om bekommert? Wat verlangt God van mensen?

 Wees heilig want Ik ben heilig wat betekent het om Gods heilig volk te zijn?wat betekent het om Gods heilig volk te zijn?

 Farizeeën & Schriftgeleerden            Het ware Israel houdt zich aan deorale overleveringen!
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handen brood aten, want de farizeeën en al de Joden eten niet tenzij zij hun handen grondig wassen, daar
zij de overlevering van de ouden houden; en als zij van de markt komen, eten zij niet tenzij zij zich hebben
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vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden van mensen zijn’. Terwijl u het gebod van God nalaat,
houdt u de overlevering van de mensen.’ (Mk.7:1-8)

 Waarom is reinheid zo belangrijk? Wat was de bedoeling van deze Wetgeving?

 Creëert ‘sociale  grensmarkeringen’ voor tijden, plaatsen, personen, maaltijden, enz…

 Jezus gaat deze sociale landkaarten, volledig hertekenen nieuwe identiteit

 Binnen de nieuwe gemeenschap die Jezus opricht is alle voedsel rein!

‘En tot Hem verzamelden zich de farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem
waren gekomen; en toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen
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Controverse rond reinheid

‘En tot Hem verzamelden zich de farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem
waren gekomen; en toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen
handen brood aten, want de farizeeën en al de Joden eten niet tenzij zij hun handen grondig wassen, daar
zij de overlevering van de ouden houden; en als zij van de markt komen, eten zij niet tenzij zij zich hebben
gereinigd; en er zijn vele andere dingen die zij hebben aanvaard om zich daaraan te houden: reinigingen
van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken- vroegen de farizeeën en schriftgeleerden
Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood
met onreine handen? Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals
geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan; en tevergeefs
vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden van mensen zijn’. Terwijl u het gebod van God nalaat,
houdt u de overlevering van de mensen.’ (Mk.7:1-8)

 1e maal dat dit gezelschap opnieuw op het toneel verschijnt na deBeëlzebulcontroverseBeëlzebulcontroverse

 de overlevering          Lev.18:8-13          voorschrift voor priesters         eten vanheilig voedselheilig voedsel

 verordeningen voor ‘heilig’ voedsel worden toegepast op  ‘alle voedsel’ voor ‘alle’ mensen

 Jezus’ reactie           mensen die dit doen, zijn ver van God verwijderd….

‘En tot Hem verzamelden zich de farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem
waren gekomen; en toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen
handen brood aten, want de farizeeën en al de Joden eten niet tenzij zij hun handen grondig wassen, daar
zij de overlevering van de ouden houden; en als zij van de markt komen, eten zij niet tenzij zij zich hebben
gereinigd; en er zijn vele andere dingen die zij hebben aanvaard om zich daaraan te houden: reinigingen
van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken- vroegen de farizeeën en schriftgeleerden
Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood
met onreine handen? Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals
geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan; en tevergeefs
vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden van mensen zijn’. Terwijl u het gebod van God nalaat,
houdt u de overlevering van de mensen.’ (Mk.7:1-8)

 1e maal dat dit gezelschap opnieuw op het toneel verschijnt na deBeëlzebulcontroverseBeëlzebulcontroverse

 de overlevering          Lev.18:8-13          voorschrift voor priesters         eten vanheilig voedselheilig voedsel

 verordeningen voor ‘heilig’ voedsel worden toegepast op  ‘alle voedsel’ voor ‘alle’ mensen

 Jezus’ reactie           mensen die dit doen, zijn ver van God verwijderd…. WAAROM?



