Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

Verwerping en onbegrip (deel 2)

Mk.7:1-37 – 8:1-13

‘In die dagen, toen er opnieuw een grote menigte was en zij niets te eten hadden, riep Hij zijn discipelen
bij Zich en zei tot hen: Ik ben met ontferming bewogen over de menigte, want zij zijn al drie dagen bij
Mij gebleven en hebben niets te eten; en als Ik hen nuchter naar hun huis stuur, zullen zij onderweg
bezwijken, en sommigen van hen komen van ver. En zijn discipelen antwoordden Hem: Waarvandaan zal
iemand dezen met broden kunnen verzadigen hier in een woestijn? En Hij vroeg hun: Hoeveel broden hebt
u? Zij nu zeiden: Zeven. En Hij beval de menigte te gaan zitten op de grond. En Hij nam de zeven broden,
en nadat Hij had gedankt, brak Hij ze en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorzetten; en zij
zetten ze de menigte voor. En zij hadden enkele visjes; en nadat Hij had gezegend, zei Hij dat zij ook die
moesten voorzetten. En zij aten en werden verzadigd; en zij namen de overgeschoten brokken op, zeven
manden. Het waren er nu ongeveer vierduizend; en Hij stuurde hen weg. En terstond ging Hij aan boord
van het schip met zijn discipelen en kwam in de streek van Dalmanutha. En de farizeeën liepen uit en
begonnen met Hem te redetwisten en verlangden van Hem een teken uit de hemel, om Hem op de proef
te stellen. En Hij zuchtte diep in zijn geest en zei: Waarom verlangt dit geslacht een teken?
Voorwaar, Ik zeg u: aan dit geslacht zal zeker geen teken worden gegeven.
En Hij verliet hen, ging weer aan boord van het schip en ging weg naar de overkant.’
(Mk.8:1-13)

De weg van de nieuwe Exodus Mk.8:14 – 9:1

‘En zij hadden vergeten broden mee te nemen, en behalve één brood hadden zij niets bij zich in het schip.
En Hij gebood hun en zei: Let op en kijkt uit voor het zuurdeeg van de farizeeën en voor het zuurdeeg van
Herodes. En zij overlegden onder elkaar en zeiden dat zij geen broden hadden. En Hij merkte dit en zei
tot hen: Waarom overlegt u dat u geen broden hebt? Begrijpt u nog niet en beseft u niet? Hebt u nog uw
verharde hart? Hebt u ogen en kijkt u niet, en hebt u oren en hoort u niet? En herinnert u zich niet,
toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend, hoeveel volle korven met brokken u opnam? Zij zeiden tot
Hem: Twaalf. En toen Ik de zeven brak voor de vierduizend, hoeveel volle manden met brokken u opnam?
En zij zeiden tot Hem: Zeven. En Hij zei tot hen: Beseft u nog niet? En zij kwamen in Bethsaïda; en zij
brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem deze aan te raken. En Hij nam de blinde bij de hand en
bracht hem buiten het dorp; en Hij spuwde op zijn ogen, legde zijn handen op hem en vroeg hem: Ziet u
iets? En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie ze als bomen wandelen. Daarna legde Hij opnieuw
zijn handen op zijn ogen en hij zag scherp. En hij was hersteld en zag alles duidelijk. En Hij zond hem
naar zijn huis en zei: Ga het dorp zelfs niet in. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van
Caesarea-Filippi. En onderweg vroeg Hij zijn discipelen en zei tot hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben?
Zij nu zeiden Hem aldus: Johannes de doper; en anderen: Elia; en anderen: een van de profeten.
En Hij vroeg hun: U echter, Wie zegt u dat Ik ben? Petrus antwoordde en zei tot Hem: U bent de Christus.
En Hij waarschuwde hen dat zij het niemand zouden zeggen over Hem.’ (Mk.8:14-30)

Overzicht

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

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

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

De weg van de nieuwe exodus

(8:22/31 – 10:45/52)

1e lijdensaankondiging en onderwijs

(8:31 – 9:1)

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

2e lijdensaankondiging en onderwijs
•Ware heiligheid

(9:14 – 29)

(9:30 - 41)

(9:42 – 10:31)

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

(10:46 -52)

Aankomst en verwerping in Jeruzalem

(11:1 – 15:47)

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

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

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

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.8:1-9)

