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De 3e lijdensaankondiging

‘Zij nu waren onderweg en trokken op naar Jeruzalem, en Jezus ging hun voor; en zij stonden verbaasd,
ja, terwijl zij volgden, waren zij bang. En Hij nam opnieuw de twaalf tot Zich en begon hun te zeggen
wat Hem zou overkomen: Zie, wij trekken op naar Jeruzalem, en de Mensenzoon zal overgeleverd worden
aan de overpriesters en de schriftgeleerden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen en Hem overleveren
aan de volken; en zij zullen Hem bespotten, Hem bespuwen, Hem geselen en doden; en na drie dagen
zal Hij opstaan. En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem:
Meester, wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik
u doe? Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een  aan uw
linkerhand, in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen: U weet niet wat u vraagt.
Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee Ik word gedoopt?
Zij nu zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus nu zei tot hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u drinken,
en met de doop waarmee Ik word gedoopt, zult u worden gedoopt; maar het zitten aan mijn rechterhand
of aan mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid. En toen de tien
dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. En Jezus riep hen bij Zich
en zei tot hen: U weet, dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken, over hen heersen en
hun groten gezag over hen voeren. Zo is het echter niet onder u; maar wie onder u groot wil worden,
zal uw dienstknecht zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn.
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven
te geven tot een losprijs voor velen. (Mk.10:32-45)
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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)

 Jezus’ antwoord op de vraag wat te doenom eeuwig leven te ontvangen KOM VOLG MIJ!

De man moetalleswat hem ‘GROOT’ maakt opgeven…

 2 identiteitskenmerken     ‘de rechtvaardige’ naar Joodse traditie Torah ‘gerechtigdheid’
Bevestigende zegeningen

 Zijn Torah gerechtigheid & rijkdom geven hem ‘identiteitidentiteit’ macht, statusstatus, aanzien& respect

 Het Koninkrijk behoortaan mensen die tot Jezus komen als  ‘kinderenkinderen’ zonderzonderstatusstatus
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(Mk.10:22-27)

 Let op de impactvan Jezus’ woorden discipelen kunnen hun eigen oren niet geloven!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 kan Gods koninkrijk niet ingaan?!

 Voor mensen is hetonmogelijkonmogelijk Het gaatnietom wat wij kunnendoen, maar Goddoet!

 In wat God ‘doet’ vormtJezushet middelpunt onderwerp volgende gedeelte…onderwerp volgende gedeelte…

 DeNEzal de verlossing & eeuwige leven toegankelijk maken voor Jezus’NAVOLGERSNAVOLGERS
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Ingaan in het Koninkrijk - rijkdom

‘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.10:28-31)

 De discipelen waren begonnen te doenwaar deze man niet toe bereid was…

 Jezus navolgen houdt in dit leven al eenrijke beloning in         God is rijk in goedertierenheid

 God wordt nooit of te nimmer ‘een schuldenaar’ van mensen!
‘Maar mijn God zal in al uw behoefte voorzien

naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus.’ (Fil.4:19)

 Wie Jezus navolgt, gaat deel uitmaken van een nieuwe ‘genereuze’gemeenschap

 Een gemeenschap die naar het principe leeft Al het mijne is het uwe

 Naar de gangbare visie was deze man bij de ‘eersten’          zalde laatstede laatste zijn om in te gaan
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ja, terwijl zij volgden, waren zij bang. En Hij nam opnieuw de twaalf tot Zich en begon hun te zeggen
wat Hem zou overkomen: Zie, wij trekken op naar Jeruzalem, en de Mensenzoon zal overgeleverd worden
aan de overpriesters en de schriftgeleerden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen en Hem overleveren
aan de volken; en zij zullen Hem bespotten, Hem bespuwen, Hem geselen en doden;
en na drie dagen zal Hij opstaan.’ (Mk.10:32-34)

 Hoewel zij al een hele tijd ‘onderwegonderweg’ zijn, vermeldt Markus nu pas ‘de eindbestemmingde eindbestemming’?!