Controverse rond reinheid

‘En tot Hem verzamelden zich de farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem
waren gekomen; en toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen
handen brood aten, want de farizeeën en al de Joden eten niet tenzij zij hun handen grondig wassen, daar
zij de overlevering van de ouden houden; en als zij van de markt komen, eten zij niet tenzij zij zich hebben
gereinigd; en er zijn vele andere dingen die zij hebben aanvaard om zich daaraan te houden: reinigingen
van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken- vroegen de farizeeën en schriftgeleerden
Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood
met onreine handen? Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals
geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan; en tevergeefs
vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden van mensen zijn’. Terwijl u het gebod van God nalaat,
houdt u de overlevering van de mensen.’ (Mk.7:1-8)

 Mensen worden ‘behouden’ opde markten, wat hen bezighoudt is ‘onreine handen’?!
‘Kijkt u uit voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het wandelen in lange kleren,

begroetingen op de markten,…’ (Mk.12:38)
 Enerzijds bang om verontreinigd te worden, maar anderzijds zijn ze er wel graag bij…

 Jezus ziet markten niet alsbedreigendmaar als eengelegenheid om genezing te brengen

‘En tot Hem verzamelden zich de farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem
waren gekomen; en toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen
handen brood aten, want de farizeeën en al de Joden eten niet tenzij zij hun handen grondig wassen, daar
zij de overlevering van de ouden houden; en als zij van de markt komen, eten zij niet tenzij zij zich hebben
gereinigd; en er zijn vele andere dingen die zij hebben aanvaard om zich daaraan te houden: reinigingen
van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken- vroegen de farizeeën en schriftgeleerden
Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood
met onreine handen? Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals
geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan; en tevergeefs
vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden van mensen zijn’. Terwijl u het gebod van God nalaat,
houdt u de overlevering van de mensen.’ (Mk.7:1-8)

 Mensen worden ‘behouden’ opde markten, wat hen bezighoudt is ‘onreine handen’?!
‘Kijkt u uit voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het wandelen in lange kleren,

begroetingen op de markten,…’ (Mk.12:38)
 Enerzijds bang om verontreinigd te worden, maar anderzijds zijn ze er wel graag bij…

 Jezus ziet markten niet alsbedreigendmaar als eengelegenheid om genezing te brengen



Controverse rond reinheid

‘En tot Hem verzamelden zich de farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem
waren gekomen; en toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen
handen brood aten, want de farizeeën en al de Joden eten niet tenzij zij hun handen grondig wassen, daar
zij de overlevering van de ouden houden; en als zij van de markt komen, eten zij niet tenzij zij zich hebben
gereinigd; en er zijn vele andere dingen die zij hebben aanvaard om zich daaraan te houden: reinigingen
van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken- vroegen de farizeeën en schriftgeleerden
Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood
met onreine handen? Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals
geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan; en tevergeefs
vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden van mensen zijn’. Terwijl u het gebod van God nalaat,
houdt u de overlevering van de mensen.’ (Mk.7:1-8)

 Indirecte beschuldiging aan Jezus’ adres          u onderwijst niet wat goed &noodzakelijk is!

 Jezus ‘ reactie:  ‘Jullie bewaren enkel tradities, maar hebbengeen notiewaar hetwerkelijkwerkelijkom gaat! ‘

 Dit is de 1e directe vermelding van ‘Jesaja’ sinds de openingsverzen van dit evangelie

 Jes. 28-29 die deuitkomst/vervulling toont vanJes.6,7 zagen we ook inRm.9-11…

‘En tot Hem verzamelden zich de farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem
waren gekomen; en toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen
handen brood aten, want de farizeeën en al de Joden eten niet tenzij zij hun handen grondig wassen, daar
zij de overlevering van de ouden houden; en als zij van de markt komen, eten zij niet tenzij zij zich hebben
gereinigd; en er zijn vele andere dingen die zij hebben aanvaard om zich daaraan te houden: reinigingen
van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken- vroegen de farizeeën en schriftgeleerden
Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood
met onreine handen? Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals
geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan; en tevergeefs
vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden van mensen zijn’. Terwijl u het gebod van God nalaat,
houdt u de overlevering van de mensen.’ (Mk.7:1-8)

 Indirecte beschuldiging aan Jezus’ adres          u onderwijst niet wat goed &noodzakelijk is!