 De barmhartigheid van Jahweh Jezus is ons bekend en beperkt zich duidelijk niet tot Israël
‘Genadig en barmhartig is Jahweh, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
Jahweh is voor allen goed, en zijn barmhartigheid is over al zijn werken.’
(Psalm 145:8,9)

 De mens leeft niet van brood alleen, maar kan ook niet zonder,
zonder de Heer is er voor het lichaam

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.8:1-9)

 De ‘Exodus
Exodus echo’
echo in deze machtige daad is ‘ons’ inmiddels duidelijk
 Opmerkelijk, de discipelen nodigen Jezus niet uit om te doen wat Hij al had gedaan…
 Wat zou hier voor de ‘praktische reden’ kunnen zijn?
 Opnieuw is er véél overschot, 7 manden

Zie Mk.6:52

schrander inzicht Syrofenicische vrouw??

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.8:1-9)

 Hen die willen ‘in huis’ komen uit deze regio, eten nu mee van het brood van ‘de kinderen’ ?
 7 manden
 Naast de 12

Gods voorziening van de volkomen zegen ook voor de heidenen?
heidenen
‘7’ aangestelde diakenen om ‘Grieks
Grieks sprekende’weduwen
sprekende weduwen te voorzien…

 Opnieuw is er geen verwondering, zelfs niet bij de discipelen!

(Mk.8:14-21)

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

De vraag om een teken
‘En terstond ging Hij aan boord van het schip met zijn discipelen en kwam in de streek van Dalmanutha.
En de farizeeën liepen uit en begonnen met Hem te redetwisten en verlangden van Hem een teken
uit de hemel, om Hem op de proef te stellen. En Hij zuchtte diep in zijn geest en zei: Waarom verlangt
dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: aan dit geslacht zal zeker geen teken worden gegeven.
En Hij verliet hen, ging weer aan boord van het schip en ging weg naar de overkant.’
(Mk.8:10-13)

 Een ironisch gegeven, gezien wat Jezus net heeft gedaan door de spijziging van de 4000
 Rabbi’s zagen ‘tekenen’ als een bevestiging van de autoriteit van een profeet
 Zij verwachtten tekenen die herkenbaar zijn

de vroegere exodus en de intocht i/h land

 Een ‘lunchpakket vermenigvuldigen’ past niet echt in hun verwachtingspatroon
 Is er geen gevaar dat ook wij zaken niet oppikken omdat het niet past in onze theologie?
 Maar de kwestie is hier niet onduidelijkheid, maar geen bereidwilligheid tot geloof

(Mk.3:20)

De vraag om een teken
‘En terstond ging Hij aan boord van het schip met zijn discipelen en kwam in de streek van Dalmanutha.
En de farizeeën liepen uit en begonnen met Hem te redetwisten en verlangden van Hem een teken
uit de hemel, om Hem op de proef te stellen. En Hij zuchtte diep in zijn geest en zei: Waarom verlangt
dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: aan dit geslacht zal zeker geen teken worden gegeven.
En Hij verliet hen, ging weer aan boord van het schip en ging weg naar de overkant.’
(Mk.8:10-13)

 Zoals de Exodusgeneratie stellen zij de machtige daden van Jahweh de Verlosser in vraag
‘verhard uw hart niet, zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn:
daar stelden uw vaderen Mij op de proef, daar beproefden zij Mij, hoewel zij Mijn werk zagen.
zagen
Veertig jaar heb Ik mij geërgerd aan dit geslacht; Ik heb gezegd: Zij zijn een volk met een dwalend hart,
en zíj kennen Mijn wegen niet.’ (Ps.95:8-10)
‘Zij hebben verderfelijk tegen Hem gehandeld; het zijn Zijn kinderen niet. Een schandvlek!
Het is een slinks en verdorven geslacht.’
geslacht (Dt.32:5)

Jezus frustratie met het hardnekkig ongeloof van een generatie aan wie de betekenis van
zijn woorden en daden volledig voorbijgaat, geen ingang kan vinden vanwege hun harde hart

De vraag om een teken
‘En terstond ging Hij aan boord van het schip met zijn discipelen en kwam in de streek van Dalmanutha.
En de farizeeën liepen uit en begonnen met Hem te redetwisten en verlangden van Hem een teken
uit de hemel, om Hem op de proef te stellen. En Hij zuchtte diep in zijn geest en zei: Waarom verlangt
dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: aan dit geslacht zal zeker geen teken worden gegeven.
En Hij verliet hen, ging weer aan boord van het schip en ging weg naar de overkant.’
(Mk.8:10-13)

