Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

Verwerping en onbegrip (deel 2)

Mk.7:1-37 – 8:1-13

‘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. Hij nu stond vandaar op en ging weg naar het gebied van Tyrus en Sidon;
en toen Hij een huis was binnengegaan, wilde Hij niet dat iemand het wist; Hij kon echter niet verborgen
blijven. Maar een vrouw, wier dochtertje een onreine geest had, hoorde terstond van Hem en kwam en viel
aan zijn voeten neer (deze vrouw nu was een Griekse, een Syrofenicische van geboorte); en zij vroeg Hem
de demon uit haar dochter uit te drijven.

Verwerping en onbegrip (deel 2)

Mk.7:1-37 – 8:1-13

‘Maar Hij zei tot haar: Laat eerst de kinderen worden verzadigd, want het is niet juist het brood van de
kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij antwoordde en zei tot Hem:
Ja Heer, maar ook de honden eten onder de tafel van de kruimels van de kinderen.
En Hij zei tot haar: Vanwege dit woord, ga heen, de demon is uit uw dochter gegaan.
En toen zij was weggegaan naar haar huis, vond zij het kind op bed liggen en de demon uitgegaan.
En toen Hij weer uit het gebied van Tyrus was weggegaan, kwam Hij door Sidon naar de zee van Galilea,
midden door het gebied van Dekapolis. En zij brachten een dove bij Hem die moeilijk sprak, en smeekten
Hem deze de hand op te leggen. En Hij nam hem van de menigte afzonderlijk, stak zijn vingers in zijn oren
en na gespuwd te hebben raakte Hij zijn tong aan; en Hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei tot hem:
Effatha! dat is: Word geopend! En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los
en hij sprak goed. En Hij gebood hun dat zij het niemand zouden zeggen; maar wat Hij hun ook gebood,
zij verbreidden het des te overvloediger. En zij stonden bovenmate versteld en zeiden:
Hij heeft alles voortreffelijk gedaan, en Hij doet de doven horen en de stommen spreken!’
(Mk.7:17-37)

Hoort allen naar Mij en verstaat!
‘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.7:17-23)

 ‘Jahweh’ Jezus onderwijs

Wat definieert nu ware heiligheid & reinheid?

 Niets uitwendig kan de mens innerlijk verontreinigen!
 Jezus

reinigingsrituelen

ongewassen handen of voedsel kunnen onze relatie met God niet verstoren

 Hoe valt dit ‘nieuwe gebod’ te rijmen met de Torah verordeningen inzake spijswetten?

Hoort allen naar Mij en verstaat!
‘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.7:17-23)

 De meerderheid van spijswetten & reinheidswetten

Israel afzonderen / bewaren

 Het onthouden van bepaald voedsel was in al die verordeningen NIET het hoofddoel
 Jahweh wil Zijn volk bewaren voor het dienen / vereren van de afgoden van Kanaän
 Jahweh wil niet dat Zijn volk gaat denken dat Hij is als de goden van Kanaän!

Hoort allen naar Mij en verstaat!
‘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.7:17-23)

 Moloch eist kinderoffers om u rijkdom, macht en aanzien te geven in het land
 Baäl moet bevredigd worden door seks met priesteressen om zo het land te bevruchten
 Beelddragers worden gevormd naar het beeld van ‘de god’ die zij vereren…
 Kinderen worden een middel, mensen worden objecten, en Jahweh ga je manipuleren…

Hoort allen naar Mij en verstaat!
‘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.7:17-23)

 Afgoderij

Israel

Jahweh is als Baäl & Moloch

‘hun beeld’ gaan vertonen…

 Als het wereldbeeld van Kanaän jouw denkwereld bepaalt wat zal je hart voortbrengen?
 Voedsel op zich is niet de kwestie, maar de god waaraan je het eten van voedsel verbindt
‘Want al het door God geschapene is goed en niets is verwerpelijk als het met dankzegging wordt
genomen, want het wordt geheiligd door Gods woord en door gebed. (1Tim.4:4,5)