 Jezus ‘ reactie:  ‘Jullie bewaren enkel tradities, maar hebbengeen notiewaar hetwerkelijkwerkelijkom gaat! ‘

 Dit is de 1e directe vermelding van ‘Jesaja’ sinds de openingsverzen van dit evangelie

 Jes. 28-29 die deuitkomst/vervulling toont vanJes.6,7 zagen we ook inRm.9-11…



Controverse rond reinheid

‘En tot Hem verzamelden zich de farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem
waren gekomen; en toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen
handen brood aten, want de farizeeën en al de Joden eten niet tenzij zij hun handen grondig wassen, daar
zij de overlevering van de ouden houden; en als zij van de markt komen, eten zij niet tenzij zij zich hebben
gereinigd; en er zijn vele andere dingen die zij hebben aanvaard om zich daaraan te houden: reinigingen
van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken- vroegen de farizeeën en schriftgeleerden
Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood
met onreine handen? Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals
geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan; en tevergeefs
vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden van mensen zijn’. Terwijl u het gebod van God nalaat,
houdt u de overlevering van de mensen.’ (Mk.7:1-8)

 Jezus vindt datJesaja’swoorden bijzonder  van toepassing zijn op deze generatie leiders

 Jullie zijn in hetzelfde bedje ziek!         vasthouden aan regels          Mijn woorden verwerpen

 En wat is de uitkomst voor Juda naar de profetie van Jesaja? Wat zegt dit voor Israel nu?

 Ze lijken wel godvrezend, maar naar het hart zijn zerebelseneigenwijs (voorouders)

‘En tot Hem verzamelden zich de farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem
waren gekomen; en toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen
handen brood aten, want de farizeeën en al de Joden eten niet tenzij zij hun handen grondig wassen, daar
zij de overlevering van de ouden houden; en als zij van de markt komen, eten zij niet tenzij zij zich hebben
gereinigd; en er zijn vele andere dingen die zij hebben aanvaard om zich daaraan te houden: reinigingen
van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken- vroegen de farizeeën en schriftgeleerden
Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood
met onreine handen? Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals
geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan; en tevergeefs
vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden van mensen zijn’. Terwijl u het gebod van God nalaat,
houdt u de overlevering van de mensen.’ (Mk.7:1-8)

 Jezus vindt datJesaja’swoorden bijzonder  van toepassing zijn op deze generatie leiders

 Jullie zijn in hetzelfde bedje ziek!         vasthouden aan regels          Mijn woorden verwerpen

 En wat is de uitkomst voor Juda naar de profetie van Jesaja? Wat zegt dit voor Israel nu?

 Ze lijken wel godvrezend, maar naar het hart zijn zerebelseneigenwijs (voorouders)



Controverse rond reinheid

‘En tot Hem verzamelden zich de farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem
waren gekomen; en toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen
handen brood aten, want de farizeeën en al de Joden eten niet tenzij zij hun handen grondig wassen, daar
zij de overlevering van de ouden houden; en als zij van de markt komen, eten zij niet tenzij zij zich hebben
gereinigd; en er zijn vele andere dingen die zij hebben aanvaard om zich daaraan te houden: reinigingen
van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken- vroegen de farizeeën en schriftgeleerden
Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood
met onreine handen? Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals
geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan; en tevergeefs
vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden van mensen zijn’. Terwijl u het gebod van God nalaat,
houdt u de overlevering van de mensen.’ (Mk.7:1-8)

 Jezus vindt datJesaja’swoorden bijzonder  van toepassing zijn op deze generatie leiders

 Jullie zijn in hetzelfde bedje ziek!         vasthouden aan regels          Mijn woorden verwerpen

 En wat is de uitkomst voor Juda naar de profetie van Jesaja? Wat zegt dit voor Israel nu?