 Als Jezus zegt; voorwaar Ik zeg u, hou je dan maar aan het gras… (zie Mk.3:29 laster)
 De tijd van ‘tekenen’ is voorbij voor deze generatie, Jezus gaat niet naar hun pijpen dansen!
 Historisch gezien getuigen vriend & vijand dat Jezus ‘veelvuldig’ uitzonderlijke daden deed
 De wijze waarop de vervulling van Gods beloften komt is Zijn keuze

te nemen of te laten

 Zolang zij blijven bij hun ‘afgodische’ reinheidstheologie, kunnen ze dit niet accepteren
 Net als bij die 5e confrontatie, laat Hij hen gewoon achter en vertrekt vandaar…

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

Blinden leiden langs een ongekende weg

Aankondiging
lijden & opstanding

Discipelen
begrijpen er niets van

Onderwijs
omtrent discipelschap

Opbouw &Structuur

8:14 -21 :

a. Waarschuwing voor het zuurdeeg van Herodes & Farizeeën

8:22--26 :
8:22

b. Genezing van de blinde man

8:27--30 :
8:27

c. Petrus’ belijdenis

8:31 :

d. Eerste lijdensaankondiging
Discipelen begrijpen het niet (8:32-33)
Nader onderwijs (8:34 -9:1)

9:2 – 8 :

e. Verheerlijking op de berg

9:9 -13 :

f. Elia en de Mensenzoon

Waarschuwing voor het zuurdeeg
‘En zij hadden vergeten broden mee te nemen, en behalve één brood hadden zij niets bij zich in het schip.
En Hij gebood hun en zei: Let op en kijkt uit voor het zuurdeeg van de farizeeën en voor het zuurdeeg van
Herodes. En zij overlegden onder elkaar en zeiden dat zij geen broden hadden. En Hij merkte dit en zei
tot hen: Waarom overlegt u dat u geen broden hebt? Begrijpt u nog niet en beseft u niet? Hebt u nog uw
verharde hart? Hebt u ogen en kijkt u niet, en hebt u oren en hoort u niet? En herinnert u zich niet,
toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend, hoeveel volle korven met brokken u opnam? Zij zeiden tot
Hem: Twaalf. En toen Ik de zeven brak voor de vierduizend, hoeveel volle manden met brokken u opnam?
En zij zeiden tot Hem: Zeven. En Hij zei tot hen: Beseft u nog niet? ’
(Mk.8:14-21)

 Jezus’ waarschuwing valt in dovemansoren, de ‘broden’ houden de discipelen bezig…
 Jezus’ reactie

Waar zijn jullie in Godsnaam mee bezig?!

 Waarom kunnen jullie enkel aan voedsel denken, waarom hebben jullie nog geen ‘inzicht’?
 Wees nu eens alert, besef wat er gaande is, en denk niet langer volgens ‘hun’ categorieën!
 Het probleem

verraadt hun gedragswijze een verhard hart? Dat is de hamvraag!

Waarschuwing voor het zuurdeeg
‘En zij hadden vergeten broden mee te nemen, en behalve één brood hadden zij niets bij zich in het schip.
En Hij gebood hun en zei: Let op en kijkt uit voor het zuurdeeg van de farizeeën en voor het zuurdeeg van
Herodes. En zij overlegden onder elkaar en zeiden dat zij geen broden hadden. En Hij merkte dit en zei
tot hen: Waarom overlegt u dat u geen broden hebt? Begrijpt u nog niet en beseft u niet? Hebt u nog uw
verharde hart? Hebt u ogen en kijkt u niet, en hebt u oren en hoort u niet? En herinnert u zich niet,
toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend, hoeveel volle korven met brokken u opnam? Zij zeiden tot
Hem: Twaalf. En toen Ik de zeven brak voor de vierduizend, hoeveel volle manden met brokken u opnam?
En zij zeiden tot Hem: Zeven. En Hij zei tot hen: Beseft u nog niet? ’
(Mk.8:14-21)

