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Opbouw &structuur

ProloogProloog (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 (6:14 – 8:21/30)

De weg van de nieuwe exodus (8:22/31 – 10:45/52)

11ee lijdensaankondiging en onderwijslijdensaankondiging en onderwijs (8:31 – 9:1)
•Verheerlijking op de berg (9:2-13)
•Opnieuw een fiasco na een nieuwe Sinaï ervaring (9:14 – 29)

22ee lijdensaankondiging en onderwijslijdensaankondiging en onderwijs (9:30 - 41)
•Ware heiligheid (9:42 – 10:31)

33ee lijdensaankondiginglijdensaankondiging (10:32 – 45)
•Blinde Barthimeüs (10:46 -52)

Aankomst en verwerping in Jeruzalem (11:1 – 15:47)
•Jezus’ aankomst in Zijn tempel (11:1(11:1 –– 12:44)12:44)
•Oordeelsaankondiging over de tempel en de erkenning v/d Mensenzoon (13:1-37)
•Jezus’ proces, dood en graf (14:1 – 15:47)

EpiloogEpiloog ‘want zij waren bang’ (16:1-8)
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Opbouw &Structuur

10:4610:46--52:52: a.a. Genezing van de blinde Barthimeüs
11:111:1--11:11: b.b. De (niet) triomfantelijke intocht
11:1211:12--14:14: c.c. De vervloeking van de vijgenboom
11:1511:15--19:19: d.   Het tempelincident (reiniging/oordeel?)
11:2011:20--25:25: e.    De les van de verdorde vijgenboome.    De les van de verdorde vijgenboom

f.f. De Heer van de tempel leert in Zijn huis
I. Jezus’ gezag en Johannes (11:27-33)
II.    De gelijkenis van de wijngaard & pachters (12:1-12)
III.    Caesar & keizerlijke belastingen (12:13-17)
IV.    Vraag over de opstanding                                                (12:18-27)
V.    Het grote gebod (12:28-34)
VI.    Davids Heer en de Zoon                                                  (12:35-37)
VII.    Veroordeling van de Schriftgeleerden                           (12:38-40)
VIII.    Het offer van de weduwe                                                 (12:41-44)

Het einde van een tijdperk: Gods oordeel over Jeruzalem en zijn onreine tempel
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De confrontatie met de tempeloverheden

‘En toen zij ‘s morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af.
En Petrus herinnerde het zich en zei tot Hem: Rabbi, zie, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.
En Jezus antwoordde en zei tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt:
Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt
gebeurt, het zal hem gebeuren. Daarom zeg Ik u: alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het
ontvangt, en het zal u gebeuren. En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt,
opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.
En zij kwamen weer in Jeruzalem; en toen Hij in de tempel wandelde, kwamen de overpriesters,
de schriftgeleerden en de oudsten naar Hem toe en zeiden tot Hem: Op welk gezag doet U deze dingen?
Of wie heeft U dit gezag gegeven om deze dingen te doen? Jezus nu zei tot hen: Ik zal U een ding vragen,
en antwoordt Mij, en Ik zal u zeggen op welk gezag Ik deze dingen doe. Was de doop van Johannes uit
de hemel of uit mensen? Antwoordt Mij. En zij overlegden onder elkaar en zeiden: Als wij zeggen:
Uit de hemel, zal Hij zeggen: Waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar zouden wij zeggen:
Uit mensen?... Zij waren bang voor de menigte, want allen hielden het ervoor dat Johannes werkelijk een
profeet was. En zij antwoordden Jezus en zeiden: Wij weten het niet. En Jezus zei tot hen: Dan zeg Ik u ook
niet op welk gezag Ik deze dingen doe. En Hij begon tot hen in gelijkenissen te spreken: Een mens plantte
een wijngaard en zette er een omheining omheen, groef een persbak en bouwde een toren; en hij
verhuurde hem aan pachters en ging buitenslands.’
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De confrontatie met de tempeloverheden