 In naam van ‘heiligheid’ houden ze vast aan hun regels,maar verwerpen God in Jezus…

‘En tot Hem verzamelden zich de farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem
waren gekomen; en toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen
handen brood aten, want de farizeeën en al de Joden eten niet tenzij zij hun handen grondig wassen, daar
zij de overlevering van de ouden houden; en als zij van de markt komen, eten zij niet tenzij zij zich hebben
gereinigd; en er zijn vele andere dingen die zij hebben aanvaard om zich daaraan te houden: reinigingen
van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken- vroegen de farizeeën en schriftgeleerden
Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood
met onreine handen? Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals
geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan; en tevergeefs
vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden van mensen zijn’. Terwijl u het gebod van God nalaat,
houdt u de overlevering van de mensen.’ (Mk.7:1-8)

 Jezus vindt datJesaja’swoorden bijzonder  van toepassing zijn op deze generatie leiders

 Jullie zijn in hetzelfde bedje ziek!         vasthouden aan regels          Mijn woorden verwerpen

 En wat is de uitkomst voor Juda naar de profetie van Jesaja? Wat zegt dit voor Israel nu?

 In naam van ‘heiligheid’ houden ze vast aan hun regels,maar verwerpen God in Jezus…



Controverse rond reinheid

‘En tot Hem verzamelden zich de farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem
waren gekomen; en toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen
handen brood aten, want de farizeeën en al de Joden eten niet tenzij zij hun handen grondig wassen, daar
zij de overlevering van de ouden houden; en als zij van de markt komen, eten zij niet tenzij zij zich hebben
gereinigd; en er zijn vele andere dingen die zij hebben aanvaard om zich daaraan te houden: reinigingen
van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken- vroegen de farizeeën en schriftgeleerden
Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood
met onreine handen? Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals
geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan; en tevergeefs
vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden van mensen zijn’. Terwijl u het gebod van God nalaat,
houdt u de overlevering van de mensen.’ (Mk.7:1-8)

 Rabbijnse traditie Jes.29 een tijd waar kennisvanGods Woordniet langer gevonden wordt

 Rabbijnse traditie Jes.29 een tijd waarin rebellen niet langer reinvanonreinonderscheiden

 Rabbijnse traditie Jes.29 persoon die dezeverharde houdingbij uitstek laat zien:FARAO

 Jezus en Paulus benadering van deze Schrifttekst ,blijft verassend dicht bij de traditie…

‘En tot Hem verzamelden zich de farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden die van Jeruzalem
waren gekomen; en toen zij zagen dat sommigen van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen
handen brood aten, want de farizeeën en al de Joden eten niet tenzij zij hun handen grondig wassen, daar
zij de overlevering van de ouden houden; en als zij van de markt komen, eten zij niet tenzij zij zich hebben
gereinigd; en er zijn vele andere dingen die zij hebben aanvaard om zich daaraan te houden: reinigingen
van drinkbekers en kannen en koperen vaten en rustbanken- vroegen de farizeeën en schriftgeleerden
Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten het brood
met onreine handen? Hij zei echter tot hen: Treffend heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals
geschreven staat: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij vandaan; en tevergeefs
vereren zij Mij, door leringen te leren die geboden van mensen zijn’. Terwijl u het gebod van God nalaat,
houdt u de overlevering van de mensen.’ (Mk.7:1-8)

 Rabbijnse traditie Jes.29 een tijd waar kennisvanGods Woordniet langer gevonden wordt

 Rabbijnse traditie Jes.29 een tijd waarin rebellen niet langer reinvanonreinonderscheiden

 Rabbijnse traditie Jes.29 persoon die dezeverharde houdingbij uitstek laat zien:FARAO

 Jezus en Paulus benadering van deze Schrifttekst ,blijft verassend dicht bij de traditie…