 Net zoals bij de Exodus en Pesach, moet in de NE zuurdeeg vermeden worden
‘Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg bent; u bent immers ongezuurd. Want ook ons
Pesach, Christus, is geslacht. Laten wij daarom feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg
van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.’ (1Kor.5:7,8)

 Wie in voorbereiding op Pesach het zuurdeeg niet verwijderde werd geëxcommuniceerd...
 In sommige tradities

symbool voor de toekomstige reiniging van ‘verlost’ Israel

Waarschuwing voor het zuurdeeg
‘En zij hadden vergeten broden mee te nemen, en behalve één brood hadden zij niets bij zich in het schip.
En Hij gebood hun en zei: Let op en kijkt uit voor het zuurdeeg van de farizeeën en voor het zuurdeeg van
Herodes. En zij overlegden onder elkaar en zeiden dat zij geen broden hadden. En Hij merkte dit en zei
tot hen: Waarom overlegt u dat u geen broden hebt? Begrijpt u nog niet en beseft u niet? Hebt u nog uw
verharde hart? Hebt u ogen en kijkt u niet, en hebt u oren en hoort u niet? En herinnert u zich niet,
toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend, hoeveel volle korven met brokken u opnam? Zij zeiden tot
Hem: Twaalf. En toen Ik de zeven brak voor de vierduizend, hoeveel volle manden met brokken u opnam?
En zij zeiden tot Hem: Zeven. En Hij zei tot hen: Beseft u nog niet? ’
(Mk.8:14-21)

 Gezien het NE- kader en de komende ontwikkelingen is dit een zeer krachtige beeldspraak
 Jezus gaat straks aankondigen wat Hij in Jeruzalem gaat volbrengen op ‘Pesach avond’
 De sluiting van een Nieuw verbond in Jezus’ bloed, de vorming van een nieuw volk
 zuurdeeg van Herodes & Farizeeën

politieke - religieuze macht , controle over mensen

 Tijdens de wegsectie zal ‘de zuurdeeg infectie’ bij de discipelen pijnlijk aan het licht komen

Waarschuwing voor het zuurdeeg
‘En zij hadden vergeten broden mee te nemen, en behalve één brood hadden zij niets bij zich in het schip.
En Hij gebood hun en zei: Let op en kijkt uit voor het zuurdeeg van de farizeeën en voor het zuurdeeg van
Herodes. En zij overlegden onder elkaar en zeiden dat zij geen broden hadden. En Hij merkte dit en zei
tot hen: Waarom overlegt u dat u geen broden hebt? Begrijpt u nog niet en beseft u niet? Hebt u nog uw
verharde hart? Hebt u ogen en kijkt u niet, en hebt u oren en hoort u niet? En herinnert u zich niet,
toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend, hoeveel volle korven met brokken u opnam? Zij zeiden tot
Hem: Twaalf. En toen Ik de zeven brak voor de vierduizend, hoeveel volle manden met brokken u opnam?
En zij zeiden tot Hem: Zeven. En Hij zei tot hen: Beseft u nog niet? ’
(Mk.8:14-21)

 Wat volgt is een zéér ernstige vermaning

Jes.6:10-12; Jer.5:21; Ezech.12:2

‘Toen zei Hij: Ga, zeg tot dit volk: Hoort aldoor, maar verstaat niet, en ziet aldoor, maar merkt niet op.
Verhard het hart van dit volk, maak zijn oren doof, strijk zijn ogen dicht,…’
‘Hoort dit toch, gij dwaas en verstandeloos volk, dat ogen heeft zonder te zien en oren zonder te horen…’
‘Mensenkind, gij woont te midden van een weerspannig geslacht; van hen die ogen hebben om te zien,
maar niet zien; die oren hebben om te horen, maar niet horen, want zij zijn een weerspannig geslacht.’

