Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

De weg van de nieuwe Exodus

‘En toen zij bij de discipelen kwamen, zagen zij een grote menigte om hen heen, en schriftgeleerden
die met hen redetwistten. En terstond, toen de hele menigte Hem zag, werden zij ontsteld; en zij liepen
op Hem toe en groetten Hem. En Hij vroeg hun: Waarover redetwist u met hen?
En een uit de menigte antwoordde Hem: Meester, ik heb mijn zoon bij U gebracht die een stomme geest
heeft; en waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem neer, en hij schuimt, knarst met zijn tanden en verstijft;
en ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, en zij waren er niet toe in staat.
Hij nu antwoordde hun en zei: O ongelovig geslacht, hoe lang zal Ik nog bij u zijn? Hoe lang zal Ik u nog
verdragen? Brengt hem bij Mij. En zij brachten hem bij Hem. En toen de geest Hem zag, liet hij hem
terstond stuiptrekken; en op de grond gevallen wentelde hij zich, al schuimend. En Hij vroeg zijn vader:
Hoe lang is het al dat hem dit overkomt? En hij zei: Van zijn jeugd af; en dikwijls heeft hij hem ook in
het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen; maar als U iets kunt, wees met ontferming
over ons bewogen en help ons! Jezus nu zei tot hem: ‘Als U kunt!’ -alle dingen zijn mogelijk voor hem
die gelooft. Terstond riep de vader van het kind onder tranen de woorden: Ik geloof, kom mijn ongeloof
te hulp! Toen nu Jezus zag dat een menigte kwam toelopen, bestrafte Hij de onreine geest en zei tot hem:
Stomme en dove geest, Ik beveel je: ga uit van hem en kom niet meer in hem!

De weg van de nieuwe Exodus

En terwijl de geest riep en hem hevig liet stuiptrekken, ging hij uit; en hij werd als een dode, zodat de
meesten zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus greep hem bij de hand en richtte hem op; en hij stond
op. En toen Hij in huis was gegaan, vroegen zijn discipelen Hem afzonderlijk: Waarom konden wij hem niet
uitdrijven? En Hij zei tot hen: Dit geslacht kan door niets uitgaan dan door gebed en vasten.
’En zij gingen vandaar weg en reisden door Galilea. En Hij wilde niet dat iemand het wist; want Hij leerde
zijn discipelen en zei tot hen: De Mensenzoon wordt overgeleverd in handen van mensen en zij zullen Hem
doden; en na gedood te zijn zal Hij na drie dagen opstaan. Zij verstonden dit woord echter niet en waren
bang Hem ernaar te vragen. En zij kwamen in Kapernaum; en toen Hij in huis was, vroeg Hij hun: Wat
hebt u onderweg overlegd? Zij zwegen echter, want onderweg hadden zij er onder elkaar woorden over
gehad wie de grootste was. En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tot hen: Als iemand de eerste wil zijn,
zal hij de laatste van allen en aller dienstknecht zijn. En Hij nam een kind en plaatste het in hun midden;
en Hij nam het in zijn armen en zei tot hen: Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam,
ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij heeft gezonden.’
(Mk.9:14-37)

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
n (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)

Opbouw &Structuur
9:14 -29 :
9:30--32 :
9:30

9:38--50 :
9:38

10:1-12 :
10:110:13--16:
10:13
10:17--31:
10:17
10:32--45:
10:32

a. Genezing van de jongen met de onreine geest
b. 2e lijdensaankondiging triade
I. lijdensaankondiging (9:31)
II. Begrijpen het niet: wie zal de grootste zijn? (9:32-34)
III. Onderwijs: eerste onder allen, dienaar van allen (9:35-37)
c. De ingewijden
I. Niet tegen ons, is voor ons (9:38-40)
II. Wie u helpt, helpt Mij (9:41)
III. Verleidingen tot zonde (9:42-45)
d. Onderwijs aangaande echtscheiding
e. Ingaan in het Koninkrijk en zijn als een kind
f. Ingaan in het Koninkrijk en rijkdom
g. 3e lijdensaankondiging triade
I. lijdensaankondiging (10:32-34)
II. Begrijpen het niet: de beste plaatsen (10:35-41)
III. Onderwijs: dienen, niet gediend worden (10:42-45)