Hoort allen naar Mij en verstaat!
‘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.7:17-23)

 Wat is ‘heiligheid’ waar Jezus zich om bekommert? Wat verlangt God van mensen?
 Wat uit het hart voorkomt verontreinigd, brengt schade toe aan medemensen!
 Wat ‘verontreinigd’ wordt beschouwd in termen van relaties met mede - beelddragers
beelddragers…
 Ware reinheid & heiligheid wordt gezien in hoe je met mede - beelddragers omgaat

Hoort allen naar Mij en verstaat!
‘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.7:17-23)

 Ware reinheid & heiligheid wordt gezien in hoe je met mede - beelddragers omgaat
‘Ik vermaan u dan, ik, de gevangene in de Heer, dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent
geroepen, terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met lankmoedigheid elkaar in liefde verdraagt
en u beijvert de eenheid van de Geest te bewaren in de band van de vrede: een lichaam en een Geest,
zoals u ook geroepen bent in één hoop van uw roeping; één Heer, één geloof, één doop; één God en
Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.’ (Ef.4:1-6)

De reactie van de heidenen

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
JEZUS’ ACTIVITEIT ONDER JODEN

7:1 - 23 :

Autoriteiten van Jeruzalem: Jes.29 en de overleveringen v/d ouden
JEZUS’ ACTIVITEIT ONDER HEIDENEN

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

Het geloofsvertrouwen van de Syrofenicische

‘Hij nu stond vandaar op en ging weg naar het gebied van Tyrus en Sidon; en toen Hij een huis was
binnengegaan, wilde Hij niet dat iemand het wist; Hij kon echter niet verborgen blijven. Maar een vrouw,
wier dochtertje een onreine geest had, hoorde terstond van Hem en kwam en viel aan zijn voeten neer
(deze vrouw nu was een Griekse, een Syrofenicische van geboorte); en zij vroeg Hem de demon uit haar
dochter uit te drijven. Maar Hij zei tot haar: Laat eerst de kinderen worden verzadigd, want het is niet juist
het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij antwoordde en zei
tot Hem: Ja Heer, maar ook de honden eten onder de tafel van de kruimels van de kinderen. En Hij zei
tot haar: Vanwege dit woord, ga heen, de demon is uit uw dochter gegaan. En toen zij was weggegaan
naar haar huis, vond zij het kind op bed liggen en de demon uitgegaan.’ (Mk.7:24-30)

 Merkwaardig dat Jezus zich terugtrekt in regio’s van de heidenen… rustpauze ?
 Zelfs in deze regio’s is het onmogelijk geworden voor Jezus om ‘incognito’ te blijven!
 Nu de reinheidskwestie geregeld is, is het niet verwonderlijk dat Jezus hier gevonden wordt
 Heeft verklaard wat ware heiligheid is en staat op het punt dit te betonen
 Zelfs Israëls voormalige vijanden kunnen nu vrijelijk tot Jezus komen!

parabeldaden

Het geloofsvertrouwen van de Syrofenicische

‘Hij nu stond vandaar op en ging weg naar het gebied van Tyrus en Sidon; en toen Hij een huis was
binnengegaan, wilde Hij niet dat iemand het wist; Hij kon echter niet verborgen blijven. Maar een vrouw,
wier dochtertje een onreine geest had, hoorde terstond van Hem en kwam en viel aan zijn voeten neer
(deze vrouw nu was een Griekse, een Syrofenicische van geboorte); en zij vroeg Hem de demon uit haar
dochter uit te drijven. Maar Hij zei tot haar: Laat eerst de kinderen worden verzadigd, want het is niet juist
het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij antwoordde en zei
tot Hem: Ja Heer, maar ook de honden eten onder de tafel van de kruimels van de kinderen. En Hij zei
tot haar: Vanwege dit woord, ga heen, de demon is uit uw dochter gegaan. En toen zij was weggegaan
naar haar huis, vond zij het kind op bed liggen en de demon uitgegaan.’ (Mk.7:24-30)

 Dit is slechts de 2e vrouw die het aandurft om de sociaal-culturele grenzen te overstijgen
 Respectabele rabbi’s zouden zich nooit inlaten met dergelijke ‘vreemde’ vrouwen…
 Zij werpt zich neer aan Jezus’ voeten…

nog gezien in de afgelopen hoofdstukken?