Waarschuwing voor het zuurdeeg
‘En zij hadden vergeten broden mee te nemen, en behalve één brood hadden zij niets bij zich in het schip.
En Hij gebood hun en zei: Let op en kijkt uit voor het zuurdeeg van de farizeeën en voor het zuurdeeg van
Herodes. En zij overlegden onder elkaar en zeiden dat zij geen broden hadden. En Hij merkte dit en zei
tot hen: Waarom overlegt u dat u geen broden hebt? Begrijpt u nog niet en beseft u niet? Hebt u nog uw
verharde hart? Hebt u ogen en kijkt u niet, en hebt u oren en hoort u niet? En herinnert u zich niet,
toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend, hoeveel volle korven met brokken u opnam? Zij zeiden tot
Hem: Twaalf. En toen Ik de zeven brak voor de vierduizend, hoeveel volle manden met brokken u opnam?
En zij zeiden tot Hem: Zeven. En Hij zei tot hen: Beseft u nog niet? ’
(Mk.8:14-21)

 Wat volgt is een zéér ernstige vermaning

Jes.6:10-12; Jer.5:21; Ezech.12:2

 Gezien de connectie met de gelijkenissen, waar wil Jezus voor waarschuwen ??
 Lopen zij nu gevaar om als afgodendienaars, ook ‘buitenstaanders’ te worden?!
 Markus bereidt ons voor op het feit dat dit precies de gevarenzone is waar zij zich bevinden
 Straks zal Petrus Jezus terzijde nemen en bestraffen, zoals Jezus de demonen bestraft…

Waarschuwing voor het zuurdeeg
‘En zij hadden vergeten broden mee te nemen, en behalve één brood hadden zij niets bij zich in het schip.
En Hij gebood hun en zei: Let op en kijkt uit voor het zuurdeeg van de farizeeën en voor het zuurdeeg van
Herodes. En zij overlegden onder elkaar en zeiden dat zij geen broden hadden. En Hij merkte dit en zei
tot hen: Waarom overlegt u dat u geen broden hebt? Begrijpt u nog niet en beseft u niet? Hebt u nog uw
verharde hart? Hebt u ogen en kijkt u niet, en hebt u oren en hoort u niet? En herinnert u zich niet,
toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend, hoeveel volle korven met brokken u opnam? Zij zeiden tot
Hem: Twaalf. En toen Ik de zeven brak voor de vierduizend, hoeveel volle manden met brokken u opnam?
En zij zeiden tot Hem: Zeven. En Hij zei tot hen: Beseft u nog niet? ’
(Mk.8:14-21)

 Wat volgt is een zéér ernstige vermaning

Jes.6:10-12; Jer.5:21; Ezech.12:2

 Gezien de connectie met de gelijkenissen, waar wil Jezus voor waarschuwen ??
 Lopen zij nu gevaar om als afgodendienaars, ook ‘buitenstaanders’ te worden?!
 Markus bereidt ons voor op het feit dat dit precies de gevarenzone is waar zij zich bevinden
 Jezus wil hen er op wijzen dat hun reactie ‘kenmerkend’ is voor een verhard hart…

Waarschuwing voor het zuurdeeg
‘En zij hadden vergeten broden mee te nemen, en behalve één brood hadden zij niets bij zich in het schip.
En Hij gebood hun en zei: Let op en kijkt uit voor het zuurdeeg van de farizeeën en voor het zuurdeeg van
Herodes. En zij overlegden onder elkaar en zeiden dat zij geen broden hadden. En Hij merkte dit en zei
tot hen: Waarom overlegt u dat u geen broden hebt? Begrijpt u nog niet en beseft u niet? Hebt u nog uw
verharde hart? Hebt u ogen en kijkt u niet, en hebt u oren en hoort u niet? En herinnert u zich niet,
toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend, hoeveel volle korven met brokken u opnam? Zij zeiden tot
Hem: Twaalf. En toen Ik de zeven brak voor de vierduizend, hoeveel volle manden met brokken u opnam?
En zij zeiden tot Hem: Zeven. En Hij zei tot hen: Beseft u nog niet? ’
(Mk.8:14-21)

 Wat volgt is een zéér ernstige vermaning

Jes.6:10-12; Jer.5:21; Ezech.12:2

 Gezien de connectie met de gelijkenissen, waar wil Jezus voor waarschuwen ??
 Lopen zij nu gevaar om als afgodendienaars, ook ‘buitenstaanders’ te worden?!
 Markus bereidt ons voor op het feit dat dit precies de gevarenzone is waar zij zich bevinden
 Ook de discipelen zijn geïnfecteerd door het zuurdeeg dat verontreinigt