 Dit is de uitkomst van Markus aankondiging de terugkeer van Jahwehnaar Jeruzalem
‘Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de wegde weg van Jahwehvan Jahweh,,
effent in de wildernis een gebaande wegvoor onze God.’ (Jes.40:3)

‘Zie, Ik zend Mijn bode, die voor Mijde wegbereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel
komen de Heer die u aan het zoeken bent,…’ (Mal.3:1)

 Herinnert u  ook de woorden vande stem uit de hemelbij Jezus’ doop inMk.1:11Mk.1:11
‘U bent mijn geliefde Zoon, (Psalm 2)in U heb Ik welbehagen gevonden.’ (Jes.49)

 Ps.2 Het raadsbesluit van Jahweh; De Davidische ‘gezalfde’ zalJeruzalemherstellen
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 DE machtige daad v/d Nieuwe Exodus      de ‘lijdende dienaar v. Jahweh’zal gaan stervenzal gaan sterven

‘Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van Jahwehgeopenbaard? (Jes.53:1)

 De MensenzoonDe Mensenzoon de machtige arm van Jahweh Wat is de connectie?

 De MensenzoondoetwatJahwehalleen kan          zondevergeving, Heer van de sabbat

‘Zij nu waren onderweg en trokken op naar Jeruzalem, en Jezus ging hun voor; en zij stonden verbaasd,
ja, terwijl zij volgden, waren zij bang. En Hij nam opnieuw de twaalf tot Zich en begon hun te zeggen
wat Hem zou overkomen: Zie, wij trekken op naar Jeruzalem, en de Mensenzoon zal overgeleverd worden
aan de overpriesters en de schriftgeleerden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen en Hem overleveren
aan de volken; en zij zullen Hem bespotten, Hem bespuwen, Hem geselen en doden;
en na drie dagen zal Hij opstaan.’ (Mk.10:32-34)

 Het project dat Jezus voor ogen heeft is véél omvangrijkerdan wij meteen bedenken

 Jeruzalem de stad van de grote Koning de hoop en toekomst voor alle volkerenalle volkeren
 Dit is het doel van de Nieuwe Exodus, let op de bewoording Exodus taalgebruik
 Discipelen zijn ‘verbaasd’ & ‘bang’, hebben we dit nog gezien?
 DE machtige daad v/d Nieuwe Exodus      de ‘lijdende dienaar v. Jahweh’zal gaan stervenzal gaan sterven

‘Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van Jahwehgeopenbaard? (Jes.53:1)

 De MensenzoonDe Mensenzoon de machtige arm van Jahweh Wat is de connectie?

 De MensenzoondoetwatJahwehalleen kan          zondevergeving, Heer van de sabbat

Jezus’ machtige daden!Jezus’ machtige daden!



De 3e lijdensaankondiging

‘Zij nu waren onderweg en trokken op naar Jeruzalem, en Jezus ging hun voor; en zij stonden verbaasd,
ja, terwijl zij volgden, waren zij bang. En Hij nam opnieuw de twaalf tot Zich en begon hun te zeggen
wat Hem zou overkomen: Zie, wij trekken op naar Jeruzalem, en de Mensenzoon zal overgeleverd worden
aan de overpriesters en de schriftgeleerden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen en Hem overleveren
aan de volken; en zij zullen Hem bespotten, Hem bespuwen, Hem geselen en doden;
en na drie dagen zal Hij opstaan.’ (Mk.10:32-34)

 Het project dat Jezus voor ogen heeft is véél omvangrijkerdan wij meteen bedenken

 Jeruzalem de stad van de grote Koning de hoop en toekomst voor alle volkerenalle volkeren
 Dit is het doel van de Nieuwe Exodus, let op de bewoording Exodus taalgebruik
 Discipelen zijn ‘verbaasd’ & ‘bang’, hebben we dit nog gezien?
 DE machtige daad v/d Nieuwe Exodus      de ‘lijdende dienaar v. Jahweh’zal gaan stervenzal gaan sterven
‘Kunt ude drinkbeker drinken die Ik drinkde drinkbeker drinken die Ik drink, en met de doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt wordwaarmee Ik gedoopt word?’
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‘Want in de hand van Jahweh is een beker.  Daarin schuimt de wijn, …zelfs zijn droesem
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De 3e lijdensaankondiging

‘Zij nu waren onderweg en trokken op naar Jeruzalem, en Jezus ging hun voor; en zij stonden verbaasd,
ja, terwijl zij volgden, waren zij bang. En Hij nam opnieuw de twaalf tot Zich en begon hun te zeggen
wat Hem zou overkomen: Zie, wij trekken op naar Jeruzalem, en de Mensenzoon zal overgeleverd worden
aan de overpriesters en de schriftgeleerden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen en Hem overleveren
aan de volken; en zij zullen Hem bespotten, Hem bespuwen, Hem geselen en doden;
en na drie dagen zal Hij opstaan.’ (Mk.10:32-34)