 Hoe is zij tot dit bewustzijn gekomen dat Jezus bij machte is om haar dochter te helpen?
 En… wat is hier wederom het probleem?? Enige connectie met wat vooraf ging?

Het geloofsvertrouwen van de Syrofenicische

‘Hij nu stond vandaar op en ging weg naar het gebied van Tyrus en Sidon; en toen Hij een huis was
binnengegaan, wilde Hij niet dat iemand het wist; Hij kon echter niet verborgen blijven. Maar een vrouw,
wier dochtertje een onreine geest had, hoorde terstond van Hem en kwam en viel aan zijn voeten neer
(deze vrouw nu was een Griekse, een Syrofenicische van geboorte); en zij vroeg Hem de demon uit haar
dochter uit te drijven. Maar Hij zei tot haar: Laat eerst de kinderen worden verzadigd, want het is niet juist
het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij antwoordde en zei
tot Hem: Ja Heer, maar ook de honden eten onder de tafel van de kruimels van de kinderen. En Hij zei
tot haar: Vanwege dit woord, ga heen, de demon is uit uw dochter gegaan. En toen zij was weggegaan
naar haar huis, vond zij het kind op bed liggen en de demon uitgegaan.’ (Mk.7:24-30)

 Jezus’ antwoord klinkt behoorlijk verontrustend voor de Westerling uit de 21e eeuw…
 Israel is Gods zoon

de kinderen moeten eerst kunnen eten tot verzadiging toe!

 Heidenen werden door joden in Jezus’ dagen ‘straathonden’ genoemd, …omwille van?
 Het woord in de grondtekst is niet de aanduiding voor straathonden

‘schoothonden’

 Jezus brengt het beeld van ‘de hond’ van de straat over naar het huisgezin…

Het geloofsvertrouwen van de Syrofenicische

‘Hij nu stond vandaar op en ging weg naar het gebied van Tyrus en Sidon; en toen Hij een huis was
binnengegaan, wilde Hij niet dat iemand het wist; Hij kon echter niet verborgen blijven. Maar een vrouw,
wier dochtertje een onreine geest had, hoorde terstond van Hem en kwam en viel aan zijn voeten neer
(deze vrouw nu was een Griekse, een Syrofenicische van geboorte); en zij vroeg Hem de demon uit haar
dochter uit te drijven. Maar Hij zei tot haar: Laat eerst de kinderen worden verzadigd, want het is niet juist
het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij antwoordde en zei
tot Hem: Ja Heer, maar ook de honden eten onder de tafel van de kruimels van de kinderen. En Hij zei
tot haar: Vanwege dit woord, ga heen, de demon is uit uw dochter gegaan. En toen zij was weggegaan
naar haar huis, vond zij het kind op bed liggen en de demon uitgegaan.’ (Mk.7:24-30)

 Deze vrouw is de enige persoon in Markus’ verhaal die Jezus aanspreekt als ‘Heer’…
 Zij is de enige persoon in de Bijbel die Jezus in een woordenwisseling te vlug af is!
 Deze vrouw is zo schrander!

Jij plaatst mij in huis? Dan mag ik van de kruimels eten!

 Jezus heeft zich meteen gewonnen, zo’n ‘geloofsvertrouwen’ kan Hij niet weerstaan…
 Zij erkent Israëls prioriteit, maar gelooft dat Jezus barmhartigheid véél verder reikt !