Controverse rond reinheid

‘En Hij zei tot hen: Treffend doet u het gebod van God te niet, opdat u uw overlevering bewaart.
Want Mozes heeft gezegd: ‘Eer uw vader en uw moeder’, en: ‘Wie vader of moeder vloekt, moet de dood
sterven’. Maar u zegt: ‘Als een mens tot zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat is: een gave),
wat u ook van mij ten nutte zou kunnen komen’, -dan laat u hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn
moeder te doen, terwijl u het woord van God krachteloos maakt door uw overlevering die u hebt
overgeleverd; en vele dergelijke dingen doet u. En toen Hij opnieuw de menigte bij Zich had geroepen,
zei Hij tot hen: Hoort allen naar Mij en verstaat. Er is niets dat van buiten de mens in hem gaat dat hem
kan verontreinigen; maar wat uit de mens naar buiten gaat, dat is het wat de mens verontreinigt.
Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen!’ (Mk.7:9-16)

 Let op de verschuiving van ‘de profetende profeten’ naar ‘MozesMozes’ beiden veroordelen hen…

 Maar ook van ‘toevoeging’ aan de Wetgeving, naar ‘ontkrachting’ van de Wetgeving

 Er is gigantisch veel materiaal binnen de traditie over het belang van heteren van ouders

 ‘Enkel loyauteit aan God heeft voorrang boven loyauteit aan de ouders’ (Qumran)

 ‘Het eren van de ouders is het gewichtigste van alle geboden’ (Rabbijnse traditie)

‘En Hij zei tot hen: Treffend doet u het gebod van God te niet, opdat u uw overlevering bewaart.
Want Mozes heeft gezegd: ‘Eer uw vader en uw moeder’, en: ‘Wie vader of moeder vloekt, moet de dood
sterven’. Maar u zegt: ‘Als een mens tot zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat is: een gave),
wat u ook van mij ten nutte zou kunnen komen’, -dan laat u hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn
moeder te doen, terwijl u het woord van God krachteloos maakt door uw overlevering die u hebt
overgeleverd; en vele dergelijke dingen doet u. En toen Hij opnieuw de menigte bij Zich had geroepen,
zei Hij tot hen: Hoort allen naar Mij en verstaat. Er is niets dat van buiten de mens in hem gaat dat hem
kan verontreinigen; maar wat uit de mens naar buiten gaat, dat is het wat de mens verontreinigt.
Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen!’ (Mk.7:9-16)

 Let op de verschuiving van ‘de profetende profeten’ naar ‘MozesMozes’ beiden veroordelen hen…

 Maar ook van ‘toevoeging’ aan de Wetgeving, naar ‘ontkrachting’ van de Wetgeving

 Er is gigantisch veel materiaal binnen de traditie over het belang van heteren van ouders

 ‘Enkel loyauteit aan God heeft voorrang boven loyauteit aan de ouders’ (Qumran)

 ‘Het eren van de ouders is het gewichtigste van alle geboden’ (Rabbijnse traditie)



Controverse rond reinheid

‘En Hij zei tot hen: Treffend doet u het gebod van God te niet, opdat u uw overlevering bewaart.
Want Mozes heeft gezegd: ‘Eer uw vader en uw moeder’, en: ‘Wie vader of moeder vloekt, moet de dood
sterven’. Maar u zegt: ‘Als een mens tot zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat is: een gave),
wat u ook van mij ten nutte zou kunnen komen’, -dan laat u hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn
moeder te doen, terwijl u het woord van God krachteloos maakt door uw overlevering die u hebt
overgeleverd; en vele dergelijke dingen doet u. En toen Hij opnieuw de menigte bij Zich had geroepen,
zei Hij tot hen: Hoort allen naar Mij en verstaat. Er is niets dat van buiten de mens in hem gaat dat hem
kan verontreinigen; maar wat uit de mens naar buiten gaat, dat is het wat de mens verontreinigt.
Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen!’ (Mk.7:9-16)

 Enkele tradities vermelden het niet eren van ouders alshoofdreden voor de ballingschap!