Genezing jongen met de onreine geest
‘En toen zij bij de discipelen kwamen, zagen zij een grote menigte om hen heen, en schriftgeleerden
die met hen redetwistten. En terstond, toen de hele menigte Hem zag, werden zij ontsteld; en zij liepen
op Hem toe en groetten Hem. En Hij vroeg hun: Waarover redetwist u met hen?
En een uit de menigte antwoordde Hem: Meester, ik heb mijn zoon bij U gebracht die een stomme geest
heeft; en waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem neer, en hij schuimt, knarst met zijn tanden en verstijft;
en ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, en zij waren er niet toe in staat.
Hij nu antwoordde hun en zei: O ongelovig geslacht, hoe lang zal Ik nog bij u zijn?
Hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem bij Mij. En zij brachten hem bij Hem.’ (Mk.9:14-19)

 Markus interesse voor dit verhaal is groot

bijna 2x zo lang als de verheerlijking!

 Opmerkelijk is de grote verbazing bij de menigte wanneer Jezus ‘gezien’ wordt
 Normaal is dit de typische reactie op Jezus’ machtige daden

connectie Sinaï ervaring?

‘Aäron en al de Israëlieten keken Mozes aan, en zie, de huid van zijn gezicht glansde.
Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen.’ (Ex.34:30)

 Is er een ander gelijkaardig verhaal in Israëls geschiedenis dat in de buurt komt ?!

Genezing jongen met de onreine geest
‘En toen zij bij de discipelen kwamen, zagen zij een grote menigte om hen heen, en schriftgeleerden
die met hen redetwistten. En terstond, toen de hele menigte Hem zag, werden zij ontsteld; en zij liepen
op Hem toe en groetten Hem. En Hij vroeg hun: Waarover redetwist u met hen?
En een uit de menigte antwoordde Hem: Meester, ik heb mijn zoon bij U gebracht die een stomme geest
heeft; en waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem neer, en hij schuimt, knarst met zijn tanden en verstijft;
en ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, en zij waren er niet toe in staat.
Hij nu antwoordde hun en zei: O ongelovig geslacht, hoe lang zal Ik nog bij u zijn?
Hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem bij Mij. En zij brachten hem bij Hem.’ (Mk.9:14-19)

 De 1e en enige maal dat de discipelen falen en machteloos zijn om iemand te helpen?!
‘En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond.’ (Mk.6:13)

 Zien de Schriftgeleerden hierin een bewijs dat de macht van hun Meester afneemt?
 Alleen Markus vermeldt dat het hier om een geest van doofheid & stomheid gaat

(vers 25)

 Let op Jezus’ woorden en het heersende klimaat van ongeloof (discipelschap & geloof)
‘Ik zal Mijn aangezicht voor hen verbergen; Ik zal zien wat hun einde is,
want zij zijn een totaal verdorven geslacht, kinderen in wie geen enkele trouw is.’ (Dt.32:20)

Genezing jongen met de onreine geest
‘En toen zij bij de discipelen kwamen, zagen zij een grote menigte om hen heen, en schriftgeleerden
die met hen redetwistten. En terstond, toen de hele menigte Hem zag, werden zij ontsteld; en zij liepen
op Hem toe en groetten Hem. En Hij vroeg hun: Waarover redetwist u met hen?
En een uit de menigte antwoordde Hem: Meester, ik heb mijn zoon bij U gebracht die een stomme geest
heeft; en waar hij hem ook aangrijpt, werpt hij hem neer, en hij schuimt, knarst met zijn tanden en verstijft;
en ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem moesten uitdrijven, en zij waren er niet toe in staat.
Hij nu antwoordde hun en zei: O ongelovig geslacht, hoe lang zal Ik nog bij u zijn?
Hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem bij Mij. En zij brachten hem bij Hem.’ (Mk.9:14-19)

