Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in 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.
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)

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 (9:42-48)
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)

Nader onderwijs; ontvangen in Jezus naam
‘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)

 Jezus 2e lijdensaankondiging was opnieuw totaal onbegrijpelijk voor de discipelen…
 Hun angstige houding, het niet durven vragen, het stilzwijgen
 Jezus neemt nu initiatief, Hij wil doorgaan op wat hen bezig houdt

geen gezonde situatie
GROOTHEID

 Dit is ‘het zuurdeeg van Herodes’ dat uit hun midden uitgezuiverd moet worden
 Enkel gericht aan de 12 die geroepen waren om bij Hem te zijn en uitgezonden te worden
 Vormen de basis van het gereorganiseerde Israel
 Gezien de drang naar grootheid

kind

moeten dit absoluut goed leren zien

onbelangrijk, geen macht, geen invloed

Nader onderwijs; ontvangen in Jezus naam
‘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)

 Hoe ontvangen wij, omarmen wij zij die van geen betekenis zijn en niets te bieden hebben?
 ‘ontvangen
ontvangen in Jezus
Jezus’naam
naam’

niet gewoon ‘goed
goed’ & vriendelijk zijn voor medediscipelen!

 Je betoont aan anderen geen goedheid om eeuwig leven te beërven…

(rijke jongeling!)

 Je komt tot Jezus om leven te ontvangen om mens te worden zoals God het bedoeld heeft
 Vanuit je relatie met Jezus wordt Gods leven & karakter ‘weerspiegelt
weerspiegelt’ in je levenshouding
 Dit is ambassadeurs taalgebruik

je ‘ontvangt’ omwille van wie Hij is, als representant!

 Moeten we dan in alle ‘kleine’ (b)engeltjes ‘Jezus’ zien?!

Nader onderwijs; ontvangen in Jezus naam
‘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 als discipelen daartoe geroepen zijn

Jezus ‘ontvangen’

 Aan het eind van het verhaal is de centrale vraag, of wij ‘Jezus ontvangen’?
 Wat alleen telt is Jezus’ naam en niet ons aanzien en sociale status

De grootste zijn

Nader onderwijs; ontvangen in Jezus naam
‘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 als discipelen daartoe geroepen zijn

Jezus ‘ontvangen’

‘Mijn broeders, hebt het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, niet met aanzien des
persoons. Want als er in uw synagoge een man binnenkomt met een gouden ring, in prachtige kleding, en
er komt ook een arme binnen in haveloze kleding, en u kijkt op tegen hem die de prachtige kleding draagt
en zegt: Gaat u daar staan, of: Gaat u hier op een goede plaats zitten, en tot de arme zegt u: Gaat u hier
onderaan mijn voetenbank zitten, hebt u dan niet bij uzelf onderscheid gemaakt en bent rechters met boze
overleggingen geworden?’ (Jak.2:1-4)

Nader onderwijs; ontvangen in Jezus naam
‘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 als discipelen daartoe geroepen zijn

Jezus ‘ontvangen’

‘Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood,
en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.’ (Jak.1:24)

 Dit is geen definitie van heilig en rein leven

wat ‘karakteristiek’ is voor ware godsdienst

 ‘In acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven’

begrijpen binnen die context!

Opbouw &Structuur
9:14 -29 :
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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
(9:38--40)
II. Wie u helpt, helpt Mij (9:41)
III. Verleidingen tot zonde (9:42-48)
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.’
(Mk.9:38-41)

 Eigendunk v/d discipelen doet hen menen 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?

navolgen tradities?

 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
Jezus naam’
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 af!
‘ 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 mensen die ‘op een andere wijze’ 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
 Pleidooi voor een open en genereus hart jegens andersgezinde die in Zijn 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
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 mensen die ‘op een andere wijze’ 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
 Pleidooi voor een open en genereus hart jegens andersgezinde die in Zijn naam handelen
 Zoals de kleinsten ontvangen moeten worden

wordtde
deminste
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

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
(9:42--48)
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

‘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.
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.’ (Mk.9:42-48)

 Onderwijs

de ‘kleinen’ ontvangen

‘de minste’ vereenzelviging zal beloond worden

 Jezus had hen net vermaand om anderen niet te verhinderen

nu nog een stap verder!

 Waarschuwing tegen de dodelijke consequenties,
consequenties een verhindering te zijn voor de ‘kleinen’
 Jullie verhindering vormt voor de man ‘een struikelblok’ waarover hij ten val kan komen!
 Als jullie dergelijke ‘kleinen’ niet ontvangen, grenst jullie houding aan het te gronde richten...
 De grote zonde om ‘de kleinen’ in hun poging om Jezus na te volgen, te doen struikelen!

Ingewijden… en het zuurdeeg van de Farizeeën

‘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.
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.’ (Mk.9:42-48)

 Jezus legt immens veel nadruk hoe genereus wij ‘de kleinen’ horen te behandelen!
 De kleinen ontvangen is Christus ontvangen

de kleinen schaden is Christus schaden

 Onderwijs door ‘overdrijving’ om een punt te maken is een gekende retorische techniek
 De verdrinkingsdood was een gekende (Romeinse) straf voor een halsmisdaad
 Joden waren niet tuk op de zee, de verdrinkingsdood was hen een ware verschrikking

Ingewijden… en het zuurdeeg van de Farizeeën

‘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.
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.’ (Mk.9:42-48)

 De diepe wateren waren namelijk de woonplaats van chaos & duisternis…
‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde
was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.’
meer (Opb.21:1)

 Het prijzen van de kleinste steun
 Teken van erkenning Jezus’ navolgers
 De minste erkenning is waardevol

het onderstrepen van de grootste de overtreding
verhinderen van iemand die Jezus wil volgen
een struikelblok vormen is een grote overtreding

Ingewijden… en het zuurdeeg van de Farizeeën

‘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.
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.’ (Mk.9:42-48)

 Het ‘verminken’ door het verwijderen van de hand, de voet en het oog…
 Uitgangspunt

Het is beter ‘verminkt’ door het leven te gaan, dan het leven te verliezen

 Wie lichamelijk ‘verminkt’ is kan de tempel niet meer binnen gaan!?