Jezus en de doofstomme man
‘En toen Hij weer uit het gebied van Tyrus was weggegaan, kwam Hij door Sidon naar de zee van Galilea,
midden door het gebied van Dekapolis. En zij brachten een dove bij Hem die moeilijk sprak, en smeekten
Hem deze de hand op te leggen. En Hij nam hem van de menigte afzonderlijk, stak zijn vingers in zijn oren
en na gespuwd te hebben raakte Hij zijn tong aan; en Hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei tot hem:
Effatha! dat is: Word geopend! En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los
en hij sprak goed. En Hij gebood hun dat zij het niemand zouden zeggen; maar wat Hij hun ook gebood,
zij verbreidden het des te overvloediger. En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles
voortreffelijk gedaan, en Hij doet de doven horen en de stommen spreken. (Mk.7:31-37)

 Dit is de enige genezing van een dove man, die enkel in Markus gevonden wordt
 Dit is de regio waar Jezus de man legioen bevrijd had…

Opmerkelijk?

 Dit is trouwens de 1e machtige daad waar Jezus een ‘zintuiglijke verstoring’ herstelt
 Gezien het belang van ‘horen’ en ‘zien’ naar de gelijkenissen, niet onbelangrijk …
 Ogen, oren, mond en ledematen wijzen altijd op het geschapen zijn naar Gods beeld
 Zelfde Griekse woord voor ‘stom’ wordt slechts op één plaats gevonden in de Profeten…

Jezus en de doofstomme man
‘En toen Hij weer uit het gebied van Tyrus was weggegaan, kwam Hij door Sidon naar de zee van Galilea,
midden door het gebied van Dekapolis. En zij brachten een dove bij Hem die moeilijk sprak, en smeekten
Hem deze de hand op te leggen. En Hij nam hem van de menigte afzonderlijk, stak zijn vingers in zijn oren
en na gespuwd te hebben raakte Hij zijn tong aan; en Hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei tot hem:
Effatha! dat is: Word geopend! En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los
en hij sprak goed. En Hij gebood hun dat zij het niemand zouden zeggen; maar wat Hij hun ook gebood,
zij verbreidden het des te overvloediger. En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles
voortreffelijk gedaan, en Hij doet de doven horen en de stommen spreken. (Mk.7:31-37)
‘Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend.
geopend
Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen.
juichen
…Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden;
maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen.’ (Jes.35:5,6,8)

 Blindheid, verlamdheid, stomheid en doofheid is het kenmerk van Israel in ballingschap
 De NE belofte is dat Jahweh het beeld van God onder Gods volk zal herstellen
 Wie? Zij die Jahweh gehoor geven en bereidwillig Hem willen volgen naar Jeruzalem

Jezus en de doofstomme man
‘En toen Hij weer uit het gebied van Tyrus was weggegaan, kwam Hij door Sidon naar de zee van Galilea,
midden door het gebied van Dekapolis. En zij brachten een dove bij Hem die moeilijk sprak, en smeekten
Hem deze de hand op te leggen. En Hij nam hem van de menigte afzonderlijk, stak zijn vingers in zijn oren
en na gespuwd te hebben raakte Hij zijn tong aan; en Hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei tot hem:
Effatha! dat is: Word geopend! En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los
en hij sprak goed. En Hij gebood hun dat zij het niemand zouden zeggen; maar wat Hij hun ook gebood,
zij verbreidden het des te overvloediger. En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles
voortreffelijk gedaan, en Hij doet de doven horen en de stommen spreken. (Mk.7:31-37)
‘Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend.
geopend
Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen.
juichen
…Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden;
maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen.’ (Jes.35:5,6,8)

 Waar kent blindheid en doofheid zijn oorsprong naar Jesaja?
 We zagen reeds het belang voor Markus

Mk.4 – Jes.6

(1e vermelding?)

