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De weg van de nieuwe Exodus Mk.8:31 – 9:8

‘En Hij begon hun te leren dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door
de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
En Hij sprak dit woord vrijuit; en Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen. Hij keerde Zich
echter om en terwijl Hij naar zijn discipelen keek, bestrafte Hij Petrus en zei:
Ga weg, achter Mij, satan; want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen.
En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer Hij komt
in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u,
dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij hebben
gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.

‘En Hij begon hun te leren dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door
de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
En Hij sprak dit woord vrijuit; en Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen. Hij keerde Zich
echter om en terwijl Hij naar zijn discipelen keek, bestrafte Hij Petrus en zei:
Ga weg, achter Mij, satan; want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen.
En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer Hij komt
in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u,
dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij hebben
gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.



De weg van de nieuwe Exodus Mk.8:31 – 9:8

En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge
berg alleen. En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn kleren werden blinkend, hel wit,
zoals geen volder op aarde wit kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich
met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij drie
tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden,
want zij waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er kwam een stem
uit de wolk: Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem. En toen zij rondkeken, zagen zij plotseling niemand
meer bij zich dan Jezus alleen.’ (Mk.8:31 –9:8)

En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge
berg alleen. En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn kleren werden blinkend, hel wit,
zoals geen volder op aarde wit kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich
met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij drie
tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een. Want hij wist niet wat hij moest antwoorden,
want zij waren zeer bang geworden. En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er kwam een stem
uit de wolk: Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem. En toen zij rondkeken, zagen zij plotseling niemand
meer bij zich dan Jezus alleen.’ (Mk.8:31 –9:8)
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1e lijdensaankondiging en onderwijs

‘En Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten,
de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
En Hij sprak dit woord vrijuit; en Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen.
Hij keerde Zich echter om en terwijl Hij naar zijn discipelen keek, bestrafte Hij Petrus en zei:
Ga weg, achter Mij, satan; want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen.’

(Mk.8:31-33)

 Jezus’ woorden volgenmeteenmeteenop Petrus’ belijdenis geen onderbreking in de tekst!

 Jezus’ onderwijskan geen groter contrast vormen, gezien de inhoud van het 1e deel

 Deze aankondiging hypothekeert volledig de verwachtingen die Petrus verwoord heeft…

 Let op: ‘de Mensenzoon’ gemachtigd op aarde wat God alleen doetgemachtigd op aarde wat God alleen doet vergeving

 Let op: ‘de Mensenzoon’ de Heer van de sabbatde Heer van de sabbat Gods verordening, Zijn ‘dag’

 Dit is wat Hij die op aarde deze autoriteit bezit zal doormaken

‘En Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten,
de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
En Hij sprak dit woord vrijuit; en Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen.
Hij keerde Zich echter om en terwijl Hij naar zijn discipelen keek, bestrafte Hij Petrus en zei:
Ga weg, achter Mij, satan; want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen.’

(Mk.8:31-33)

 Jezus’ woorden volgenmeteenmeteenop Petrus’ belijdenis geen onderbreking in de tekst!

 Jezus’ onderwijskan geen groter contrast vormen, gezien de inhoud van het 1e deel

 Deze aankondiging hypothekeert volledig de verwachtingen die Petrus verwoord heeft…

 Let op: ‘de Mensenzoon’ gemachtigd op aarde wat God alleen doetgemachtigd op aarde wat God alleen doet vergeving

 Let op: ‘de Mensenzoon’ de Heer van de sabbatde Heer van de sabbat Gods verordening, Zijn ‘dag’

 Dit is wat Hij die op aarde deze autoriteit bezit zal doormaken Enig verband?



1e lijdensaankondiging en onderwijs

‘En Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten,
de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
En Hij sprak dit woord vrijuit; en Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen.
Hij keerde Zich echter om en terwijl Hij naar zijn discipelen keek, bestrafte Hij Petrus en zei:
Ga weg, achter Mij, satan; want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen.’

(Mk.8:31-33)

 De 2e aanraking moet hen de ogen openen voor deMensenzoon –de Heer…

 Had de ‘sterke’ gebonden, legioen kon geen standhouden mensen sturen Hem weg

 Waar haalt Jezus dit vandaan? ‘veel lijdenveel lijden’ + ‘verwerpingverwerping’ Jesaja 53Jesaja 53 & Psalm 118Psalm 118

 Waar haalt Jezus dit vandaan? ‘na drie dagen opstaanna drie dagen opstaan’ Hosea 6:2

‘Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan.
Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven.’