 De 1e en enige maal dat de discipelen falen en machteloos zijn om iemand te helpen?!
‘En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond.’ (Mk.6:13)

 Zien de Schriftgeleerden hierin een bewijs dat de macht van hun Meester afneemt?
 Alleen Markus vermeldt dat het hier om een geest van doofheid & stomheid gaat

(vers 25)

 Let op Jezus’ woorden en het heersende klimaat van ongeloof (discipelschap & geloof)
‘Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ik u torsen;
Ik heb het gedaan en Ik zal u dragen, Ik zal torsen en redden.’ (Jes.46:6)

Genezing jongen met de onreine geest
‘En zij brachten hem bij Hem. En toen de geest Hem zag, liet hij hem terstond stuiptrekken;
en op de grond gevallen wentelde hij zich, al schuimend. En Hij vroeg zijn vader: Hoe lang is het al
dat hem dit overkomt? En hij zei: Van zijn jeugd af; en dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water
geworpen om hem om te brengen; maar als U iets kunt, wees met ontferming over ons bewogen
en help ons! Jezus nu zei tot hem: ‘Als U kunt!’ -alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft.
Terstond riep de vader van het kind onder tranen de woorden: Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!
Toen nu Jezus zag dat een menigte kwam toelopen, bestrafte Hij de onreine geest en zei tot hem:
Stomme en dove geest, Ik beveel je: ga uit van hem en kom niet meer in hem!’ (Mk.9:20-25)

 Let op de nadruk hoe deze demon het ‘beeld van God’verminkt
verminkt en poogt te vernietigen…
vernietigen
 Herinnert de vraag van de wanhopige vader ons aan een voorgaande gebeurtenis?
‘En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op zijn knieën viel
en tot Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen.’
reinigen (Mk.1:40)

 ‘Als u kunt..’

Jezus frustratie is begrijpelijk, is er iets wat Hij niet kon tot nu toe?!

 Heeft het falen van de discipelen en de reactie van de Schriftgeleerden hiervoor gezorgd?

Genezing jongen met de onreine geest
‘En zij brachten hem bij Hem. En toen de geest Hem zag, liet hij hem terstond stuiptrekken;
en op de grond gevallen wentelde hij zich, al schuimend. En Hij vroeg zijn vader: Hoe lang is het al
dat hem dit overkomt? En hij zei: Van zijn jeugd af; en dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water
geworpen om hem om te brengen; maar als U iets kunt, wees met ontferming over ons bewogen
en help ons! Jezus nu zei tot hem: ‘Als U kunt!’ -alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft.
Terstond riep de vader van het kind onder tranen de woorden: Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!
Toen nu Jezus zag dat een menigte kwam toelopen, bestrafte Hij de onreine geest en zei tot hem:
Stomme en dove geest, Ik beveel je: ga uit van hem en kom niet meer in hem!’ (Mk.9:20-25)

 Deze man heeft wel de moed om zijn falen om afhankelijk te zijn, toe te geven
 Jezus teleurstelling is duidelijk te proeven, gezien het getuigenis dat het land doorgaat
 Alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft

opent onmetelijke perspectieven!

 Zijn gebrek aan geloof in deze situatie is geen verhindering, ondanks wat vaak klinkt…
 Opnieuw wordt alle onnodige publiciteit vermeden

toelopende menigte

Genezing jongen met de onreine geest
‘En terwijl de geest riep en hem hevig liet stuiptrekken, ging hij uit; en hij werd als een dode, zodat de
meesten zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus greep hem bij de hand en richtte hem op; en hij stond
op. En toen Hij in huis was gegaan, vroegen zijn discipelen Hem afzonderlijk: Waarom konden wij hem niet
uitdrijven? En Hij zei tot hen: Dit geslacht kan door niets uitgaan dan door gebed en vasten.’ (Mk.9:26-29)

 Het roerloze lichaam wekt de overtuiging dat de onreine geest in zijn opzet geslaagd is
 Na de geschiedenis met Jaïrus dochtertje is ook dit geen onoverkomelijk probleem
 ‘in huis’

herinnert ons aan Jezus’ nadere verklaring van ‘de gelijkenissen’