‘En hij zond op de bestemde tijd een slaaf naar de pachters, opdat hij van de landlieden
ontving van de vruchten van de wijngaard. En zij namen en sloegen hem en zonden hem met lege handen
weg. En opnieuw zond hij tot hen een andere slaaf, en die verwondden zij aan het hoofd en deden hem
oneer aan. En hij zond een ander, en die doodden zij; en vele anderen: sommigen sloegen zij en anderen
doodden zij. Nog een had hij, een geliefde zoon; hij zond hem als laatste tot hen en zei:
Zij zullen mijn zoon ontzien. Die pachters echter zeiden tot elkaar: Deze is de erfgenaam; komt,
laten wij hem doden en de erfenis zal van ons zijn. En zij namen en doodden hem en wierpen hem buiten
de wijngaard. Wat zal de heer van de wijngaard dan doen? Hij zal komen en de pachters ombrengen
en de wijngaard aan anderen geven. Hebt u ook niet dit Schriftwoord gelezen: ‘De steen die de bouwlieden
hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen; van de Heer is dit gebeurd en het is wonderlijk
in onze ogen’? En zij trachtten Hem te grijpen, en zij waren bang voor de menigte, want zij begrepen
dat Hij met het oog op hen deze gelijkenis had gesproken. En zij verlieten Hem en gingen weg.’

(Mk.11:20-12:12)
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Spiegelbeeld structuur

11:111:1 --11:11: a.a. Jezus’ identiteit en gezag: een ‘triomfantelijke’ intocht? (Ps.118:25)

11:1211:12--14:14: b.b. Vervloeking van de vijgenboom
11:1511:15--19:19: c.c. Het ‘tempel incident’ (Jes.56:9;/Jer.7:11)

11:2011:20--25:25: b’.b’. De ‘verdorde’ vijgenboom & bergen verzetten?De ‘verdorde’ vijgenboom & bergen verzetten?

11:2611:26 --12:1212:12 a’.a’. Jezus’ identiteit en gezag: in vraag gesteld;
antwoord in de wijngaard gelijkenis & ‘steen’ gezegde (Ps.118:22)
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De les van de verdorde vijgenboom

‘En toen zij ‘s morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af.
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ontvangt, en het zal u gebeuren. En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt,
opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.’ (Mk.11:20-25)

 Levensloze wortel van dit oordeel zal nationaal Israel nooit meer herstellen…

 Devolledig verdorde vijgenboom symboliseert hetdestructieve oordeeldestructieve oordeelwat eraankomt

 Jezus’  reactie op Petrus vaststelling is geen ‘universeel onderwijs’ over ‘geloof hebben’Jezus’  reactie op Petrus vaststelling is geen ‘universeel onderwijs’ over ‘geloof hebben’

 Na‘t ‘aangekondigde oordeel’ overde tempel,heeft Jezus het ineensover ‘berg’werpen?!

 Welkeberg?

 Vanafdeolijfberg, bij de ‘verdorde’ vijgenboom, is er slechts één ‘berg’die voor u uittorent
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Er komen maar2 bergen in aanmerking, geziende locatie, vanuit Bethanië



De les van de verdorde vijgenboom
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 OorsprongOorsprong de Exodus de berg van de Heer waar Hij zijn volk Israel zou ‘planten’

U zult hen brengen en hen planten op de berg die Uw eigendom is, Uw vaste woonplaats,
die U gemaakt hebt, Jahweh, het heiligdom, Jahweh, dat Uw handen gesticht hebben.

(Ex.15:17)

‘Hij bracht hen naar Zijn heilig grondgebied, naar deze bergdeze berg, die Zijn rechterhand verworven had.’
(Ps.78:54)

 ‘Deze bergDeze berg’          verkorte aanduiding voorde tempel(berg)de tempel(berg) de Babylonische Talmoedde Babylonische Talmoed

 Het mag duidelijk zijn dat ‘deze berg’ eenverhindering vormt dieverwijderdverwijderd moet worden
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opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.’ (Mk.11:20-25)

 Gezien vanuit de proloog en de aangekondigde NE in Jesaja:

‘Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg van Jahweh, effent in de wildernis een baan
voor onzeGod. ElkElk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslechtdal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht,

enenhethet oneffeneoneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een valleiworde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei.’ (Jes.40:3,4)

 Elkeverhindering die de terugkeer van Gods volk in de weg staat,zal beslecht wordenzal beslecht worden

 Wat gebeurde er met ‘de berg’ Egypte die de uittocht bij 1e Exodus wilde verhinderen?