Hoofdstuk 6!

Mk.7 – Jes.28 - 29

 Israel is ‘blind’ en ‘doof’ omwille van hun afgoderij en afgoden zijn ‘onrein’

(demonische machten)

Jezus en de doofstomme man
‘En toen Hij weer uit het gebied van Tyrus was weggegaan, kwam Hij door Sidon naar de zee van Galilea,
midden door het gebied van Dekapolis. En zij brachten een dove bij Hem die moeilijk sprak, en smeekten
Hem deze de hand op te leggen. En Hij nam hem van de menigte afzonderlijk, stak zijn vingers in zijn oren
en na gespuwd te hebben raakte Hij zijn tong aan; en Hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei tot hem:
Effatha! dat is: Word geopend! En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los
en hij sprak goed. En Hij gebood hun dat zij het niemand zouden zeggen; maar wat Hij hun ook gebood,
zij verbreidden het des te overvloediger. En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles
voortreffelijk gedaan, en Hij doet de doven horen en de stommen spreken. (Mk.7:31-37)
‘Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend.
geopend
Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen.
juichen
…Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden;
maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen.’ (Jes.35:5,6,8)

 Waar kent blindheid en doofheid zijn oorsprong naar Jesaja?
 We zagen reeds het belang voor Markus

(1e vermelding?)

Mk.4 – Jes.6

 Markus toont ons dat deze NE belofte niet beperkt blijft tot Israel

Hoofdstuk 6!

Mk.7 – Jes.28 - 29
afgodische volkeren

Jezus en de doofstomme man
‘En toen Hij weer uit het gebied van Tyrus was weggegaan, kwam Hij door Sidon naar de zee van Galilea,
midden door het gebied van Dekapolis. En zij brachten een dove bij Hem die moeilijk sprak, en smeekten
Hem deze de hand op te leggen. En Hij nam hem van de menigte afzonderlijk, stak zijn vingers in zijn oren
en na gespuwd te hebben raakte Hij zijn tong aan; en Hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei tot hem:
Effatha! dat is: Word geopend! En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los
en hij sprak goed. En Hij gebood hun dat zij het niemand zouden zeggen; maar wat Hij hun ook gebood,
zij verbreidden het des te overvloediger. En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles
voortreffelijk gedaan, en Hij doet de doven horen en de stommen spreken. (Mk.7:31-37)

 In Jes.29 en Jes.32 vinden we opmerkelijk genoeg de volgende vermeldingen:
‘En zij die dwaalden van geest, zullen verstandig zijn, en de morrenden zullen de gehoorzaamheid leren,
en de stotterende tongen zullen leren vrede te spreken.’
(Jes.29:24Septuagenta) lezen vanaf vers 18!

Dan zullen de ogen van wie zien, zich niet afwenden,
en de oren van wie horen, zullen er acht op slaan.
Het hart van onbedachtzamen zal inzicht krijgen,
en de tong van stamelaars zal bedreven zijn om duidelijk te spreken. (Jes.32:3,4)

Jezus en de doofstomme man
‘En toen Hij weer uit het gebied van Tyrus was weggegaan, kwam Hij door Sidon naar de zee van Galilea,
midden door het gebied van Dekapolis. En zij brachten een dove bij Hem die moeilijk sprak, en smeekten
Hem deze de hand op te leggen. En Hij nam hem van de menigte afzonderlijk, stak zijn vingers in zijn oren
en na gespuwd te hebben raakte Hij zijn tong aan; en Hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei tot hem:
Effatha! dat is: Word geopend! En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los
en hij sprak goed. En Hij gebood hun dat zij het niemand zouden zeggen; maar wat Hij hun ook gebood,
zij verbreidden het des te overvloediger. En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles
voortreffelijk gedaan, en Hij doet de doven horen en de stommen spreken. (Mk.7:31-37)

 En opnieuw krijgen we in deze machtige daad een verwijzing naar Jezus ware identiteit
‘Maar Jahweh zei tegen hem: Wie heeft de mens een mond gegeven?
Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, Jahweh?’ (Ex.4:11)

 Jezus getuigt dat Hij het is die mensen kan en zal herscheppen naar het beeld van God
 Let op de persoonlijke interactie, Jezus’betrokkenheid met het welzijn van deze man
 Jezus’ zuchten

Jezus diepe bewogenheid gezien de toestand van deze man?