 Deze gebeurtenis is de uitkomst van wat al aan het licht kwam bij het gesprek in de boot
‘…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?’ (Mk.8:17,18)

 verhaallijn

waarschuwing zuurdeeg

 cruciform discipelschap

1e lijdensaankondiging

verheerlijking & stem uit de hemel

Petrus’ reactie

‘nieuw gouden kalf incident’

 Dit was de hardste kritiek die de discipelen tot dan toe te horen hadden gekregen

Genezing jongen met de onreine geest
‘En terwijl de geest riep en hem hevig liet stuiptrekken, ging hij uit; en hij werd als een dode, zodat de
meesten zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus greep hem bij de hand en richtte hem op; en hij stond
op. En toen Hij in huis was gegaan, vroegen zijn discipelen Hem afzonderlijk: Waarom konden wij hem niet
uitdrijven? En Hij zei tot hen: Dit geslacht kan door niets uitgaan dan door gebed en vasten.’ (Mk.9:26-29)

 Gebruikelijke interpretatie
 Niet overtuigend

meer toewijding vereist is om dit soort uitdrijvingen te doen

geen probleem voor de Heer

alles is mogelijk voor hen…

 Discipelen waren al uitgezonden en ‘uitgegaan’ met autoriteit om demonen uit te drijven!
‘En Hij riep de twaalven tot Zich en begon hen uit te zenden, twee aan twee,
en gaf hun macht over de onreine geesten.’ (Mk.6:7)

 De vraag is

wat is er gebeurd dat de discipelen die autoriteit kennelijk niet langer hebben

 Tot op dit moment heeft Markus slechts 2x over gebed gesproken
‘En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten
en Hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar.’ (Mk.1:35)

Genezing jongen met de onreine geest
‘En terwijl de geest riep en hem hevig liet stuiptrekken, ging hij uit; en hij werd als een dode, zodat de
meesten zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus greep hem bij de hand en richtte hem op; en hij stond
op. En toen Hij in huis was gegaan, vroegen zijn discipelen Hem afzonderlijk: Waarom konden wij hem niet
uitdrijven? En Hij zei tot hen: Dit geslacht kan door niets uitgaan dan door gebed en vasten.’ (Mk.9:26-29)

 Intense gemeenschap om in afhankelijkheid God te volgen in Zijn wegen
‘En toen Hij afscheid van hen genomen had, ging Hij naar de berg om te bidden.’ (Mk.6:46)

 Zoals we gezien hebben betekent dit in de wegsectie
 Sinds de uitzending

radicale verandering wat de aard van discipelschap betreft

 Jezus volgen aan het begin bij hun roeping
 1e lijdensaankondiging

de weg van het kruis te volgen

Petrus reactie

Jezus volgen in cruciform discipelschap
Petrus bestraffing

oproep tot navolging

 Als Jezus hierin niet gevolgd wordt , dan is er gewoon geen sprake van discipelschap!!
 En dan mag het geen verassing zijn, dat er geen geestelijke autoriteit meer is…
 Discipelen zijn niet opgewassen tegen die machten omdat zij Gods karakter niet imiteren

Genezing jongen met de onreine geest
‘En terwijl de geest riep en hem hevig liet stuiptrekken, ging hij uit; en hij werd als een dode, zodat de
meesten zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus greep hem bij de hand en richtte hem op; en hij stond
op. En toen Hij in huis was gegaan, vroegen zijn discipelen Hem afzonderlijk: Waarom konden wij hem niet
uitdrijven? En Hij zei tot hen: Dit geslacht kan door niets uitgaan dan door gebed en vasten.’ (Mk.9:26-29)

 Dit is de enige manier om geestelijke autoriteit te betonen
 Het soort gebed dat Jezus kenmerkt

door gebed en vasten?