 Naar de Joodse traditie verwijst deze tekst naar de finale opstanding van de doden

‘En Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten,
de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
En Hij sprak dit woord vrijuit; en Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen.
Hij keerde Zich echter om en terwijl Hij naar zijn discipelen keek, bestrafte Hij Petrus en zei:
Ga weg, achter Mij, satan; want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen.’

(Mk.8:31-33)

 De 2e aanraking moet hen de ogen openen voor deMensenzoon –de Heer…

 Had de ‘sterke’ gebonden, legioen kon geen standhouden mensen sturen Hem weg

 Waar haalt Jezus dit vandaan? ‘veel lijdenveel lijden’ + ‘verwerpingverwerping’ Jesaja 53Jesaja 53 & Psalm 118Psalm 118

 Waar haalt Jezus dit vandaan? ‘na drie dagen opstaanna drie dagen opstaan’ Hosea 6:2

‘Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan.
Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven.’

 Naar de Joodse traditie verwijst deze tekst naar de finale opstanding van de doden



1e lijdensaankondiging en onderwijs

‘En Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten,
de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
En Hij sprak dit woord vrijuit; en Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen.
Hij keerde Zich echter om en terwijl Hij naar zijn discipelen keek, bestrafte Hij Petrus en zei:
Ga weg, achter Mij, satan; want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen.’

(Mk.8:31-33)

 Alleen in Markus           in contrast tot de gelijkenissen           de verborgenheid v/h Koninkrijk

 Ondanks Jezus openlijke aankondiging begrijpen de discipelen Jezus niet…

 Petrus, diep geschokt, gaat Jezus bestraffen?!

 De Schrift is duidelijk dat  het aanbreken van die tijden, gepaard gaat met geboorteweeën?!

‘In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat.
Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd.’

(Dan.12:1)

 Men verwacht inderdaad dat Israel verdrukking zal lijden, maar niet de Gezalfde van God!maar niet de Gezalfde van God!

‘En Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten,
de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
En Hij sprak dit woord vrijuit; en Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen.
Hij keerde Zich echter om en terwijl Hij naar zijn discipelen keek, bestrafte Hij Petrus en zei:
Ga weg, achter Mij, satan; want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen.’

(Mk.8:31-33)

 Alleen in Markus           in contrast tot de gelijkenissen           de verborgenheid v/h Koninkrijk

 Ondanks Jezus openlijke aankondiging begrijpen de discipelen Jezus niet…

 Petrus, diep geschokt, gaat Jezus bestraffen?!

 De Schrift is duidelijk dat  het aanbreken van die tijden, gepaard gaat met geboorteweeën?!

‘In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat.
Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd.’

(Dan.12:1)

 Men verwacht inderdaad dat Israel verdrukking zal lijden, maar niet de Gezalfde van God!maar niet de Gezalfde van God!

Maar wat is Petrus probleem?



1e lijdensaankondiging en onderwijs

‘En Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten,
de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
En Hij sprak dit woord vrijuit; en Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen.
Hij keerde Zich echter om en terwijl Hij naar zijn discipelen keek, bestrafte Hij Petrus en zei:
Ga weg, achter Mij, satan; want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen.’

(Mk.8:31-33)

 De ‘Gezalfde’ wordt juist ‘bevestigd’ en ‘gerechtvaardigdgerechtvaardigd’ door Jahweh inJes.52-53 !?

 Maak u geen illusies, wij maken ons minstens even schuldig aan ‘foute’ lezingen

 Ook onder ons zijn de ‘heilige’ overleveringen zeer hardnekkig en moeilijk te doorbreken…

 Als Israel na1400 j.er behoorlijk naast zit, wat garandeert na2000 j . het tegenovergestelde?

 Petrus is niet de belichaming van ‘satan’          vertolkt zijn manier van denken en doen

 ‘dingen van mensen’dingen van mensen’ denken datmisleidt enbeneveld is doorde macht v/d duisternisde macht v/d duisternis

 Jezus gaat Petrus hier niet even bijsturen, omdat hij het nu eenmaal goed bedoeld heeft…

‘En Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten,
de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
En Hij sprak dit woord vrijuit; en Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen.
Hij keerde Zich echter om en terwijl Hij naar zijn discipelen keek, bestrafte Hij Petrus en zei:
Ga weg, achter Mij, satan; want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen.’

