Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

Ingang in het Koninkrijk
‘En zij brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken; de discipelen echter bestraften hen.
Toen Jezus echter dit zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei bestraffend tot hen: Laat de kinderen
bij Mij komen, verhindert ze niet, want van de zodanigen is het koninkrijk van God.
Voorwaar, Ik zeg u: wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan.
En Hij nam ze in zijn armen, legde zijn handen op hen en zegende hen. En toen Hij naar buiten ging,
de weg op, liep iemand snel op Hem toe; en hij viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester,
wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem: Waarom noemt u Mij goed?
Niemand is goed dan Een: God. De geboden kent u: U zult niet doden, u zult geen overspel plegen,
u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, u zult niemand te kort doen, eer uw vader en uw moeder.
Hij nu zei tot Hem: Meester, dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.
Jezus nu keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tot hem: Een ding ontbreekt u: ga heen, verkoop
alles wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel, en kom, volg Mij.
Hij echter werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had vele bezittingen.
En terwijl Jezus rondkeek, zei Hij tot zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij die vermogen hebben het
koninkrijk van God binnengaan.’

Ingang in het Koninkrijk
‘De discipelen nu stonden verbaasd over zijn woorden. Jezus echter antwoordde opnieuw en zei tot hen:
Kinderen, hoe moeilijk is het voor hen die op vermogen vertrouwen, het koninkrijk van God binnen te gaan.
Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk
van God binnengaat. Zij echter stonden nog meer versteld en zeiden tot elkaar: Wie kan dan
behouden worden? Jezus keek hen aan en zei: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God,
want alles is mogelijk bij God. Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en
zijn U gevolgd. Jezus zei: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader,
kinderen of akkers heeft verlaten ter wille van Mij en ter wille van het evangelie, die niet honderdvoudig
ontvangt, nu in deze tijd: huizen, broeders, zusters, moeders, kinderen en akkers, met vervolgingen,
en in de toekomstige eeuw eeuwig
leven. Vele eersten echter zullen de laatsten zijn, en de laatsten de eersten.’
(Mk.10:13-31)
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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)

Onderwijs aangaande echtscheiding
‘En Hij stond vandaar op en kwam in het gebied van Judea en het Overjordaanse; en er kwamen opnieuw
menigten bij Hem samen; en zoals Hij gewoon was, leerde Hij hen weer. En de farizeeën kwamen bij Hem
en vroegen Hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verstoten, -om Hem te verzoeken.
Hij nu antwoordde en zei tot hen: Wat heeft Mozes u geboden? Zij nu zeiden: Mozes heeft toegestaan
een scheidbrief te schrijven en haar te verstoten. Jezus nu zei tot hen: Om de hardheid van uw hart heeft
hij u dit gebod geschreven; van het begin van de schepping echter heeft Hij hen mannelijk en vrouwelijk
gemaakt. ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee
zullen tot één vlees zijn’, zodat zij niet meer twee maar één vlees zijn. Wat dan God heeft samengevoegd,
laat een mens dat niet scheiden.’ (Mk.10:1-9)

 Wat zijn de elementaire kenmerken van ‘cruciform’discipelschap
discipelschap in gemeenschap?
gemeenschap
‘Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen en aller dienstknecht zijn.’
zijn
‘Wie
Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij’
En wie een van de kleinen die in Mij geloven, een aanleiding tot vallen is,
is
Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkaar.

Dienaar van allen zijn, de allerkleinsten verwelkomen, de ander
niet uitsluiten, niemand ten val brengen, onderlinge vrede bewaren…