Gods wegen, Gods wijze van doen, karakter…

 Gebed stemt ons af en brengt ons in lijn met wat God doet en geeft ons karakter vorm
 ‘gouden kalf’ incident

discipelen identificeren zich niet met Jezus,
Jezus nemen geen kruis op

 De kwestie van ‘ongeloof’ is hier eveneens zeer nauw mee verbonden, naar Markus
 Wat voor geloof wordt door Jezus geëerd in het Markus evangelie? Syrofenicische vrouw
 Zij beseft wat gaande is, aanvaardt de situatie en vertrouwt volkomen op Gods karakter
 ‘gouden kalf’

Israel vertrouwt Mozes niet, zoekt Gods leiding op een afgodische wijze

Opbouw &Structuur
9:14 -29 :
9:30--32 :
9:30

9:38--50 :
9:38

10:1-12 :
10:110:13--16:
10:13
10:17--31:
10:17
10:32--45:
10:32

a. Genezing van de jongen met de onreine geest
b. 2e lijdensaankondiging triade
I. lijdensaankondiging (9:31)
II. Begrijpen het niet: wie zal de grootste zijn? (9:32-34)
III. Onderwijs: eerste onder allen, dienaar van allen (9:35-37)
c. De ingewijden
I. Niet tegen ons, is voor ons (9:38-40)
II. Wie u helpt, helpt Mij (9:41)
III. Verleidingen tot zonde (9:42-45)
d. Onderwijs aangaande echtscheiding
e. Ingaan in het Koninkrijk en zijn als een kind
f. Ingaan in het Koninkrijk en rijkdom
g. 3e lijdensaankondiging triade
I. lijdensaankondiging (10:32-34)
II. Begrijpen het niet: de beste plaatsen (10:35-41)
III. Onderwijs: dienen, niet gediend worden (10:42-45)

De 2e lijdensaankondiging
‘En zij gingen vandaar weg en reisden door Galilea. En Hij wilde niet dat iemand het wist; want Hij leerde
zijn discipelen en zei tot hen: De Mensenzoon wordt overgeleverd in handen van mensen en zij zullen Hem
doden; en na gedood te zijn zal Hij na drie dagen opstaan. Zij verstonden dit woord echter niet en waren
bang Hem ernaar te vragen.’ (Mk.9:30-32)

 De opeenvolging van ontwikkelingen na de 1e aankondiging

onzekerheid & vrees

 Het lijkt erop dat Jezus’ woorden hen diep geschokt hebben en geen ingang vinden…
 Gebeurt in Galilea waar Jezus veel aanhang kent

focust zich echter op de discipelen

 De aankondiging schijnt dezelfde te zijn, maar er is een belangrijk onderscheid
‘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.’ (Mk.8:31)

 Dit is het scenario in Jeruzalem, Jezus zal voor de hoge raad geleid worden

verhoor

 Na geldig bewijs verzameld te hebben, leveren zij Hem over ombij Pilatus terecht te staan
 Geen schijnproces, men neemt dit ernstig, valse getuigenissen worden niet aangenomen

De 2e lijdensaankondiging & onderwijs
‘En zij kwamen in Kapernaum; en toen Hij in huis was, vroeg Hij hun: Wat hebt u onderweg overlegd?
Zij zwegen echter, want onderweg hadden zij er onder elkaar woorden over gehad wie de grootste was.
En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tot hen: Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen
en aller dienstknecht zijn. En Hij nam een kind en plaatste het in hun midden; en Hij nam het in zijn armen
en zei tot hen: Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt,
ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij heeft gezonden.’ (Mk.9:33-37)

 Waarom wordt ons nu verteld dat zij ‘opnieuw’ in Kapernaum aangekomen zijn?
 Het falen aan de voet van de berg laat zien dat er een nieuw begin gemaakt moet worden
 Wederom bevinden zij zich ‘in
in huis’

er volgt nu opnieuw nader onderwijs

 Voorheen stelden de discipelen de vragen, maar nu neemt Jezus het initiatief…
 De reden van hun stilzwijgen wordt niet vermeld, maar het is geen gezonde situatie
 Let op de bewoording

‘onderweg’ twistten zij over wie nu de grootste is onder hen!?