onbegrip

Waarschuwing voor het zuurdeeg
‘En zij hadden vergeten broden mee te nemen, en behalve één brood hadden zij niets bij zich in het schip.
En Hij gebood hun en zei: Let op en kijkt uit voor het zuurdeeg van de farizeeën en voor het zuurdeeg van
Herodes. En zij overlegden onder elkaar en zeiden dat zij geen broden hadden. En Hij merkte dit en zei
tot hen: Waarom overlegt u dat u geen broden hebt? Begrijpt u nog niet en beseft u niet? Hebt u nog uw
verharde hart? Hebt u ogen en kijkt u niet, en hebt u oren en hoort u niet? En herinnert u zich niet,
toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend, hoeveel volle korven met brokken u opnam? Zij zeiden tot
Hem: Twaalf. En toen Ik de zeven brak voor de vierduizend, hoeveel volle manden met brokken u opnam?
En zij zeiden tot Hem: Zeven. En Hij zei tot hen: Beseft u nog niet? ’
(Mk.8:14-21)

 Als brood het probleem was, kan Ik er maken! het is Mij niet om brood te doen!!
 Beseft u nog niet?!
niet

de cruciale zin om wat volgt te kunnen plaatsen

 Wat aanbreekt is een beslissende periode, gaan zij verder met Jezus of niet?
 Zullen zij aan Jezus zijde komen staan of verkiezen ze de werken van de tegenstander?
 Straks richt Jezus zich tot de menigten + discipelen

moeten opnieuw beslissen…

Eerste tekenen van het aanbrekende zicht
‘En zij kwamen in Bethsaïda; en zij brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem deze aan te raken.
En Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp; en Hij spuwde op zijn ogen, legde zijn
handen op hem en vroeg hem: Ziet u iets? En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie ze als
bomen wandelen. Daarna legde Hij opnieuw zijn handen op zijn ogen en hij zag scherp.
En hij was hersteld en zag alles duidelijk. En Hij zond hem naar zijn huis en zei: Ga het dorp zelfs niet in.
En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea-Filippi. En onderweg vroeg Hij zijn
discipelen en zei tot hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Zij nu zeiden Hem aldus: Johannes de doper;
en anderen: Elia; en anderen: een van de profeten. En Hij vroeg hun: U echter, Wie zegt u dat Ik ben?
Petrus antwoordde en zei tot Hem: U bent de Christus. En Hij waarschuwde hen dat zij het niemand
zouden zeggen over Hem.’ (Mk.8:22-30)

 Wat zijn de gelijkenissen met de voorgaande genezing van de ‘doofstomme
doofstomme man’?
man
 Wederom gebeurt dit aan de niet Joodse zijde, de NO zijde van het meer van Galilea
 Dit is de enige genezing die in 2 stappen gebeurt

Petrus beperkte belijdenis

 Vanuit Markus invalshoek van de NE, is Petrus’ belijdenis maar een klein lichtpuntje

Eerste tekenen van het aanbrekende zicht
‘En zij kwamen in Bethsaïda; en zij brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem deze aan te raken.
En Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp; en Hij spuwde op zijn ogen, legde zijn
handen op hem en vroeg hem: Ziet u iets? En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie ze als
bomen wandelen. Daarna legde Hij opnieuw zijn handen op zijn ogen en hij zag scherp.
En hij was hersteld en zag alles duidelijk. En Hij zond hem naar zijn huis en zei: Ga het dorp zelfs niet in.
En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea-Filippi. En onderweg vroeg Hij zijn
discipelen en zei tot hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Zij nu zeiden Hem aldus: Johannes de doper;
en anderen: Elia; en anderen: een van de profeten. En Hij vroeg hun: U echter, Wie zegt u dat Ik ben?
Petrus antwoordde en zei tot Hem: U bent de Christus. En Hij waarschuwde hen dat zij het niemand
zouden zeggen over Hem.’ (Mk.8:22-30)

 Petrus ‘ziet’ wel, net als de man, maar heeft geen notie

‘mensen als bomen wandelen’

 Petrus blijkt wel heel overtuigd te zijn van z’n ‘eigen visie’ om Jezus te durven terechtwijzen!
 Blindheid

Jes.6:9; 29:9

oordeel over afgoderij

autonome ‘eigen’ wijsheid

 De man bevindt zich buiten het dorp en wordt hierna opgedragen niet binnen te gaan…