(Mk.8:31-33)

 De ‘Gezalfde’ wordt juist ‘bevestigd’ en ‘gerechtvaardigdgerechtvaardigd’ door Jahweh inJes.52-53 !?

 Maak u geen illusies, wij maken ons minstens even schuldig aan ‘foute’ lezingen

 Ook onder ons zijn de ‘heilige’ overleveringen zeer hardnekkig en moeilijk te doorbreken…

 Als Israel na1400 j.er behoorlijk naast zit, wat garandeert na2000 j . het tegenovergestelde?

 Petrus is niet de belichaming van ‘satan’          vertolkt zijn manier van denken en doen

 ‘dingen van mensen’dingen van mensen’ denken datmisleidt enbeneveld is doorde macht v/d duisternisde macht v/d duisternis

 Jezus gaat Petrus hier niet even bijsturen, omdat hij het nu eenmaal goed bedoeld heeft…



1e lijdensaankondiging en onderwijs

‘En Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten,
de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
En Hij sprak dit woord vrijuit; en Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen.
Hij keerde Zich echter om en terwijl Hij naar zijn discipelen keek, bestrafte Hij Petrus en zei:
Ga weg, achter Mij, satan; want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen.’

(Mk.8:31-33)

 Als Petrus & discipelen daaraan vasthouden,staan ze aan de zijde van de tegenstander

 In hun denken isgeen plaatsvoor Gods werk            een God die lijdt en zich laat kruisigen!

 Er is nu eenmaal geen opstanding mogelijk, zonder het  kruislijden!

 Jes.52,53,54 eindigt met bekende woorden          onderstrepen het fundamentele probleemfundamentele probleem

‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt Jahweh.
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,  zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten
dan uw gedachten.’ (Jes.55:8,9)

 Wij mensen pogen steeds om Gods wegen samen te brengen met onze manier van doen

‘En Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten,
de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
En Hij sprak dit woord vrijuit; en Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen.
Hij keerde Zich echter om en terwijl Hij naar zijn discipelen keek, bestrafte Hij Petrus en zei:
Ga weg, achter Mij, satan; want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van de mensen.’

(Mk.8:31-33)

 Als Petrus & discipelen daaraan vasthouden,staan ze aan de zijde van de tegenstander

 In hun denken isgeen plaatsvoor Gods werk            een God die lijdt en zich laat kruisigen!

 Er is nu eenmaal geen opstanding mogelijk, zonder het  kruislijden!

 Jes.52,53,54 eindigt met bekende woorden          onderstrepen het fundamentele probleemfundamentele probleem

‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt Jahweh.
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,  zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten
dan uw gedachten.’ (Jes.55:8,9)

 Wij mensen pogen steeds om Gods wegen samen te brengen met onze manier van doen



1e lijdensaankondiging en onderwijs

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 Wat het concreet betekent om Jezus na te volgen, is gericht aande menigte + discipelen

 Karakteristiekvoor denieuwe gemeenschaprond de Heer

 Dit is de enige manier om het ware ‘Israel van GodIsrael van God’ te zijn (contra Farizeïsme, Zeloten, enz..)

 Hiertoe had Jezus zijn discipelen geroepen, maar zullen ze Hem hierinvolgenvolgen? Hamvraag

 Hoe lijden en verworpen worden? 1e aankondiging: doorde kruisdood …

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 Wat het concreet betekent om Jezus na te volgen, is gericht aande menigte + discipelen

 Karakteristiekvoor denieuwe gemeenschaprond de Heer

 Dit is de enige manier om het ware ‘Israel van GodIsrael van God’ te zijn (contra Farizeïsme, Zeloten, enz..)

 Hiertoe had Jezus zijn discipelen geroepen, maar zullen ze Hem hierinvolgenvolgen? Hamvraag

 Hoe lijden en verworpen worden? 1e aankondiging: doorde kruisdood … volg Mij!

cruciform  discipelschapcruciform  discipelschap



1e lijdensaankondiging en onderwijs

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 De kruisdood was gereserveerd voor:  weggelopen slaven, terroristen en opstandelingen

 Het beeld: ter dood veroordeelde die zijn kruis opneemt en draagt naar de executie plaats

 Waarom in Godsnaam de beeldspraak van kruisiging hiervoor gebruiken?!