 De discipelen voelenaandater ietsgroots staat te gebeuren,maar kunnen het niet plaatsen

 Ze kunnen aanhet onverwachteniet ontkomen,en dat bezorgt hen grote vrees…

 Jezus gaat nu ‘ongezouten’ aankondigen wat hen te Jeruzalem te wachten staat

 Deze 3e lijdensaankondiging is de meest uitgebreide en gedetailleerde versie
‘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)

De Mensenzoon wordt overgeleverd in handen van mensen en zij zullen Hem doden;
en na gedood te zijn zal Hij na drie dagen opstaan. (Mk.9:31)

 De voorgaande aankondigingen worden dus samengevoegd + niet te missen hint (Jes.50:6)

‘Zij nu waren onderweg en trokken op naar Jeruzalem, en Jezus ging hun voor; en zij stonden verbaasd,
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‘Zij nu waren onderweg en trokken op naar Jeruzalem, en Jezus ging hun voor; en zij stonden verbaasd,
ja, terwijl zij volgden, waren zij bang. En Hij nam opnieuw de twaalf tot Zich en begon hun te zeggen
wat Hem zou overkomen: Zie, wij trekken op naar Jeruzalem, en de Mensenzoon zal overgeleverd worden
aan de overpriesters en de schriftgeleerden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen en Hem overleveren
aan de volken; en zij zullen Hem bespotten, Hem bespuwen, Hem geselen en doden;
en na drie dagen zal Hij opstaan.’ (Mk.10:32-34)

 De discipelen voelenaandater ietsgroots staat te gebeuren,maar kunnen het niet plaatsen

 Ze kunnen aanhet onverwachteniet ontkomen,en dat bezorgt hen grote vrees…

 Jezus gaat nu ‘ongezouten’ aankondigen wat hen te Jeruzalem te wachten staat

 Deze 3e lijdensaankondiging is de meest uitgebreide en gedetailleerde versie
‘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)

De Mensenzoon wordt overgeleverd in handen van mensen en zij zullen Hem doden;
en na gedood te zijn zal Hij na drie dagen opstaan. (Mk.9:31)

 Israel, geroepen om licht voorlicht voorde volken te zijn voegt zich bij de volken om Jezus te doden

‘Zij nu waren onderweg en trokken op naar Jeruzalem, en Jezus ging hun voor; en zij stonden verbaasd,
ja, terwijl zij volgden, waren zij bang. En Hij nam opnieuw de twaalf tot Zich en begon hun te zeggen
wat Hem zou overkomen: Zie, wij trekken op naar Jeruzalem, en de Mensenzoon zal overgeleverd worden
aan de overpriesters en de schriftgeleerden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen en Hem overleveren
aan de volken; en zij zullen Hem bespotten, Hem bespuwen, Hem geselen en doden;
en na drie dagen zal Hij opstaan.’ (Mk.10:32-34)

 De discipelen voelenaandater ietsgroots staat te gebeuren,maar kunnen het niet plaatsen

 Ze kunnen aanhet onverwachteniet ontkomen,en dat bezorgt hen grote vrees…

 Jezus gaat nu ‘ongezouten’ aankondigen wat hen te Jeruzalem te wachten staat
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‘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)
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en na gedood te zijn zal Hij na drie dagen opstaan. (Mk.9:31)

 Israel, geroepen om licht voorlicht voorde volken te zijn voegt zich bij de volken om Jezus te doden



De 3e lijdensaankondiging

‘Zij nu waren onderweg en trokken op naar Jeruzalem, en Jezus ging hun voor; en zij stonden verbaasd,
ja, terwijl zij volgden, waren zij bang. En Hij nam opnieuw de twaalf tot Zich en begon hun te zeggen
wat Hem zou overkomen: Zie, wij trekken op naar Jeruzalem, en de Mensenzoon zal overgeleverd worden
aan de overpriesters en de schriftgeleerden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen en Hem overleveren
aan de volken; en zij zullen Hem bespotten, Hem bespuwen, Hem geselen en doden;
en na drie dagen zal Hij opstaan.’ (Mk.10:32-34)

 Waarom geeft Jezus zoveel details over wat mensen Hem zullen aandoen?
‘Jahweh de Heer heeftmij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd.
Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegenMijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaatmijn gelaat
heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Maar Jahweh de Heer helpt mij, daarom werd ik niet
te schande; daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen, want ik wist, dat ik niet beschaamd zou
worden. Hij is nabij Die Mij rechtvaardigt.’ (Jes.50:5-8)

 Hoe kan de lijdende dienaar de hoop voor Israel en de volkeren zijn als Hij zal sterven?