Onderwijs aangaande echtscheiding
‘En Hij stond vandaar op en kwam in het gebied van Judea en het Overjordaanse; en er kwamen opnieuw
menigten bij Hem samen; en zoals Hij gewoon was, leerde Hij hen weer. En de farizeeën kwamen bij Hem
en vroegen Hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verstoten, -om Hem te verzoeken.
Hij nu antwoordde en zei tot hen: Wat heeft Mozes u geboden? Zij nu zeiden: Mozes heeft toegestaan
een scheidbrief te schrijven en haar te verstoten. Jezus nu zei tot hen: Om de hardheid van uw hart heeft
hij u dit gebod geschreven; van het begin van de schepping echter heeft Hij hen mannelijk en vrouwelijk
gemaakt. ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee
zullen tot één vlees zijn’, zodat zij niet meer twee maar één vlees zijn. Wat dan God heeft samengevoegd,
laat een mens dat niet scheiden.’ (Mk.10:1-9)

 Waar is de kans het grootst dat ik mij, net als Jezus’ discipelen, misdraag naar de ander?
 Waar dreig ik het meest in de verleiding te komen, om ‘de grootste’ te willen zijn?
 Waar vind ik het zéér belangrijk dat ik naar mijn wensen, ‘ontvangen’ word?
 Waar loop ik het grootste gevaar om in conflicten de ‘onderlinge vrede’ niet te bewaren?
 Waar is het risico het hoogst, dat ik de ander naar beneden haal, omdat ik mij onzeker voel?
 Waar zal ik in aanwezigheid van anderen, mij in ‘mijn positie’ het meest bedreigd voelen?

Onderwijs aangaande echtscheiding
‘En Hij stond vandaar op en kwam in het gebied van Judea en het Overjordaanse; en er kwamen opnieuw
menigten bij Hem samen; en zoals Hij gewoon was, leerde Hij hen weer. En de farizeeën kwamen bij Hem
en vroegen Hem of het een man geoorloofd is zijn vrouw te verstoten, -om Hem te verzoeken.
Hij nu antwoordde en zei tot hen: Wat heeft Mozes u geboden? Zij nu zeiden: Mozes heeft toegestaan
een scheidbrief te schrijven en haar te verstoten. Jezus nu zei tot hen: Om de hardheid van uw hart heeft
hij u dit gebod geschreven; van het begin van de schepping echter heeft Hij hen mannelijk en vrouwelijk
gemaakt. ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee
zullen tot één vlees zijn’, zodat zij niet meer twee maar één vlees zijn. Wat dan God heeft samengevoegd,
laat een mens dat niet scheiden.’ (Mk.10:1-9)

 Wat is de meest fundamentele relatie naar onze ‘gender’ diversiteit in de Schrift?
 Waar is de kleinste ‘eenheid
eenheid’ waar ‘cruciform’discipelschap
discipelschap in gemeenschap zich uit?
 Deze kenmerken zijn essentieel voor het functioneren van gemeenschapsrelaties
gemeenschapsrelaties…
 Ze vormen het watermerk van Gods NE verlossing van zijn ‘heilig’ volk

(ware liefde/ zorg is…)

 En… wat is de vraag van de Farizeeën die zich afzonderen en ‘heiligen’ voor God?!
 Meester, hoe dienen we onze ‘echtgenotes’ lief te hebben en zelfopoffering te betonen?

Ingaan in het Koninkrijk - zijn als een kind

‘En zij brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken; de discipelen echter bestraften hen.
Toen Jezus echter dit zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei bestraffend tot hen:
Laat de kinderen bij Mij komen, verhindert ze niet, want van de zodanigen is het koninkrijk van God.
Voorwaar, Ik zeg u: wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan.
En Hij nam ze in zijn armen, legde zijn handen op hen en zegende hen. ’ (Mk.10:1-9)

 Jezus demonstreert in dit gedeelte wat Hij hen leert

de ‘kleinen’ te ontvangen…

‘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.9:36-37)

 De aanleiding was de onderlinge twist wie nu ‘de
de grootste’
grootste onder de discipelen was
 Het Koninkrijk behoort aan mensen die tot Jezus komen als ‘kinderen’
 Op het Koninkrijk kan niemand aanspraak maken
 Kinderlijke houding
 Situatie

afhankelijk & ontvankelijk

zonder status

geen verdienste, maar een gave
niets aan te bieden, noch aanbevelen

Ouders brengen hun ‘kleine
kleine kinderen’
kinderen bij Jezus, opdat Hij hen zou zegenen