 Welke ‘berg’heeft van meet af aan Jezusweerstaan, bij zijn introductie van de NE?

 Wie daagt er op doorheen het Markus evangelie, telkens opkritieke momenten?
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 Elkeverhindering die de terugkeer van Gods volk in de weg staat,zal beslecht wordenzal beslecht worden

 Wat gebeurde er met ‘de berg’ Egypte die de uittocht bij 1e Exodus wilde verhinderen?

 Welke ‘berg’heeft van meet af aan Jezusweerstaan, bij zijn introductie van de NE?

 De ‘tempelhiërarchietempelhiërarchie’ had van bij het begin het Koninkrijk weerstaan enzal verwijderd wordenzal verwijderd worden

‘En toen zij ‘s morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af.
En Petrus herinnerde het zich en zei tot Hem: Rabbi, zie, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.
En Jezus antwoordde en zei tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt:
Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt
gebeurt, het zal hem gebeuren. Daarom zeg Ik u: alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het
ontvangt, en het zal u gebeuren. En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt,
opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.’ (Mk.11:20-25)

 Gezien vanuit de proloog en de aangekondigde NE in Jesaja:

‘Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg van Jahweh, effent in de wildernis een baan
voor onzeGod. ElkElk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslechtdal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht,

enenhethet oneffeneoneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een valleiworde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei.’ (Jes.40:3,4)

 Elkeverhindering die de terugkeer van Gods volk in de weg staat,zal beslecht wordenzal beslecht worden

 Wat gebeurde er met ‘de berg’ Egypte die de uittocht bij 1e Exodus wilde verhinderen?

 Welke ‘berg’heeft van meet af aan Jezusweerstaan, bij zijn introductie van de NE?

 De ‘tempelhiërarchietempelhiërarchie’ had van bij het begin het Koninkrijk weerstaan enzal verwijderd wordenzal verwijderd worden



De les van de verdorde vijgenboom

‘En toen zij ‘s morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af.
En Petrus herinnerde het zich en zei tot Hem: Rabbi, zie, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.
En Jezus antwoordde en zei tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt:
Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt
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voor onzeGod. ElkElk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslechtdal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht,

enenhethet oneffeneoneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een valleiworde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei.’ (Jes.40:3,4)

 Elkeverhindering die Godsaanbrekende Koninkrijk in de weg staat,zal beslecht wordenzal beslecht worden

‘En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis van Jahweh vaststaan
als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen.’ (Micha 4:1)

 ‘Deze berg’die Gods planweerstaatzal niet verhoogd, maar in zee geworpen worden…
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En Jezus antwoordde en zei tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt:
Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt
gebeurt, het zal hem gebeuren. Daarom zeg Ik u: alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het
ontvangt, en het zal u gebeuren. En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt,
opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.’ (Mk.11:20-25)

 Gezien vanuit de proloog en de aangekondigde NE in Jesaja:
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‘En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis van Jahweh vaststaan
als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen.’ (Micha 4:1)

 ‘Deze berg’die Gods planweerstaatzal niet verhoogd, maar in zee geworpen worden…



De les van de verdorde vijgenboom

‘En toen zij ‘s morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af.
En Petrus herinnerde het zich en zei tot Hem: Rabbi, zie, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.
En Jezus antwoordde en zei tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt:
Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt
gebeurt, het zal hem gebeuren. Daarom zeg Ik u: alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het
ontvangt, en het zal u gebeuren. En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt,
opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.’ (Mk.11:20-25)

 Denkt de Heer Jezus mogelijk hierbij ook aan Zacharia 4:7 en de connectie met Ps.118?

‘Hij antwoordde mij: Dit is het woord van Jahweh tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld,
maar door mijn Geest! zegt Jahweh van de legermachten. Wie zijt gij, grote berg?