 Dit is ‘het zuurdeeg van Herodes’ dat uit hun midden weggedaan moet worden

De 2e lijdensaankondiging & onderwijs
‘En zij kwamen in Kapernaum; en toen Hij in huis was, vroeg Hij hun: Wat hebt u onderweg overlegd?
Zij zwegen echter, want onderweg hadden zij er onder elkaar woorden over gehad wie de grootste was.
En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tot hen: Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen
en aller dienstknecht zijn. En Hij nam een kind en plaatste het in hun midden; en Hij nam het in zijn armen
en zei tot hen: Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt,
ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij heeft gezonden.’ (Mk.9:33-37)

 De Leraar gaat ‘zitten’ en hen leren wat het ware karakter van grootheid in het Koninkrijk is
 Enkel gericht aan hen die geroepen waren om bij Hem te zijn en uitgezonden te worden
 Vormen de basis van het gereorganiseerde Israel

moeten dit absoluut goed leren zien

 Aller ‘dienstknecht’ zijn is niet de ‘aangewezen methode’ om nu de grootste te worden!
 Gezien de drang naar grootheid

kind

 Jezus gaat ware grootheid heroriënteren

onbelangrijk, geen macht, geen invloed
horen helemaal niet te denken aan onszelf!

 Hoe ontvangen wij, omarmen wij zij die van geen betekenis zijn en niets te bieden hebben?

De 2e lijdensaankondiging & onderwijs
‘En zij kwamen in Kapernaum; en toen Hij in huis was, vroeg Hij hun: Wat hebt u onderweg overlegd?
Zij zwegen echter, want onderweg hadden zij er onder elkaar woorden over gehad wie de grootste was.
En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tot hen: Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen
en aller dienstknecht zijn. En Hij nam een kind en plaatste het in hun midden; en Hij nam het in zijn armen
en zei tot hen: Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt,
ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij heeft gezonden.’ (Mk.9:33-37)

 De focus gericht op de ander, die niet opgemerkt wordt en aan ieders aandacht ontgaat…
 ‘ontvangen
ontvangen in Jezus’
Jezus naam’ gaat niet om gewoon vriendelijk te zijn voor andere mensen!
 Dit is ambassadeurs taalgebruik
 Je houding vloeit uit een andere bron

je doet het omwille van wie Hij is, als representant!
vanuit je relatie met Hij die alleen het leven geeft

 Wat Jezus schenkt is geen eeuwige ‘goedheid’ maar eeuwig leven!
 God alleen heeft ‘leven’ in Zichzelf en het leven van God definieert wat ware goedheid is!
 Moeten we dan in alle ‘kleine’ (b)engeltjes ‘Jezus’ zien?!

De 2e lijdensaankondiging & onderwijs
‘En zij kwamen in Kapernaum; en toen Hij in huis was, vroeg Hij hun: Wat hebt u onderweg overlegd?
Zij zwegen echter, want onderweg hadden zij er onder elkaar woorden over gehad wie de grootste was.
En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tot hen: Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen
en aller dienstknecht zijn. En Hij nam een kind en plaatste het in hun midden; en Hij nam het in zijn armen
en zei tot hen: Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt,
ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij heeft gezonden.’ (Mk.9:33-37)

 Als wij ‘ontvangen’ omwille van Zijn naam,
naam is dit het bewijs dat wij Jezus ‘ontvangen’ hebben
‘en waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert,…’ (Mk.6:11)

 Als wij ‘ontvangen’ omdat we dit door Jezus onderwezen zijn

Jezus waarlijk ‘ontvangen’

Opbouw &Structuur
9:14 -29 :
9:30--32 :
9:30

9:38--50 :
9:38

10:1-12 :
10:110:13--16:
10:13
10:17--31:
10:17
10:32--45:
10:32

a. Genezing van de jongen met de onreine geest
b. 2e lijdensaankondiging triade
I. lijdensaankondiging (9:31)
II. Begrijpen het niet: wie zal de grootste zijn? (9:32-34)
III. Onderwijs: eerste onder allen, dienaar van allen (9:35-37)
c. De ingewijden
I. Niet tegen ons, is voor ons (9:38-40)
II. Wie u helpt, helpt Mij (9:41)
III. Verleidingen tot zonde (9:42-45)
De nieuwe Torah?
9:38 -10:31
d. Onderwijs aangaande echtscheiding
e. Ingaan in het Koninkrijk en zijn als een kind
f. Ingaan in het Koninkrijk en rijkdom
g. 3e lijdensaankondiging triade
I. lijdensaankondiging (10:32-34)
II. Begrijpen het niet: de beste plaatsen (10:35-41)
III. Onderwijs: dienen, niet gediend worden (10:42-45)