Ingaan in het Koninkrijk - zijn als een kind

‘En zij brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken; de discipelen echter bestraften hen.
Toen Jezus echter dit zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei bestraffend tot hen:
Laat de kinderen bij Mij komen, verhindert ze niet, want van de zodanigen is het koninkrijk van God.
Voorwaar, Ik zeg u: wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan.
En Hij nam ze in zijn armen, legde zijn handen op hen en zegende hen. ’ (Mk.10:1-9)

 Discipelen ‘bestraffen
bestraffen’ de ouders en verhinderen hen met hun kinderen tot Jezus te komen
 Is dit de 1e maal dat de discipelen iemand willen ‘verhinderen’ tot zegen te zijn?
 Jezus is diep verontwaardigd

(Mk.9:38)

hebben ze nu niets begrepen van Jezus’ onderwijs?!

 Betonen nog steeds in ‘hetzelfde
hetzelfde bootje’
bootje te zitten

belangrijke & onbelangrijke mensen
groten & kleinen
eersten & de laatsten

‘…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)

Ingaan in het Koninkrijk - zijn als een kind

‘En zij brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken; de discipelen echter bestraften hen.
Toen Jezus echter dit zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei bestraffend tot hen:
Laat de kinderen bij Mij komen, verhindert ze niet, want van de zodanigen is het koninkrijk van God.
Voorwaar, Ik zeg u: wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan.
En Hij nam ze in zijn armen, legde zijn handen op hen en zegende hen. ’ (Mk.10:1-9)

 Wat is de connectie?

kinderen ontvangen – het Koninkrijk ontvangen

‘Wie één van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij’ (9:36)
‘Wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan’

 Waarom is het nu zo belangrijk om een van deze ‘kleinen
kleinen’ te ontvangen?
 Bedenk: de aanzet was de onderlinge twist, wie van hen nu ‘de
de grootste’
grootste is

(aanzien, status)

 Je moet als één van hen worden om het Koninkrijk van God te kunnen ontvangen!
 Het Koninkrijk behoort aan mensen die tot Jezus komen als ‘kinderen’
 In beide gevallen gaat het om ‘kleine kinderen’

zonder status

Jezus neemt ze telkens in zijn armen

Ingaan in het Koninkrijk - zijn als een kind

‘En zij brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken; de discipelen echter bestraften hen.
Toen Jezus echter dit zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei bestraffend tot hen:
Laat de kinderen bij Mij komen, verhindert ze niet, want van de zodanigen is het koninkrijk van God.
Voorwaar, Ik zeg u: wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal er geenszins binnengaan.
En Hij nam ze in zijn armen, legde zijn handen op hen en zegende hen. ’ (Mk.10:1-9)

 De allerkleinsten
allerkleinsten,die nog geen ‘bar of bat mitsvah’

zoon/dochter van het Gebod zijn

 Zij zijn dus nog niet verantwoordelijk om de Wet na te leven, dat is niet hun leefwereld
 Jezus’ leer

‘ingaan in het Koninkrijk’ heeft niets van doen met Torah naleving

 ‘Ingaan in het Koninkrijk’ is niet afhankelijk van ‘gerechtigheid’ die naar de Wet is
 Waarom is dit belangrijk?

Wie komt vervolgens tot Jezus, en wat is zijn vraag?