‘Wanneer hij zichzelf tot schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben
en het voornemen van Jahweh zal door zijn hand voortgang hebben.’ (Jes.53:10)

 De Here God  zal Hem rechtvaardigen door zijn trouwe dienaar uit de dood op te wekken
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wat Hem zou overkomen: Zie, wij trekken op naar Jeruzalem, en de Mensenzoon zal overgeleverd worden
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te schande; daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen, want ik wist, dat ik niet beschaamd zou
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en het voornemen van Jahweh zal door zijn hand voortgang hebben.’ (Jes.53:10)

 De Here God  zal Hem rechtvaardigen door zijn trouwe dienaar uit de dood op te wekken



De discipelen begrijpen het niet…

‘En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester,
wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik u doe?
Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een  aan uw linkerhand,
in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen: U weet niet wat u vraagt.
Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee Ik word gedoopt?
Zij nu zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus nu zei tot hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u drinken,
en met de doop waarmee Ik word gedoopt, zult u worden gedoopt; maar het zitten aan mijn rechterhand
of aan mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid.’  En toen de tien
dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.’ (Mk.10:35-41)

 Wat Jezus zal volbrengen krijgen de discipelen niet ingepast in hun wijze van denken…

 Hoe moeten we deze vraag van Johannes en Jakobus plaatsen in de context?
 Jezus’ lijden kunnen ze niet vatten,dat is iets om maar snel te vergeten, maar…

 Zij waren wel al getuige geweest van een bijzondere gebeurtenis         Jezus’ verheerlijking

 Jezus’ verheerlijking + Jeruzalem + opstaan uit de doden

Dit is hun denkkader naar wat de profeten hadden aangekondigd verklaart hun vraag

‘En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester,
wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik u doe?
Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een  aan uw linkerhand,
in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen: U weet niet wat u vraagt.
Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee Ik word gedoopt?
Zij nu zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus nu zei tot hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u drinken,
en met de doop waarmee Ik word gedoopt, zult u worden gedoopt; maar het zitten aan mijn rechterhand
of aan mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid.’  En toen de tien
dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.’ (Mk.10:35-41)

 Wat Jezus zal volbrengen krijgen de discipelen niet ingepast in hun wijze van denken…

 Hoe moeten we deze vraag van Johannes en Jakobus plaatsen in de context?
 Jezus’ lijden kunnen ze niet vatten,dat is iets om maar snel te vergeten, maar…

 Zij waren wel al getuige geweest van een bijzondere gebeurtenis         Jezus’ verheerlijking

 Jezus’ verheerlijking + Jeruzalem + opstaan uit de doden

Dit is hun denkkader naar wat de profeten hadden aangekondigd verklaart hun vraag

Koninkrijk zal aanbreken!



De discipelen begrijpen het niet…

‘En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester,
wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik u doe?
Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een  aan uw linkerhand,
in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen: U weet niet wat u vraagt.
Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee Ik word gedoopt?
Zij nu zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus nu zei tot hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u drinken,
en met de doop waarmee Ik word gedoopt, zult u worden gedoopt; maar het zitten aan mijn rechterhand
of aan mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid.’  En toen de tien
dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.’ (Mk.10:35-41)

 Vergeet hierbij niet hoe Jezus zijn verheerlijking op de berg had aangekondigd:

‘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.9:1)

 Nu zal Gods Koninkrijk komen in kracht  en Jezus zal op de troon gaan zitten! (ooggetuigen!)

 Zij waren Jezus trouw gevolgd          eeuwige leven wat zit er nu voor ons in?