Ingewijden… en het zuurdeeg van de Farizeeën

‘Johannes zei tot Hem: Meester, wij zagen iemand die ons niet volgt, in uw naam demonen uitdrijven,
en wij hebben het hem verhinderd, omdat hij ons niet volgde. Jezus echter zei: Verhindert het hem niet;
want er is niemand die een kracht zal doen in mijn naam en kort daarna smadend van Mij zal kunnen
spreken. Want wie niet tegen ons is, is voor ons. Want wie u een beker water zal te drinken geven
vanwege het feit dat u van Christus bent, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zijn loon geenszins zal verliezen.
En wie een van de kleinen die in Mij geloven, een aanleiding tot vallen is, het zou beter voor hem zijn als
een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen was. En als uw hand u een aanleiding tot
vallen is, hak die af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan, dan met twee handen naar de
Gehenna te gaan, naar het onuitblusbare vuur. En als uw voet u een aanleiding tot vallen is, hak die af;
het is beter voor u kreupel het leven in te gaan, dan met twee voeten in de Gehenna geworpen te worden.
En als uw voet u een aanleiding tot vallen is, hak die af; het is beter voor u kreupel het leven in te gaan,
dan met twee voeten in de Gehenna geworpen te worden. waar hun worm niet sterft en het vuur niet
wordt uitgeblust. En als uw oog u een aanleiding tot vallen is, werp het uit; het is beter voor u met een oog
het koninkrijk van God in te gaan, dan met twee ogen in de Gehenna geworpen te worden, waar hun
worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Want ieder zal met vuur gezouten worden. Het zout is
goed; als nu het zout zouteloos wordt, waarmee zult u het smakelijk maken? Hebt zout in uzelf en houdt
vrede onder elkaar. (Mk.9:38-50)

Ingewijden… en het zuurdeeg van de Farizeeën

‘Johannes zei tot Hem: Meester, wij zagen iemand die ons niet volgt, in uw naam demonen uitdrijven,
en wij hebben het hem verhinderd, omdat hij ons niet volgde. Jezus echter zei: Verhindert het hem niet;
want er is niemand die een kracht zal doen in mijn naam en kort daarna smadend van Mij zal kunnen
spreken. Want wie niet tegen ons is, is voor ons. Want wie u een beker water zal te drinken geven
vanwege het feit dat u van Christus bent, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zijn loon geenszins zal verliezen.’
(Mk.9:38-41)

 Eigendunk v/d discipelen doet hen geloven te kunnen beslissen wie er bij hoort en wie niet
 Grenzen afbakenen hoorde echt wel tot het gemeenschappelijk denken in die dagen
 Farizeeën

voor ons of tegen ons?

eet je met ons of niet?

Tradities volgen?

 Johannes die later het meest over ‘de liefde’ schrijft, is kennelijk nog niet zover gekomen…
 Het probleem

die kerel gebruikt Jezus’ naam en volgt ONS niet?! (steunt ons niet?)

 Let erop hoe wederom ‘Jezus naam’ centraal staat in dit onderwijs

Betekenis?

 Als deze man Jezus niet ‘ontvangen’ zou hebben, zou hij niet kunnen doen wat hij doet!