 Beide gebeurtenissen dienen samen begrepen te worden, je kan ze niet scheiden!
 Let op de overgang in de verhaallijn

van de kleinste gaan we nu ineens naar de grootste

‘Vele eersten echter zullen de laatsten zijn, en de laatsten de eersten.’ (Mk.10:31)

Ingaan in het Koninkrijk - rijkdom
‘En toen Hij naar buiten ging, de weg op, liep iemand snel op Hem toe; en hij viel voor Hem op de knieën
en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem:
Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed dan Een: God. De geboden kent u: U zult niet doden,
u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, u zult niemand te kort doen,
eer uw vader en uw moeder. Hij nu zei tot Hem: Meester, dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.
Jezus nu keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tot hem: Een ding ontbreekt u: ga heen, verkoop
alles wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel, en kom, volg Mij.’
(Mk.10:17-21)

 Wordt algemeen beschouwd als een man die véél aanzien geniet voor Gods aangezicht
 Evenals Paulus voorheen, beschouwt deze man zich naar de Wet onberispelijk…
 Paulus zag later in dat Torah naleving, geen opstandingsleven of de Geest kon schenken
 Jezus gaat ‘de weg’ op, maar deze man nog niet, hij komt snel op Jezus aangelopen
 We hebben al vaak mensen naar Jezus toe zien komen, maar weinigen op deze wijze
 Er is geen enkele reden om de oprechtheid & eerlijkheid van deze man in twijfel te trekken

Ingaan in het Koninkrijk - rijkdom
‘En toen Hij naar buiten ging, de weg op, liep iemand snel op Hem toe; en hij viel voor Hem op de knieën
en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem:
Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed dan Een: God. De geboden kent u: U zult niet doden,
u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, u zult niemand te kort doen,
eer uw vader en uw moeder. Hij nu zei tot Hem: Meester, dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.
Jezus nu keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tot hem: Een ding ontbreekt u: ga heen, verkoop
alles wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel, en kom, volg Mij.’
(Mk.10:17-21)

 Een ernstige vraag

Rabbi wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben?

 Wat zou de reden kunnen zijn voor deze vraag?
 Zoekt deze man bevestiging bij Jezus, of hij zich al op de juiste ‘weg’ bevindt?
 Gezien het aanhoudend debat rond Torah naleving

wat is uw antwoord ‘goede’ leraar?

‘Mijn verordeningen zult gij volbrengen en mijn inzettingen in acht nemen en daarnaar wandelen
…de mens die ze doet, zal daardoor leven:
leven Ik ben Jahweh.’ (Lev.18:4,5)

 In latere tradities begrepen de leraars onder Israel dit beloofde ‘leven’ als ‘eeuwig leven’

Ingaan in het Koninkrijk - rijkdom
‘En toen Hij naar buiten ging, de weg op, liep iemand snel op Hem toe; en hij viel voor Hem op de knieën
en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem:
Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed dan Een: God. De geboden kent u: U zult niet doden,
u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, u zult niemand te kort doen,
eer uw vader en uw moeder. Hij nu zei tot Hem: Meester, dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.
Jezus nu keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tot hem: Een ding ontbreekt u: ga heen, verkoop
alles wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel, en kom, volg Mij.’
(Mk.10:17-21)

 Wat wil Jezus de Heer, aangeven met dit geheimzinnig & diepzinnig antwoord?
 Vermits God alleen goed is en leven bezit, is Hij de enige die de vraag kan beantwoorden!
 Naar de zinsbouw vertoont Jezus’ antwoord treffend veel gelijkenis met Markus 2:7
‘Waarom spreekt Deze zo? Hij lastert; wie kan zonden vergeven dan Een: God?’
Waarom noemt u Mij goed?
…Niemand is goed dan Een: God

 VANDAAR

Niemand kan uiteindelijk antwoord geven op deze vraag dan God alleen

 Jezus wil deze man doen nadenken… Ben Ik alleen maar een ‘goede’ Rabbi?

Ingaan in het Koninkrijk - rijkdom
‘En toen Hij naar buiten ging, de weg op, liep iemand snel op Hem toe; en hij viel voor Hem op de knieën
en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem:
Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed dan Een: God. De geboden kent u: U zult niet doden,
u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, u zult niemand te kort doen,
eer uw vader en uw moeder. Hij nu zei tot Hem: Meester, dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.
Jezus nu keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tot hem: Een ding ontbreekt u: ga heen, verkoop
alles wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel, en kom, volg Mij.’
(Mk.10:17-21)