Eerste tekenen van het aanbrekende zicht
‘En zij kwamen in Bethsaïda; en zij brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem deze aan te raken.
En Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp; en Hij spuwde op zijn ogen, legde zijn
handen op hem en vroeg hem: Ziet u iets? En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie ze als
bomen wandelen. Daarna legde Hij opnieuw zijn handen op zijn ogen en hij zag scherp.
En hij was hersteld en zag alles duidelijk. En Hij zond hem naar zijn huis en zei: Ga het dorp zelfs niet in.
En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea-Filippi. En onderweg vroeg Hij zijn
discipelen en zei tot hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Zij nu zeiden Hem aldus: Johannes de doper;
en anderen: Elia; en anderen: een van de profeten. En Hij vroeg hun: U echter, Wie zegt u dat Ik ben?
Petrus antwoordde en zei tot Hem: U bent de Christus. En Hij waarschuwde hen dat zij het niemand
zouden zeggen over Hem.’ (Mk.8:22-30)

 Eerste vermelding dat Jezus ‘onderweg’is met zijn discipelen (9:33,34; 10:17,32,46,52)
 De vraag die op ieders lippen brandt
 Johannes ‘Redivivus
Redivivus’’
 Elia

Wie is Jezus?!

duikt op in de entourage van Herodes, Israëls grote theoloog …

typisch naar de aankondiging in Maleachi 4:5

Eerste tekenen van het aanbrekende zicht
‘En zij kwamen in Bethsaïda; en zij brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem deze aan te raken.
En Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp; en Hij spuwde op zijn ogen, legde zijn
handen op hem en vroeg hem: Ziet u iets? En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie ze als
bomen wandelen. Daarna legde Hij opnieuw zijn handen op zijn ogen en hij zag scherp.
En hij was hersteld en zag alles duidelijk. En Hij zond hem naar zijn huis en zei: Ga het dorp zelfs niet in.
En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea-Filippi. En onderweg vroeg Hij zijn
discipelen en zei tot hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Zij nu zeiden Hem aldus: Johannes de doper;
en anderen: Elia; en anderen: een van de profeten. En Hij vroeg hun: U echter, Wie zegt u dat Ik ben?
Petrus antwoordde en zei tot Hem: U bent de Christus. En Hij waarschuwde hen dat zij het niemand
zouden zeggen over Hem.’ (Mk.8:22-30)

 Eerste vermelding dat Jezus ‘onderweg’is met zijn discipelen (9:33,34; 10:17,32,46,52)
 De vraag die op ieders lippen brandt

Wie is Jezus?!

 Een van de profeten?
‘Ik zal u hulp zenden, mijn knechten Jesaja en Jeremia. Volgens hun raad heb ik twaalf bomen
met verschillende vruchten toegewijd en voorbereid, …’ (Apocriefe 2 Ezra 2:18)

Eerste tekenen van het aanbrekende zicht
‘En zij kwamen in Bethsaïda; en zij brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem deze aan te raken.
En Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp; en Hij spuwde op zijn ogen, legde zijn
handen op hem en vroeg hem: Ziet u iets? En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie ze als
bomen wandelen. Daarna legde Hij opnieuw zijn handen op zijn ogen en hij zag scherp.
En hij was hersteld en zag alles duidelijk. En Hij zond hem naar zijn huis en zei: Ga het dorp zelfs niet in.
En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea-Filippi. En onderweg vroeg Hij zijn
discipelen en zei tot hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Zij nu zeiden Hem aldus: Johannes de doper;
en anderen: Elia; en anderen: een van de profeten. En Hij vroeg hun: U echter, Wie zegt u dat Ik ben?
Petrus antwoordde en zei tot Hem: U bent de Christus. En Hij waarschuwde hen dat zij het niemand
zouden zeggen over Hem.’ (Mk.8:22-30)

 Jezus weet perfect wie Hij is, denk maar aan de doopgeschiedenis, maar wat denken zij?
 Petrus’ antwoord, ‘de Christus’, moet binnen de historische context begrepen worden
 Jezus’ reactie is veelzeggend vooral gezien Zijn lijdensaankondiging
 Wanneer zou Petrus het grote licht kunnen gezien hebben?