Jezus en de doofstomme man
‘En toen Hij weer uit het gebied van Tyrus was weggegaan, kwam Hij door Sidon naar de zee van Galilea,
midden door het gebied van Dekapolis. En zij brachten een dove bij Hem die moeilijk sprak, en smeekten
Hem deze de hand op te leggen. En Hij nam hem van de menigte afzonderlijk, stak zijn vingers in zijn oren
en na gespuwd te hebben raakte Hij zijn tong aan; en Hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei tot hem:
Effatha! dat is: Word geopend! En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los
en hij sprak goed. En Hij gebood hun dat zij het niemand zouden zeggen; maar wat Hij hun ook gebood,
zij verbreidden het des te overvloediger. En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles
voortreffelijk gedaan, en Hij doet de doven horen en de stommen spreken. (Mk.7:31-37)

 Gezien Gods bedoelingen met de mens; de man is niet in staat om te spreken en te horen!
 Zijn horen & spreken niet onmisbaar om de ‘bedoelde’ intimiteit met God te beleven?
 Is de ‘spraak’ niet bij uitstek het kenmerk van Gods beelddragers onder de levende zielen?
zielen
 Let op Jezus’ handelingen

het ‘openen
openen’ van de oren en het ‘zalven
zalven’ v/d tong met…

 Opmerkelijk gebeurt dit in ‘heidens’ gebied waar men vertrouwd is met de gebruiken

Jezus en de doofstomme man
‘En toen Hij weer uit het gebied van Tyrus was weggegaan, kwam Hij door Sidon naar de zee van Galilea,
midden door het gebied van Dekapolis. En zij brachten een dove bij Hem die moeilijk sprak, en smeekten
Hem deze de hand op te leggen. En Hij nam hem van de menigte afzonderlijk, stak zijn vingers in zijn oren
en na gespuwd te hebben raakte Hij zijn tong aan; en Hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei tot hem:
Effatha! dat is: Word geopend! En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los
en hij sprak goed. En Hij gebood hun dat zij het niemand zouden zeggen; maar wat Hij hun ook gebood,
zij verbreidden het des te overvloediger. En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles
voortreffelijk gedaan, en Hij doet de doven horen en de stommen spreken. (Mk.7:31-37)

 Animeren

ceremonie v/h openen van oren, ogen en mond

met olie ingesmeerd

 In Jes.44 wordt op dit gebruik door de profeet gezinspeeld, weliswaar in omgekeerde zin
‘Hij knielt ervoor neer, buigt zich, bidt het aan en zegt: Red mij, want u bent mijn god.
Zij weten niet en begrijpen niet, want hun ogen zijn dichtgesmeerd, zodat zij niet zien,
en hun harten, zodat zij niet begrijpen. Niemand neemt het ter harte, er is geen kennis en geen inzicht…’
(Jes.44:17b-19)

 Als Israel de ‘blinde’ afgoden wil aanbidden zal Jahweh hen herscheppen naar hun beeld

Jezus en de doofstomme man
‘En toen Hij weer uit het gebied van Tyrus was weggegaan, kwam Hij door Sidon naar de zee van Galilea,
midden door het gebied van Dekapolis. En zij brachten een dove bij Hem die moeilijk sprak, en smeekten
Hem deze de hand op te leggen. En Hij nam hem van de menigte afzonderlijk, stak zijn vingers in zijn oren
en na gespuwd te hebben raakte Hij zijn tong aan; en Hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei tot hem:
Effatha! dat is: Word geopend! En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los
en hij sprak goed. En Hij gebood hun dat zij het niemand zouden zeggen; maar wat Hij hun ook gebood,
zij verbreidden het des te overvloediger. En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles
voortreffelijk gedaan, en Hij doet de doven horen en de stommen spreken. (Mk.7:31-37)