 Wat wil Jezus de Heer, aangeven met dit geheimzinnig & diepzinnig antwoord?
 Vermits God alleen goed is en leven bezit, is Hij de enige die de vraag kan beantwoorden!
 Naar de zinsbouw vertoont Jezus’ antwoord treffend veel gelijkenis met Markus 2:7
‘Waarom spreekt Deze zo? Hij lastert; wie kan zonden vergeven dan Een: God?’
Waarom noemt u Mij goed?
…Niemand is goed dan Een: God

 VANDAAR

Niemand kan uiteindelijk antwoord geven op deze vraag dan God alleen

 let op wat nu volgt

Jezus gaat Gods onderwijs herhalen en …toevoegen
toevoegen

VOLG MIJ

Ingaan in het Koninkrijk - rijkdom
‘En toen Hij naar buiten ging, de weg op, liep iemand snel op Hem toe; en hij viel voor Hem op de knieën
en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem:
Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed dan Een: God. De geboden kent u: U zult niet doden,
u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, u zult niemand te kort doen,
eer uw vader en uw moeder. Hij nu zei tot Hem: Meester, dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.
Jezus nu keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tot hem: Een ding ontbreekt u: ga heen, verkoop
alles wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel, en kom, volg Mij.’
(Mk.10:17-21)

 OPMERKELIJK

Jezus herhaalt enkel wat God gesproken heeft met betrekking tot…

 God liefhebben boven alles

zal NU blijken als deze man Jezus gaat ‘gehoor
gehoor’ geven

 In tegenstelling tot de ‘kleinen
kleinen’ kent deze man wel degelijk de geboden van de Wet
 Jezus reactie is geen veroordeling maar…

De Torah heeft zijn ‘werk’ gedaan in zijn leven!

‘…De wet is dus onze ‘opvoeder’ geweest tot op Christus’
‘als gevangenen onder de wet, in verzekerde bewaring’
(Gal.3:23,24)

Ingaan in het Koninkrijk - rijkdom
‘En toen Hij naar buiten ging, de weg op, liep iemand snel op Hem toe; en hij viel voor Hem op de knieën
en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem:
Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed dan Een: God. De geboden kent u: U zult niet doden,
u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, u zult niemand te kort doen,
eer uw vader en uw moeder. Hij nu zei tot Hem: Meester, dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.
Jezus nu keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tot hem: Een ding ontbreekt u: ga heen, verkoop
alles wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel, en kom, volg Mij.’
(Mk.10:17-21)

 Klassieke uitdrukking onder de rabbi’s
 Jezus bedoelt niet

Er is één iets tekort om een ‘rechtvaardige’ te zijn

‘Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God,’

 Foute vooronderstelling

De Wet kon geen ‘leven’ geven aan de ‘onberispelijke’!

 Wat de man ‘ontbreekt
ontbreekt’ is de enige basis om leven te ontvangen sinds mensenheugenis…
‘dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk,
want ‘de rechtvaardige zal op grond van geloof leven’.’ (Gal.3:11)

Ingaan in het Koninkrijk - rijkdom
‘En toen Hij naar buiten ging, de weg op, liep iemand snel op Hem toe; en hij viel voor Hem op de knieën
en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem:
Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed dan Een: God. De geboden kent u: U zult niet doden,
u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, u zult niemand te kort doen,
eer uw vader en uw moeder. Hij nu zei tot Hem: Meester, dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.
Jezus nu keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tot hem: Een ding ontbreekt u: ga heen, verkoop
alles wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel, en kom, volg Mij.’
(Mk.10:17-21)

 Klassieke uitdrukking onder de rabbi’s
 Jezus bedoelt niet

Er is één iets tekort om een ‘rechtvaardige’ te zijn

‘Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God,’

 Foute vooronderstelling

De Wet kon geen ‘leven’ geven aan de ‘onberispelijke’!