Mensenzoon

Eerste tekenen van het aanbrekende zicht
‘En zij kwamen in Bethsaïda; en zij brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem deze aan te raken.
En Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp; en Hij spuwde op zijn ogen, legde zijn
handen op hem en vroeg hem: Ziet u iets? En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie ze als
bomen wandelen. Daarna legde Hij opnieuw zijn handen op zijn ogen en hij zag scherp.
En hij was hersteld en zag alles duidelijk. En Hij zond hem naar zijn huis en zei: Ga het dorp zelfs niet in.
En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea-Filippi. En onderweg vroeg Hij zijn
discipelen en zei tot hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Zij nu zeiden Hem aldus: Johannes de doper;
en anderen: Elia; en anderen: een van de profeten. En Hij vroeg hun: U echter, Wie zegt u dat Ik ben?
Petrus antwoordde en zei tot Hem: U bent de Christus. En Hij waarschuwde hen dat zij het niemand
zouden zeggen over Hem.’ (Mk.8:22-30)

 Herinnert u, de wonderbare spijzigingen hadden het meest Messiaanse karakter…
‘Daar nu Jezus wist dat zij zouden komen en Hem met geweld wegvoeren om Hem koning te maken,
ontweek Hij opnieuw op de berg, Hij alleen.’ (Jh.6:15)

 De ‘sjekel’ viel toen niet, maar Jezus ernstige waarschuwing kan de aanzet geweest zijn!
‘herinnert u zich niet, toen Ik vijf broden brak voor de vijfduizend, hoeveel korven met brokken u opnam?’

Eerste tekenen van het aanbrekende zicht
‘En zij kwamen in Bethsaïda; en zij brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem deze aan te raken.
En Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp; en Hij spuwde op zijn ogen, legde zijn
handen op hem en vroeg hem: Ziet u iets? En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie ze als
bomen wandelen. Daarna legde Hij opnieuw zijn handen op zijn ogen en hij zag scherp.
En hij was hersteld en zag alles duidelijk. En Hij zond hem naar zijn huis en zei: Ga het dorp zelfs niet in.
En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea-Filippi. En onderweg vroeg Hij zijn
discipelen en zei tot hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Zij nu zeiden Hem aldus: Johannes de doper;
en anderen: Elia; en anderen: een van de profeten. En Hij vroeg hun: U echter, Wie zegt u dat Ik ben?
Petrus antwoordde en zei tot Hem: U bent de Christus. En Hij waarschuwde hen dat zij het niemand
zouden zeggen over Hem.’ (Mk.8:22-30)

 Herinnert u, de wonderbare spijzigingen hadden het meest Messiaanse karakter…
‘Daar nu Jezus wist dat zij zouden komen en Hem met geweld wegvoeren om Hem koning te maken,
ontweek Hij opnieuw op de berg, Hij alleen.’ (Jh.6:15)

 In dat opzicht is Jezus waarschuwing om dit stil te houden ook héél begrijpelijk…
 Israel is politiek eenkruitvat, er heerst verwachting
verwachting, wat als Herodes & Romeinen dit horen?

Eerste tekenen van het aanbrekende zicht
‘En zij kwamen in Bethsaïda; en zij brachten een blinde bij Hem en smeekten Hem deze aan te raken.
En Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp; en Hij spuwde op zijn ogen, legde zijn
handen op hem en vroeg hem: Ziet u iets? En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie ze als
bomen wandelen. Daarna legde Hij opnieuw zijn handen op zijn ogen en hij zag scherp.
En hij was hersteld en zag alles duidelijk. En Hij zond hem naar zijn huis en zei: Ga het dorp zelfs niet in.
En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea-Filippi. En onderweg vroeg Hij zijn
discipelen en zei tot hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Zij nu zeiden Hem aldus: Johannes de doper;
en anderen: Elia; en anderen: een van de profeten. En Hij vroeg hun: U echter, Wie zegt u dat Ik ben?
Petrus antwoordde en zei tot Hem: U bent de Christus. En Hij waarschuwde hen dat zij het niemand
zouden zeggen over Hem.’ (Mk.8:22-30)

 Herinnert u, de wonderbare spijzigingen hadden het meest Messiaanse karakter…
‘Daar nu Jezus wist dat zij zouden komen en Hem met geweld wegvoeren om Hem koning te maken,
ontweek Hij opnieuw op de berg, Hij alleen.’ (Jh.6:15)

 In dat opzicht is Jezus waarschuwing om dit stil te houden ook héél begrijpelijk…
 Jezus moet héél voorzichtig zijn, Hij wil zeker geen problemen met Herodes & Romeinen!

Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