 De reden waarom dituitvoerig beschreven is,suggereert al een groot probleem in Israel…

 Jezus gaat hen hier niet aan om iets waar zij nog helemaal geen weet van hadden!

 Waarom kiest Jezus nu precies voor dit gebod denk je?
“‘Eer uw vader en uw moeder’, -dit is het eerste gebod met een belofte:

‘opdat het u goed gaat en u lang leeft op de aarde’.” (Ef.6:2,3)

‘En Hij zei tot hen: Treffend doet u het gebod van God te niet, opdat u uw overlevering bewaart.
Want Mozes heeft gezegd: ‘Eer uw vader en uw moeder’, en: ‘Wie vader of moeder vloekt, moet de dood
sterven’. Maar u zegt: ‘Als een mens tot zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat is: een gave),
wat u ook van mij ten nutte zou kunnen komen’, -dan laat u hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn
moeder te doen, terwijl u het woord van God krachteloos maakt door uw overlevering die u hebt
overgeleverd; en vele dergelijke dingen doet u. En toen Hij opnieuw de menigte bij Zich had geroepen,
zei Hij tot hen: Hoort allen naar Mij en verstaat. Er is niets dat van buiten de mens in hem gaat dat hem
kan verontreinigen; maar wat uit de mens naar buiten gaat, dat is het wat de mens verontreinigt.
Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen!’ (Mk.7:9-16)

 Enkele tradities vermelden het niet eren van ouders alshoofdreden voor de ballingschap!

 De reden waarom dituitvoerig beschreven is,suggereert al een groot probleem in Israel…

 Jezus gaat hen hier niet aan om iets waar zij nog helemaal geen weet van hadden!

 Waarom kiest Jezus nu precies voor dit gebod denk je?
“‘Eer uw vader en uw moeder’, -dit is het eerste gebod met een belofte:

‘opdat het u goed gaat en u lang leeft op de aarde’.” (Ef.6:2,3)



Controverse rond reinheid

‘En Hij zei tot hen: Treffend doet u het gebod van God te niet, opdat u uw overlevering bewaart.
Want Mozes heeft gezegd: ‘Eer uw vader en uw moeder’, en: ‘Wie vader of moeder vloekt, moet de dood
sterven’. Maar u zegt: ‘Als een mens tot zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat is: een gave),
wat u ook van mij ten nutte zou kunnen komen’, -dan laat u hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn
moeder te doen, terwijl u het woord van God krachteloos maakt door uw overlevering die u hebt
overgeleverd; en vele dergelijke dingen doet u. En toen Hij opnieuw de menigte bij Zich had geroepen,
zei Hij tot hen: Hoort allen naar Mij en verstaat. Er is niets dat van buiten de mens in hem gaat dat hem
kan verontreinigen; maar wat uit de mens naar buiten gaat, dat is het wat de mens verontreinigt.
Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen!’ (Mk.7:9-16)

 Wat betekent dit  gebod niet houden nu concreet voor Israel?!

 Het ‘korban’ gebruik           financiële middelen ‘ter beschikking stellen’ aan Jahweh

 Soms bewust om te ontkomen aan,maar soms ook onbewust en men kon niet terug…

 Langs beide werd de ouders ontzegd wat hen van Godswege toekwam

 Zien wij duidelijk nu waar God om bezorgd is?! Hoe wij mensen behandelen!

‘En Hij zei tot hen: Treffend doet u het gebod van God te niet, opdat u uw overlevering bewaart.
Want Mozes heeft gezegd: ‘Eer uw vader en uw moeder’, en: ‘Wie vader of moeder vloekt, moet de dood
sterven’. Maar u zegt: ‘Als een mens tot zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat is: een gave),
wat u ook van mij ten nutte zou kunnen komen’, -dan laat u hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn
moeder te doen, terwijl u het woord van God krachteloos maakt door uw overlevering die u hebt
overgeleverd; en vele dergelijke dingen doet u. En toen Hij opnieuw de menigte bij Zich had geroepen,
zei Hij tot hen: Hoort allen naar Mij en verstaat. Er is niets dat van buiten de mens in hem gaat dat hem
kan verontreinigen; maar wat uit de mens naar buiten gaat, dat is het wat de mens verontreinigt.
Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen!’ (Mk.7:9-16)

 Wat betekent dit  gebod niet houden nu concreet voor Israel?!