 Jezus bestrafte al Petrus omdat hij redeneert als satan hoe ‘de groten der aardede groten der aarde’ heersen

 In de 1e eeuw staathet kruishet kruisvolledig aan het andere uiteinde van ‘wereldse machtwereldse macht’ bezitten

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 De kruisdood was gereserveerd voor:  weggelopen slaven, terroristen en opstandelingen

 Het beeld: ter dood veroordeelde die zijn kruis opneemt en draagt naar de executie plaats

 Waarom in Godsnaam de beeldspraak van kruisiging hiervoor gebruiken?!

 Jezus bestrafte al Petrus omdat hij redeneert als satan hoe ‘de groten der aardede groten der aarde’ heersen

 In de 1e eeuw staathet kruishet kruisvolledig aan het andere uiteinde van ‘wereldse machtwereldse macht’ bezitten



1e lijdensaankondiging en onderwijs

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 Machthebbers boven aan de top en helemaal onderaan zijn zij die gekruisigd worden…

 Wie zijn kruis opneemt, die verloochent dit hele machtssysteem,weigert om zo te leven

 Een radicale afwijzing van de machtsstructuren van ‘Rome’ en hoe de samenleving werkt

 Jezus’ wijze om aan de basis de werking van de samenleving radicaal te veranderen

 Op dit moment zijn de discipelen heel veraf om Jezuscruciforme levensstijlcruciforme levensstijl op te nemen

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 Machthebbers boven aan de top en helemaal onderaan zijn zij die gekruisigd worden…

 Wie zijn kruis opneemt, die verloochent dit hele machtssysteem,weigert om zo te leven

 Een radicale afwijzing van de machtsstructuren van ‘Rome’ en hoe de samenleving werkt

 Jezus’ wijze om aan de basis de werking van de samenleving radicaal te veranderen

 Op dit moment zijn de discipelen heel veraf om Jezuscruciforme levensstijlcruciforme levensstijl op te nemen



1e lijdensaankondiging en onderwijs

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 Dit ‘machtssysteem’ kenmerkend voor Herodes & Farizeeën,heeft geen toekomst

 Leven zien te bewaren binnen het ‘huidige bestel’ betekent het toekomstige leven verliezen

‘Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus’ wil schade geacht.  …Jezus, mijn Heer, om Wie ik
de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen  … om Hem

te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood
gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden.’ (Fil.3:7-11)

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 Dit ‘machtssysteem’ kenmerkend voor Herodes & Farizeeën,heeft geen toekomst

 Leven zien te bewaren binnen het ‘huidige bestel’ betekent het toekomstige leven verliezen

‘Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus’ wil schade geacht.  …Jezus, mijn Heer, om Wie ik
de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen  … om Hem

te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood
gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden.’ (Fil.3:7-11)



1e lijdensaankondiging en onderwijs

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 Dit is de les van Psalm 49 waar Jezus allen aan herinnert!

‘Evenwel, zich vrijkopen kan niemand, niemand kan God een losprijs voor zichzelf geven
De losprijs voor het leven is te hoog, voor eeuwig ontoereikend.

Onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven, de kuil van het graf nooit zou zien.’ (Ps.49:7-9)

 Er komt een dag dat ook demachtigen der aardemachtigen der aarde, oog in oog met de dood komen te staan

 Wat  je moet vrezen zijn niet de machtigen, maar God die jou het ware leven kan geven!

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 Dit is de les van Psalm 49 waar Jezus allen aan herinnert!

‘Evenwel, zich vrijkopen kan niemand, niemand kan God een losprijs voor zichzelf geven
De losprijs voor het leven is te hoog, voor eeuwig ontoereikend.

Onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven, de kuil van het graf nooit zou zien.’ (Ps.49:7-9)

 Er komt een dag dat ook demachtigen der aardemachtigen der aarde, oog in oog met de dood komen te staan

 Wat  je moet vrezen zijn niet de machtigen, maar God die jou het ware leven kan geven!