 Wat de man ‘ontbreekt
ontbreekt’ is de enige basis om leven te ontvangen sinds mensenheugenis…
‘Zoals Abraham God geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.
besef dan, dat zij die op grond van geloof zijn, zonen van Abraham zijn’ (Gal.3:6,7)

 Wat nu noodzakelijk is

‘U gelooft in God, gelooft ook in Mij.’

KOM,VOLG MIJ !!!

Ingaan in het Koninkrijk - rijkdom
‘En toen Hij naar buiten ging, de weg op, liep iemand snel op Hem toe; en hij viel voor Hem op de knieën
en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem:
Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed dan Een: God. De geboden kent u: U zult niet doden,
u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, u zult niemand te kort doen,
eer uw vader en uw moeder. Hij nu zei tot Hem: Meester, dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.
Jezus nu keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tot hem: Een ding ontbreekt u: ga heen, verkoop
alles wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel, en kom, volg Mij.’
(Mk.10:17-21)

 Naar de Wet beloofde Jahweh, de trouwe navolgers van de Wet, te zegenen
 Deze man leefde trouw de wet na, was naar de Wet rechtvaardig
 De bevestiging

vele zegeningen, vastgoed en sjekels op de bank

werd bevestigd!
tastbaar bewijs!

 2 onafscheidbare identiteitskenmerken van de ‘rechtvaardige’ naar de Joodse traditie
 Om Jezus te kunnen navolgen moet hij 2 zaken loslaten

‘gerechtigheid’ naar de Wet
‘bevestigende’ zegeningen

Ingaan in het Koninkrijk - rijkdom
‘Hij echter werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had vele bezittingen.
En terwijl Jezus rondkeek, zei Hij tot zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij die vermogen hebben
het koninkrijk van God binnengaan. De discipelen nu stonden verbaasd over zijn woorden.
Jezus echter antwoordde opnieuw en zei tot hen: Kinderen, hoe moeilijk is het voor hen die op vermogen
vertrouwen, het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog
van de naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Zij echter stonden nog meer
versteld en zeiden tot elkaar: Wie kan dan behouden worden? Jezus keek hen aan en zei:
Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alles is mogelijk bij God.’
(Mk.10:22-27)

 De man kan alles wat hem ‘GROOT’ maakt, kennelijk niet opgeven…
 Zijn Torah gerechtigheid & rijkdom geven hem ‘identiteit
identiteit’

macht, status, aanzien & respect

 Let op de impact van Jezus’ woorden, de discipelen kunnen hun eigen oren niet geloven!
 Als deze man het al niet kan redden, wat voor hoop rest ons dan nog?!
 Een man rijk in gerechtigheid en rijk in vele zegeningen? Onmogelijk?? Wat is de reden?
 Jezus vormt niet het middelpunt van zijn bestaan

zijn leven draait niet rond de Heer…

Ingaan in het Koninkrijk - rijkdom
‘Hij echter werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had vele bezittingen.
En terwijl Jezus rondkeek, zei Hij tot zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij die vermogen hebben
het koninkrijk van God binnengaan. De discipelen nu stonden verbaasd over zijn woorden.
Jezus echter antwoordde opnieuw en zei tot hen: Kinderen, hoe moeilijk is het voor hen die op vermogen
vertrouwen, het koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog
van de naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Zij echter stonden nog meer
versteld en zeiden tot elkaar: Wie kan dan behouden worden? Jezus keek hen aan en zei:
Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alles is mogelijk bij God.’
(Mk.10:22-27)

 Voor mensen is het onmogelijk

Het gaat niet om wat wij kunnen doen, maar God doet!

 En in wat God doet, daar neem Jezus de centrale plaats in… HOORT HEM!

- VOLG MIJ NA!

 Ophouden met vertrouwen te stellen op de gerechtigheid & zegen die naar de Torah is
 Een trouwe wandel & goede daden weerspiegelen onze groeiende relatie met de Heer
 Die beiden samen verlenen ons niet de toegang tot het eeuwige leven…
 zelfverloochening & kruis opnemen is slechts de helft van het verhaal

Jezus navolgen

Markus’ verhaal
de nieuwe Exodus

in Jezus