 Het ‘korban’ gebruik           financiële middelen ‘ter beschikking stellen’ aan Jahweh

 Soms bewust om te ontkomen aan,maar soms ook onbewust en men kon niet terug…

 Langs beide werd de ouders ontzegd wat hen van Godswege toekwam

 Zien wij duidelijk nu waar God om bezorgd is?! Hoe wij mensen behandelen!

Geen toekomst i/h land



Controverse rond reinheid

‘En Hij zei tot hen: Treffend doet u het gebod van God te niet, opdat u uw overlevering bewaart.
Want Mozes heeft gezegd: ‘Eer uw vader en uw moeder’, en: ‘Wie vader of moeder vloekt, moet de dood
sterven’. Maar u zegt: ‘Als een mens tot zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat is: een gave),
wat u ook van mij ten nutte zou kunnen komen’, -dan laat u hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn
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kan verontreinigen; maar wat uit de mens naar buiten gaat, dat is het wat de mens verontreinigt.
Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen!’ (Mk.7:9-16)

 De mondelinge overleveringen zijn niet alsGods beeldgeschapen, mensen wel!!

 Het beeld van God ‘misbruiken’misbruiken’ is plegen van hoogverraad          oordeel: verbanning, dood

 Als je het beeld van God misbruikt,weiger je jeaan Zijn ‘koningschap’  te onderwerpen…

 Als je zo leeft in het landwaar God Koning is, moet jij vertrekken,Hij verandert niet!

 De Torah is er nietom op zichzelf ‘nageleefdnageleefd’ te worden, maar om ‘mensen’ te bewaren!
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 Let op de wijze waarop Hij dit doet, na de leiders beschuldigd te hebben neemt Hij nu over

 Jezus is geen nieuwe Mozes, maarJahweh de Heerdie de menigte toespreekt!

 Jezus gaat verkondigen wat nu ‘ware heiligheid’ is

 Herinner je de 1e gelijkenis, zonder de welke je de overige niet kon begrijpen? onderwerp?
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 Alles wijst erop dat Jezus het met deze leiders uit Jeruzalem heeft gehad
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‘En toen Hij van de menigte in huis was gekomen, vroegen zijn discipelen Hem naar de gelijkenis.
En Hij zei tot hen: Bent u ook zo onverstandig? Begrijpt u niet, dat alles wat van buiten in de mens gaat,
hem niet kan verontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik en gaat in het toilet naar
buiten, -waardoor Hij alle spijzen rein verklaarde. Hij nu zei: Wat uit de mens naar buiten gaat,
dat verontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart van de mensen gaan naar buiten de kwade
overleggingen, hoererijen, diefstallen, moorden, overspel, hebzucht, boosheden, bedrog, losbandigheid,
een boos oog, lastering, hoogmoed, onverstand; al deze boze dingen komen van binnen uit voort en
verontreinigen de mens.’ (Mk.7:17-23)

 Wederom begrijpen de discipelen ‘deze gelijkenis’ niet… nog gezien?

 Opnieuw verwacht Jezus dat ze dit ondertussen al zouden begrijpen! Probleem?

 Markus commentaar op Jezus woorden, wijst op verregaande consequenties…

 Alsniets uitwending mensen kan verontreinigen, wat zegt dit nu over reinigingsrituelen?!

 Wat houdt hiermee verband?Wat houdt hiermee verband? Voorhof voor de vrouwen, mannen, heidenen, priesters…
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