 Kennelijk willen ze de overigen te vlug af zijn, de beste plaatsen zijn dun gezaaid…

‘En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester,
wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik u doe?
Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een  aan uw linkerhand,
in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen: U weet niet wat u vraagt.
Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee Ik word gedoopt?
Zij nu zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus nu zei tot hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u drinken,
en met de doop waarmee Ik word gedoopt, zult u worden gedoopt; maar het zitten aan mijn rechterhand
of aan mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid.’  En toen de tien
dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.’ (Mk.10:35-41)

 Vergeet hierbij niet hoe Jezus zijn verheerlijking op de berg had aangekondigd:

‘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.9:1)

 Nu zal Gods Koninkrijk komen in kracht  en Jezus zal op de troon gaan zitten! (ooggetuigen!)

 Zij waren Jezus trouw gevolgd          eeuwige leven wat zit er nu voor ons in?

 Kennelijk willen ze de overigen te vlug af zijn, de beste plaatsen zijn dun gezaaid…



De discipelen begrijpen het niet…

‘En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester,
wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik u doe?
Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een  aan uw linkerhand,
in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen: U weet niet wat u vraagt.
Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee Ik word gedoopt?
Zij nu zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus nu zei tot hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u drinken,
en met de doop waarmee Ik word gedoopt, zult u worden gedoopt; maar het zitten aan mijn rechterhand
of aan mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid.’  En toen de tien
dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.’ (Mk.10:35-41)

 Op de berg stelde Petrus voor om 3 tenten op te richten        J&J weten wie er thuis hoort!

 Is hun openingsvraag herkenbaar vandaag de dag?

 De rijke jongeling vroeg de Meester wat te doen,zij echter weten wat de Meester moet doen!

 Een kleine moeite Heer we willen graagdelen inUw heerlijkheid enUw machtspositie!

 De meest hemelse ervaring biedt geen garantie dat je begrijpt waar het werkelijk om gaat...

 Bijzondere ervaringen schenken geen ‘geestelijk inzicht’, alleen geopende ‘OREN’

‘En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester,
wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik u doe?
Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een  aan uw linkerhand,
in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen: U weet niet wat u vraagt.
Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee Ik word gedoopt?
Zij nu zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus nu zei tot hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u drinken,
en met de doop waarmee Ik word gedoopt, zult u worden gedoopt; maar het zitten aan mijn rechterhand
of aan mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid.’  En toen de tien
dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.’ (Mk.10:35-41)

 Op de berg stelde Petrus voor om 3 tenten op te richten        J&J weten wie er thuis hoort!

 Is hun openingsvraag herkenbaar vandaag de dag?

 De rijke jongeling vroeg de Meester wat te doen,zij echter weten wat de Meester moet doen!

 Een kleine moeite Heer we willen graagdelen inUw heerlijkheid enUw machtspositie!

 De meest hemelse ervaring biedt geen garantie dat je begrijpt waar het werkelijk om gaat...

 Bijzondere ervaringen schenken geen ‘geestelijk inzicht’, alleen geopende ‘OREN’

Als je maar genoeggeloofhebt,dan…



De discipelen begrijpen het niet…

‘En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester,
wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik u doe?
Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een  aan uw linkerhand,
in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen: U weet niet wat u vraagt.
Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee Ik word gedoopt?
Zij nu zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus nu zei tot hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u drinken,
en met de doop waarmee Ik word gedoopt, zult u worden gedoopt; maar het zitten aan mijn rechterhand
of aan mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid.’  En toen de tien
dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.’ (Mk.10:35-41)

 Zoals u merkt zijn allen nog steeds sterk onder de invloed vanhet zuurdeeg van Herodeshet zuurdeeg van Herodes…

 Jezus’ antwoord liegt er niet om, hun vraag is net als Petrus’ reactie toen, pure dwaasheid
 De discipelen hebben geen notie hoe Jezus’ heerlijkheid’ in Jeruzalemer uit zal zien

 Jezus’ heerlijkheid is geen joodse versie van Julius Caesar of Alexander de Grote

 Ironisch genoeg zint Israel al jaren op wraak t.a.v. de Romeinen
 Zijn jullie bereid je leven te geven in hun plaats?