Armen vrezen de rijken…



1e lijdensaankondiging en onderwijs

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 ‘zich schamen’ eindtijd taalgebruik antoniem van ‘gerechtvaardigd’ worden

 Wie op de oordeelsdag veroordeeld worden, staan tenslotte ‘beschaamd’beschaamd’voor God

 Israël (menigte) moet zich een oordeel vormenop wat het nu zijn vertrouwen gaat stellen

 Wat God heeft geopenbaard, of wat in contrast daarmee volgens hen meest steek houdt

 ‘overspelig & zondig geslacht’          Israel dat de profeten verwerpt, vertrouwt op de naties

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 ‘zich schamen’ eindtijd taalgebruik antoniem van ‘gerechtvaardigd’ worden

 Wie op de oordeelsdag veroordeeld worden, staan tenslotte ‘beschaamd’beschaamd’voor God

 Israël (menigte) moet zich een oordeel vormenop wat het nu zijn vertrouwen gaat stellen

 Wat God heeft geopenbaard, of wat in contrast daarmee volgens hen meest steek houdt

 ‘overspelig & zondig geslacht’          Israel dat de profeten verwerpt, vertrouwt op de naties



1e lijdensaankondiging en onderwijs

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 Jezus herdefinieert dit begrip          de reactie op Jezus’ oproep tot cruciform discipelschap

 Wie in deze generatie cruciform discipelschap verwerpt, is een overspelige afgodendienaar

 Zij die zich schamen voor Jezus’ woorden maar vertrouwen opeigen wijsheid& inzicht

 Zij dieGod herschapen hebben naar hun eigen beeldGod herschapen hebben naar hun eigen beeldenhandelen naar de tegenstander

 De Mensenzoon komende in de heerlijkheid van zijn Vader          Daniel 7

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 Jezus herdefinieert dit begrip          de reactie op Jezus’ oproep tot cruciform discipelschap

 Wie in deze generatie cruciform discipelschap verwerpt, is een overspelige afgodendienaar

 Zij die zich schamen voor Jezus’ woorden maar vertrouwen opeigen wijsheid& inzicht

 Zij dieGod herschapen hebben naar hun eigen beeldGod herschapen hebben naar hun eigen beeldenhandelen naar de tegenstander

 De Mensenzoon komende in de heerlijkheid van zijn Vader          Daniel 7



Iemand als een Mensenzoon wordt bevestigd

‘Ik keek toe hoe er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette.
Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. …Ik keek toe totdat het dier gedood werd
en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven.
Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, … en zie, er kwam met de wolken van de hemel
Iemand  als een Mensenzoon.  Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht
naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen
moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden,
en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap
ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid.’
(Dan.7:9-14, 18 selectie)

 De grote overwinnaar ‘gerechtvaardigd’‘gerechtvaardigd’ voor Gods troon,gekroond met heerlijkheid
 De beestachtige koninkrijken van de wereldverliezen hun heerschappij en gaan verloren

 Jezus  verbindt ‘de lijdende dienaar van de Heer’ aan deze machtige figuur uit Daniel

 Dit is de wijze waarop de Mensenzoon ‘gerechtvaardigd’gerechtvaardigd’zal worden boven alle volken

 De Mensenzoon zal betonen de trouwe lijdende dienaar van de Heer te zijn, tot in de dood

‘Ik keek toe hoe er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette.
Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. …Ik keek toe totdat het dier gedood werd
en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven.
Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, … en zie, er kwam met de wolken van de hemel
Iemand  als een Mensenzoon.  Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht
naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen
moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden,
en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap
ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid.’
(Dan.7:9-14, 18 selectie)

 De grote overwinnaar ‘gerechtvaardigd’‘gerechtvaardigd’ voor Gods troon,gekroond met heerlijkheid
 De beestachtige koninkrijken van de wereldverliezen hun heerschappij en gaan verloren

 Jezus  verbindt ‘de lijdende dienaar van de Heer’ aan deze machtige figuur uit Daniel

 Dit is de wijze waarop de Mensenzoon ‘gerechtvaardigd’gerechtvaardigd’zal worden boven alle volken

 De Mensenzoon zal betonen de trouwe lijdende dienaar van de Heer te zijn, tot in de dood



Iemand als een Mensenzoon wordt bevestigd

‘Ik keek toe hoe er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette.
Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. …Ik keek toe totdat het dier gedood werd
en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven.
Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, … en zie, er kwam met de wolken van de hemel
Iemand  als een Mensenzoon.  Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht
naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen
moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden,
en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap
ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid.’
(Dan.7:9-14, 18 selectie)