Ingewijden… en het zuurdeeg van de Farizeeën

‘Johannes zei tot Hem: Meester, wij zagen iemand die ons niet volgt, in uw naam demonen uitdrijven,
en wij hebben het hem verhinderd, omdat hij ons niet volgde. Jezus echter zei: Verhindert het hem niet;
want er is niemand die een kracht zal doen in mijn naam en kort daarna smadend van Mij zal kunnen
spreken. Want wie niet tegen ons is, is voor ons. Want wie u een beker water zal te drinken geven
vanwege het feit dat u van Christus bent, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zijn loon geenszins zal verliezen.’
(Mk.9:38-41)

 Sommigen hebben dit ooit geprobeerd zonder Jezus te ontvangen en dat liep niet goed…
‘ Ook sommigen van de rondtrekkende Joodse bezweerders echter waagden het de naam van de Heer
Jezus te noemen over hen die boze geesten hadden, door te zeggen: Ik bezweer jullie bij Jezus die Paulus
predikt. Het waren nu zeven zonen van een zekere Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden.
De boze geest echter antwoordde en zei tot hen: Jezus ken ik wel en van Paulus weet ik; maar u,
wie bent u? En de mens in wie de boze geest was, sprong op hen af en overmeesterde hen beiden
en overweldigde hen, zodat zij naakt en gewond uit dat huis wegvluchtten. Dit nu werd bekend aan allen
die in Efeze woonden, zowel Joden als Grieken; en vrees overviel hen allen, en de naam van de Heer Jezus
werd groot gemaakt.’ (Hd.19:13-17)

 Ondanks dat deze man Jezus fysiek niet volgt, is er toch een vitale relatie met de Heer…

Ingewijden… en het zuurdeeg van de Farizeeën

‘Johannes zei tot Hem: Meester, wij zagen iemand die ons niet volgt, in uw naam demonen uitdrijven,
en wij hebben het hem verhinderd, omdat hij ons niet volgde. Jezus echter zei: Verhindert het hem niet;
want er is niemand die een kracht zal doen in mijn naam en kort daarna smadend van Mij zal kunnen
spreken. Want wie niet tegen ons is, is voor ons. Want wie u een beker water zal te drinken geven
vanwege het feit dat u van Christus bent, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zijn loon geenszins zal verliezen.’
(Mk.9:38-41)

 Denk nietmeteen negatief over andere mensen die ‘niet orthodox’ in Jezus naam handelen
 In Paulus onderwijs aangaande de liefde wordt dit onderstreept

‘alles gelooft zij…’

 De discipelen moeten zich realiseren dat Gods werk net iets groter dan hun kring gaat zijn
 Jezus pleit voor een open en genereus hart naar anderen die in Jezus’ naam handelen
 Is dit niet in tegenspraak met ander onderwijs van de Heer Jezus?!
‘Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij bijeenbrengt, verstrooit.’ (Mt.12:30)

 In Markus in een positieve context,
context in Mattheüs is de context ‘vijandigheid’ jegens Jezus

Ingewijden… en het zuurdeeg van de Farizeeën

‘Johannes zei tot Hem: Meester, wij zagen iemand die ons niet volgt, in uw naam demonen uitdrijven,
en wij hebben het hem verhinderd, omdat hij ons niet volgde. Jezus echter zei: Verhindert het hem niet;
want er is niemand die een kracht zal doen in mijn naam en kort daarna smadend van Mij zal kunnen
spreken. Want wie niet tegen ons is, is voor ons. Want wie u een beker water zal te drinken geven
vanwege het feit dat u van Christus bent, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zijn loon geenszins zal verliezen.’
(Mk.9:38-41)

 Denk nietmeteen negatief over andere mensen die ‘niet orthodox’ in Jezus naam handelen
 In Paulus onderwijs aangaande de liefde wordt dit onderstreept

‘alles gelooft zij…’

 De discipelen moeten zich realiseren dat Gods werk net iets groter dan hun kring gaat zijn
 Jezus pleit voor een open en genereus hart naar anderen die in Jezus’ naam handelen
 Zoals de kleinsten ontvangen moeten worden

wordt minste vereenzelviging beloond

 Een beker water geven is het meest bescheiden teken van erkentenis & vereenzelviging
 Dezelfde generositeit zien we t.a.v. de weduwe in de tempel met haar 2 koperen muntjes

Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