‘En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester,
wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik u doe?
Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een  aan uw linkerhand,
in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen: U weet niet wat u vraagt.
Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee Ik word gedoopt?
Zij nu zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus nu zei tot hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u drinken,
en met de doop waarmee Ik word gedoopt, zult u worden gedoopt; maar het zitten aan mijn rechterhand
of aan mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid.’  En toen de tien
dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.’ (Mk.10:35-41)

 Zoals u merkt zijn allen nog steeds sterk onder de invloed vanhet zuurdeeg van Herodeshet zuurdeeg van Herodes…

 Jezus’ antwoord liegt er niet om, hun vraag is net als Petrus’ reactie toen, pure dwaasheid
 De discipelen hebben geen notie hoe Jezus’ heerlijkheid’ in Jeruzalemer uit zal zien

 Jezus’ heerlijkheid is geen joodse versie van Julius Caesar of Alexander de Grote

 Ironisch genoeg zint Israel al jaren op wraak t.a.v. de Romeinen
 Zijn jullie bereid je leven te geven in hun plaats? YES WE CAN!!



De discipelen begrijpen het niet…

‘En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester,
wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik u doe?
Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een  aan uw linkerhand,
in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen: U weet niet wat u vraagt.
Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee Ik word gedoopt?
Zij nu zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus nu zei tot hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u drinken,
en met de doop waarmee Ik word gedoopt, zult u worden gedoopt; maar het zitten aan mijn rechterhand
of aan mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid.’  En toen de tien
dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.’ (Mk.10:35-41)

 De beker die Jezus gaat drinken is nu net het oordeel over de volkendie denken als zij…
‘Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal

de trots der overmoedigen doen ophouden ende hoogmoed der geweldenaars vernederen.’ (Jes.13:11)

U weet, dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken,
over henheersen en hun groten gezag over hen voeren. (Mk.10:42)

 Wat een geduld        Jullie begrijpen het nu niet maar op een komende dag ga je Mij volgen

 We zien dit vaak te eng en beperken het tot martelaarschap        leven geven voor de ander

‘En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester,
wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik u doe?
Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een  aan uw linkerhand,
in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen: U weet niet wat u vraagt.
Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee Ik word gedoopt?
Zij nu zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus nu zei tot hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u drinken,
en met de doop waarmee Ik word gedoopt, zult u worden gedoopt; maar het zitten aan mijn rechterhand
of aan mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid.’  En toen de tien
dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.’ (Mk.10:35-41)

 De beker die Jezus gaat drinken is nu net het oordeel over de volkendie denken als zij…
‘Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal

de trots der overmoedigen doen ophouden ende hoogmoed der geweldenaars vernederen.’ (Jes.13:11)

U weet, dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken,
over henheersen en hun groten gezag over hen voeren. (Mk.10:42)

 Wat een geduld        Jullie begrijpen het nu niet maar op een komende dag ga je Mij volgen

 We zien dit vaak te eng en beperken het tot martelaarschap        leven geven voor de ander



De discipelen begrijpen het niet…

‘En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester,
wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik u doe?
Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een  aan uw linkerhand,
in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen: U weet niet wat u vraagt.
Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee Ik word gedoopt?
Zij nu zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus nu zei tot hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u drinken,
en met de doop waarmee Ik word gedoopt, zult u worden gedoopt; maar het zitten aan mijn rechterhand
of aan mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid.’  En toen de tien
dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.’ (Mk.10:35-41)

 De beker die Jezus gaat drinken is nu net het oordeel over de volkendie denken als zij…
‘Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal

de trots der overmoedigen doen ophouden ende hoogmoed der geweldenaars vernederen.’ (Jes.13:11)

U weet, dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken,
over henheersen en hun groten gezag over hen voeren. (Mk.10:42)

 Wat een geduld        Jullie begrijpen het nu niet maar op een komende dag ga je Mij volgen

 De overige discipelen        arenotamused ze voelen zichgepasseerdgepasseerdengegekleinkleineerdeerd..

‘En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester,
wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik u doe?
Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een  aan uw linkerhand,
in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen: U weet niet wat u vraagt.
Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee Ik word gedoopt?
Zij nu zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus nu zei tot hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u drinken,
en met de doop waarmee Ik word gedoopt, zult u worden gedoopt; maar het zitten aan mijn rechterhand
of aan mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid.’  En toen de tien
dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.’ (Mk.10:35-41)

 De beker die Jezus gaat drinken is nu net het oordeel over de volkendie denken als zij…
‘Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal

de trots der overmoedigen doen ophouden ende hoogmoed der geweldenaars vernederen.’ (Jes.13:11)

U weet, dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken,
over henheersen en hun groten gezag over hen voeren. (Mk.10:42)

 Wat een geduld        Jullie begrijpen het nu niet maar op een komende dag ga je Mij volgen

 De overige discipelen        arenotamused ze voelen zichgepasseerdgepasseerdengegekleinkleineerdeerd..