 Wie zijn die heiligen diegerechtvaardigd mee zullen gaan regeren met de Mensenzoon?
 Zij die Jezus trouw gevolgd zijn in cruciform discipelschap,zullen gerechtvaardigd worden

‘Daarna zag ik en zie, een grote menigte die niemand kon tellen, uit elke natie en alle geslachten en volken
en talen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met lange witte kleren en met palmtakken in hun
handen. …Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange kleren gewassen
en ze wit gemaakt in het bloed van het Lam.’ (Opb.7:9,14)

‘Ik keek toe hoe er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette.
Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. …Ik keek toe totdat het dier gedood werd
en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven.
Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, … en zie, er kwam met de wolken van de hemel
Iemand  als een Mensenzoon.  Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht
naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen
moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden,
en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap
ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid.’
(Dan.7:9-14, 18 selectie)

 Wie zijn die heiligen diegerechtvaardigd mee zullen gaan regeren met de Mensenzoon?
 Zij die Jezus trouw gevolgd zijn in cruciform discipelschap,zullen gerechtvaardigd worden

‘Daarna zag ik en zie, een grote menigte die niemand kon tellen, uit elke natie en alle geslachten en volken
en talen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met lange witte kleren en met palmtakken in hun
handen. …Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange kleren gewassen
en ze wit gemaakt in het bloed van het Lam.’ (Opb.7:9,14)



Iemand als een Mensenzoon wordt bevestigd

‘Ik keek toe hoe er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette.
Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. …Ik keek toe totdat het dier gedood werd
en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven.
Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, … en zie, er kwam met de wolken van de hemel
Iemand  als een Mensenzoon.  Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht
naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen
moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden,
en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap
ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid.’
(Dan.7:9-14, 18 selectie)

 Wie zijn die heiligen diegerechtvaardigd mee zullen gaan regeren met de Mensenzoon?
 Zij die Jezus trouw gevolgd zijn in cruciform discipelschap,zullen gerechtvaardigd worden

‘En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met hemhonderdvierenveertigduizend, die zijn naam
en de naam van zijn Vader hadden, geschreven op hun voorhoofden. Dezen zijn het die zich niet met
vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het die het Lam volgen waar het ook
heengaat. …En in hun mond is geen leugen gevonden, want zij zijn onberispelijk.’ (Opb.14:1,4)
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1e lijdensaankondiging en onderwijs

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 Dit is ‘de heerlijkheid’ waar Johannes &Jakobus later graag willen in delen…

 Een gelijkaardige uitdrukking treffen we nog 2x in Markus aan:

‘En dan zullen zij de Mensenzoon zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid.’ (Mk.13:26)

‘En u zult de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht
en zien komen met de wolken van de hemel.’ (Mk.14:62)

 Allen in deze generatiedie ‘discipelschap’ afwijzen zullen beschaamd staan,wanneerwanneer?
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 Wanneer Jeruzalem geoordeeld wordt         bewijs van Jezus’ heerschappij in heerlijkheid

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 Dit is ‘de heerlijkheid’ waar Johannes &Jakobus later graag willen in delen…

 Een gelijkaardige uitdrukking treffen we nog 2x in Markus aan:

‘En dan zullen zij de Mensenzoon zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid.’ (Mk.13:26)

‘En u zult de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht
en zien komen met de wolken van de hemel.’ (Mk.14:62)

 Wanneer Jeruzalem geoordeeld wordt         bewijs van Jezus’ heerschappij in heerlijkheid



1e lijdensaankondiging en onderwijs

‘En Hij riep de menigte met zijn discipelen bij Zich en zei tot hen: Als iemand Mij wil navolgen,
laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden,
zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie, zal het behouden.
Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn leven erbij in te boeten?
Want wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt
onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Mensenzoon Zich schamen wanneer
Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. En Hij zei tot hen:
Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken
voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.’ (Mk.8:34-9:1)

 Deze krachtdadige aankondigingen zal Jezus op onvergetelijke wijze bevestigen

 Dit is zo tegen Israëls verwachtingen in, dat er een bevestiging van de hemel moet komen

‘En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er kwam een stem uit de wolk:
Deze is mijn geliefde Zoon,hoort Hemhoort Hem.’ (Mk.9:7)
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