 Opnieuw Jezus aansporing om hier niet al te veel ruchtbaarheid aan te geven
 In de volgende geschiedenis vinden we Jezus terug in de woestijn…

(8:4)

Als gevolg?

 Jezus wil mensen fysiek herstellen, maar Hij wil vooral dat mensen hun denken veranderd
 Uiteindelijk is dit toch waar de zintuiglijke genezingen naar verwijzen, gezien vanuit Jesaja?
‘Op die dag zullen de doven horen de woorden van het Boek,
en, verlost van donkerheid en duisternis, zullen de ogen van de blinden zien.’ (Jes.29:18)

Jezus en de doofstomme man
‘En toen Hij weer uit het gebied van Tyrus was weggegaan, kwam Hij door Sidon naar de zee van Galilea,
midden door het gebied van Dekapolis. En zij brachten een dove bij Hem die moeilijk sprak, en smeekten
Hem deze de hand op te leggen. En Hij nam hem van de menigte afzonderlijk, stak zijn vingers in zijn oren
en na gespuwd te hebben raakte Hij zijn tong aan; en Hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei tot hem:
Effatha! dat is: Word geopend! En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los
en hij sprak goed. En Hij gebood hun dat zij het niemand zouden zeggen; maar wat Hij hun ook gebood,
zij verbreidden het des te overvloediger. En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles
voortreffelijk gedaan, en Hij doet de doven horen en de stommen spreken. (Mk.7:31-37)

 Opnieuw Jezus aansporing om hier niet al te veel ruchtbaarheid aan te geven
 In de volgende geschiedenis vinden we Jezus terug in de woestijn…

(8:4)

Als gevolg?

 Jezus wil mensen fysiek herstellen, maar Hij wil vooral dat mensen hun denken verandert
 Uiteindelijk is dit toch waar de zintuiglijke genezingen naar verwijzen, gezien vanuit Jesaja?
 Let op het geweldige contrast in hun reactie met Schriftgeleerden & Farizeeën!
 Lijkt wel een echo van Gods relaas op de 6e scheppingsdag

alles is zeer goed!

De wonderbare spijziging van de 4000
‘In die dagen, toen er een heel grote menigte bijeen was en zij niets te eten hadden, riep Jezus Zijn
discipelen bij Zich en zei tegen hen: Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, want zij
blijven al drie dagen bij Mij en hebben niets wat zij kunnen eten. En als Ik hen nuchter naar hun huis stuur,
zullen zij onderweg bezwijken, want sommigen van hen komen van ver. En Zijn discipelen antwoordden
Hem: Waar haalt iemand hier in deze afgelegen plaats zoveel broden vandaan, dat hij deze mensen kan
verzadigen? En Hij vroeg hun: Hoeveel broden hebt u? En zij zeiden: Zeven. En Hij gebood de menigte op
de grond te gaan zitten. En Hij nam de zeven broden en nadat Hij gedankt had, brak Hij ze en gaf ze aan
Zijn discipelen om ze hun voor te zetten; en zij zetten ze de menigte voor. En zij hadden enkele visjes; en
toen Hij ze gezegend had, zei Hij dat zij ook die moesten voorzetten. En zij aten en werden verzadigd.
En zij raapten het overschot van de stukken brood op, zeven manden. Het waren er ongeveer vierduizend,
die gegeten hadden; en Hij stuurde hen weg. (Mk.8:1-10)

 Wat zijn de verschillen met de spijziging van de 5000? Bijzondere vaststellingen?

Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