De discipelen begrijpen het niet…

‘En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester,
wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik u doe?
Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een  aan uw linkerhand,
in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen: U weet niet wat u vraagt.
Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee Ik word gedoopt?
Zij nu zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus nu zei tot hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u drinken,
en met de doop waarmee Ik word gedoopt, zult u worden gedoopt; maar het zitten aan mijn rechterhand
of aan mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid.’  En toen de tien
dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.’ (Mk.10:35-41)

Wat moeten we verstaan onder het ‘zitten’ aan Jezusrechteren linkerhand in heerlijkheid?

 Gezien Markus enige vermelding en de context van Jezus lijdensaankondiging

‘En met Hem kruisigden zij twee rovers, eenaan zijn rechterhand en een aan zijn linkerhand.’ (Mk.15:27)

‘En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester,
wij zouden willen dat U ons doet wat wij ook van U vragen. Hij nu zei tot hen: Wat wilt u dat Ik u doe?
Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, een aan uw rechterhand en een  aan uw linkerhand,
in uw heerlijkheid. Jezus echter zei tot hen: U weet niet wat u vraagt.
Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, of met de doop worden gedoopt waarmee Ik word gedoopt?
Zij nu zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus nu zei tot hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u drinken,
en met de doop waarmee Ik word gedoopt, zult u worden gedoopt; maar het zitten aan mijn rechterhand
of aan mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar is voor hen wie het is bereid.’  En toen de tien
dit hoorden, begonnen zij het Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.’ (Mk.10:35-41)

Wat moeten we verstaan onder het ‘zitten’ aan Jezusrechteren linkerhand in heerlijkheid?

 Gezien Markus enige vermelding en de context van Jezus lijdensaankondiging

‘En met Hem kruisigden zij twee rovers, eenaan zijn rechterhand en een aan zijn linkerhand.’ (Mk.15:27)



Onderwijs: ‘Het losprijs gezegde’

‘En Jezus riep hen bij Zich en zei tot hen: U weet, dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken,
over hen heersen en hun groten gezag over hen voeren. Zo is het echter niet onder u; maar wie onder u
groot wil worden,  zal uw dienstknecht zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn.
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven
te geven tot een losprijs voor velen.’ (Mk.10:42-45)

Dit is de 1e maal dat we deze uitdrukking vinden sedert Jezus de1212 riep bij de berg

Toen riep Hij hen om bij Hem te zijn, nu aan het einde van de weg cruciform discipelschap

 Dit is de climax van Jezus onderricht aan het einde van de wegsectie

 Hij reorganiseert hen rondde visie wat het betekent omZijn volk te zijn

 Let er op hoe nauw deze visie verbonden is met wat de Heer zal gaan volbrengen…

 Zij weten wat het betekentoverheerst&verdrukt te worden onder eentirannieke heerschappijtirannieke heerschappij

 Maar dit is niet de wijze waarop Gods Koninkrijk de wereld zal veroveren

 Denk aan Jezus laatste handeling onder de discipelen in het Johannes evangelie

‘En Jezus riep hen bij Zich en zei tot hen: U weet, dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken,
over hen heersen en hun groten gezag over hen voeren. Zo is het echter niet onder u; maar wie onder u
groot wil worden,  zal uw dienstknecht zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn.
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven
te geven tot een losprijs voor velen.’ (Mk.10:42-45)

Dit is de 1e maal dat we deze uitdrukking vinden sedert Jezus de1212 riep bij de berg

Toen riep Hij hen om bij Hem te zijn, nu aan het einde van de weg cruciform discipelschap

 Dit is de climax van Jezus onderricht aan het einde van de wegsectie

 Hij reorganiseert hen rondde visie wat het betekent omZijn volk te zijn

 Let er op hoe nauw deze visie verbonden is met wat de Heer zal gaan volbrengen…

 Zij weten wat het betekentoverheerst&verdrukt te worden onder eentirannieke heerschappijtirannieke heerschappij

 Maar dit is niet de wijze waarop Gods Koninkrijk de wereld zal veroveren

 Denk aan Jezus laatste handeling onder de discipelen in het Johannes evangelie
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