Wat is erger dan dat!

 Jezelf verminken is véél minder erg dan een aanleiding tot vallen te zijn voor de ‘kleinen’!
 verminking

uitsluiting tempelgemeenschap

aanleiding tot vallen

het leven!

Ingewijden… en het zuurdeeg van de Farizeeën

‘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.
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.’ (Mk.9:42-48)

 Het ‘verminken’ door het verwijderen van de hand, de voet en het oog…
 Uitgangspunt

Het is beter ‘verminkt’ door het leven te gaan, dan het leven te verliezen

 ‘Kleinen’ goed behandelen in Jezus’ naam is niet negotieerbaar
 Als mijn hand een aanleiding is voor anderen tot vallen

zeer ernstige zaak!

‘uitwerpen’ als een demon

 Dit is Jezus definitie van ware reinheid en een geheiligd leven voor Zijn navolgers
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 De hele passage verwijst duidelijk naar het allerlaatste vers van het boek…

Jesaja!

‘Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun
worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven,
uitdoven en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen.’
(Jes.66:24)

 Gehenna, net buiten Jeruzalem, staat symbool voor de plaats van de finale bestraffing
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 Achaz & Manasse offerden er hun ‘kleine kinderen’ aan Moloch de Kanaänitische afgod
‘Toentertijd bouwde Salomo een hoogte voor Kemos, de gruwel van Moab, op de berg ten oosten
van Jeruzalem, en voor Moloch, de gruwel der Ammonieten.’ (1Kon.11:7)

 Het ‘heiligdom
heiligdom’ werd volledig ontwijd tijdens de reformatie onder koning Hizkia
‘Hij ontwijdde de vuuroven in het dal van Ben - Hinnom, zodat niemand meer zijn zoon of dochter
voor de Moloch door het vuur kon laten gaan..’ (2Kon.23:10)
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 Dit is een gruwel door Gods volk begaan, die nazindert in nagenoeg alle grote profeten
‘U nam uw zonen en uw dochters, die u Mij gebaard had en bracht ze als offer voor hen om te eten.
Waren uw hoererijen niet genoeg, dat u Mijn kinderen geslacht hebt,
hebt ze prijsgegeven hebt,
toen u ze voor hen door het vuur liet gaan?’ (Ezech.16:20)
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 Jeremia profeteert de naamsverandering van Tofet, het Ben - Hinnomdal naar…
‘…en in het Hinnomdal de offerplaats Tofet gebouwd om er hun zonen en dochters te verbranden. Ik heb
dat nooit geboden, ik heb dat nooit gewild. Daarom -spreekt Jahweh -,de dag zal komen dat er niet meer
gesproken wordt over Tofet of het Hinnomdal
Hinnomdal,, maar over het ‘dal
‘dal van de slachting’
slachting’. Men zal de doden
in Tofet begraven tot er geen plaats meer is. Dan vallen de lijken van dit volk ten prooi aan roofvogels en
wilde dieren, en niemand die ze verjaagt.’ (Jer.7:31-33)
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 Jesaja, beschrijft Gods finale oordeel over Joodse afvallige afgodendienaars…
‘Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun
worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven,
uitdoven en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen.’
(Jes.66:24)

 Het gebruikte beeld grijpt terug op het finale oordeel, ‘het dal van de slachting’ uit Jeremia 7
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‘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.9:49-50)

 Erg moeilijke passage enkel in Markus
 ‘met vuur gezouten worden’

niet minder dan 48 verschillende uitleggingen

raadselachtige uitdrukking

mix van 2 metaforen

 ‘vuur’ wijst terug naar de dreigende waarschuwing van vers 48
 ‘zout’ wijst vooruit naar het woord ter bemoediging van vers 50
 Beiden staan metafoor voor oordeel & verwoesting
 Beiden staan ook metafoor voor reinigende beproeving & bewaring
 Iedereen zal met vuur gezouten worden

ofwel zal het je uiteindelijk verwoesten
ofwel zal het je reinigen door lijden heen

 In dezelfde zin zoals iedereen ‘gedoopt’ zal worden

in de ‘doodswateren’ met Jezus
of in de poel van vuur (Gehenna)
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 Het zout dat Jezus voor ogen heeft, kan zijn karakter verliezen,
verliezen en dan is het waardeloos
 Wat is nu het doel van de ‘reinigende
reinigende uitwerking’
uitwerking van het zout, dat niet mag verloren gaan?
 Zout doodt de destructieve werking van het zuurdeeg!
 Zout zorgt dat wij vrede kunnen houden onder elkaar! En dat mogen we niet verliezen!
 Het is het zuurdeeg van Schriftgeleerden & Farizeeën dat voor verdeeldheid zorgt…
 Herinner u, alles begon bij het ruziën onder de discipelen wie onder hen de grootste was!
 Zij wilden zelfs iemand verhinderen die in Jezus’ naam demonen uitdreef!
 Dit kenmerkt God niet, wie de werken v/d tegenstander doet, erft ook zijn eindbestemming
 De onderlinge harmonie & vrede is het watermerk van Gods NE verlossing voor zijn volk

Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