VoorVoor het aangezicht vanhet aangezicht vanZerubbabelZerubbabel wordt gij een vlaktewordt gij een vlakte; hij zal de hoofdsteende hoofdsteen naar voren brengen
onder het gejubel: heil, heil zij hem!’ (Zacharia 4:6,7)

‘…Deze zeven zijn de ogen van Jahwehde ogen van Jahweh, die de ganse aarde doorlopen.’ (Zacharia 4:10b)

 Uitleggers zien Ps.118 alsde inspiratiebron voor het5e visioen in Zacharia 4

‘Jahweh is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?’ (Ps.118:6)
‘De ‘steensteen’ die debouwlieden verworpen hadden, is tot een hoeksteeneen hoeksteen geworden.’ (Ps.118:22)

‘En toen zij ‘s morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af.
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En Jezus antwoordde en zei tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt:
Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt
gebeurt, het zal hem gebeuren. Daarom zeg Ik u: alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het
ontvangt, en het zal u gebeuren. En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt,
opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.’ (Mk.11:20-25)

 Denkt de Heer Jezus mogelijk hierbij ook aan Zacharia 4:7 en de connectie met Ps.118?

‘Hij antwoordde mij: Dit is het woord van Jahweh tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld,
maar door mijn Geest! zegt Jahweh van de legermachten. Wie zijt gij, grote berg?

VoorVoor het aangezicht vanhet aangezicht vanZerubbabelZerubbabel wordt gij een vlaktewordt gij een vlakte; hij zal de hoofdsteende hoofdsteen naar voren brengen
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‘…Deze zeven zijn de ogen van Jahwehde ogen van Jahweh, die de ganse aarde doorlopen.’ (Zacharia 4:10b)
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‘Jahweh is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?’ (Ps.118:6)
‘De ‘steensteen’ die debouwlieden verworpen hadden, is tot een hoeksteeneen hoeksteen geworden.’ (Ps.118:22)



De les van de verdorde vijgenboom

‘En toen zij ‘s morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af.
En Petrus herinnerde het zich en zei tot Hem: Rabbi, zie, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.
En Jezus antwoordde en zei tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt:
Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt
gebeurt, het zal hem gebeuren. Daarom zeg Ik u: alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het
ontvangt, en het zal u gebeuren. En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt,
opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.’ (Mk.11:20-25)

 De vraag is natuurlijk wat heeft dit met ‘geloof’ te maken?

 Niet eenvoudig weer te geven ‘Hebt geloofvanvanGod’ ?!         Heb geloof ‘inin’ God?

 Het kan ook betekenen ‘vertrouwtrouwen’hebben dat rust inGods getrouwtrouwheid

 Jezus zegt dan Als jullie maar trouw blijven zaldezehindernis verwijderd worden!

 Deze berg, die de aankondiging van het Koninkrijk aanhoudend weerstaat, zal verdwijnen

 Handelingen 4 illustreert hoe gebed om Gods bijstand in dat verband ‘verhoord’wordt

 Waarom spreekt Jezus in dit verband ineens over eenvergevingsgezinde houding?

‘En toen zij ‘s morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af.
En Petrus herinnerde het zich en zei tot Hem: Rabbi, zie, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.
En Jezus antwoordde en zei tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt:
Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt
gebeurt, het zal hem gebeuren. Daarom zeg Ik u: alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het
ontvangt, en het zal u gebeuren. En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt,
opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.’ (Mk.11:20-25)

 De vraag is natuurlijk wat heeft dit met ‘geloof’ te maken?

 Niet eenvoudig weer te geven ‘Hebt geloofvanvanGod’ ?!         Heb geloof ‘inin’ God?

 Het kan ook betekenen ‘vertrouwtrouwen’hebben dat rust inGods getrouwtrouwheid

 Jezus zegt dan Als jullie maar trouw blijven zaldezehindernis verwijderd worden!

 Deze berg, die de aankondiging van het Koninkrijk aanhoudend weerstaat, zal verdwijnen

 Handelingen 4 illustreert hoe gebed om Gods bijstand in dat verband ‘verhoord’wordt

 Waarom spreekt Jezus in dit verband ineens over eenvergevingsgezinde houding?



De les van de verdorde vijgenboom

‘En toen zij ‘s morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af.
En Petrus herinnerde het zich en zei tot Hem: Rabbi, zie, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.
En Jezus antwoordde en zei tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt:
Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt
gebeurt, het zal hem gebeuren. Daarom zeg Ik u: alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het
ontvangt, en het zal u gebeuren. En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt,
opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.’ (Mk.11:20-25)

 Dit is de houding die de Heer Jezus ‘kenmerkt’ in de verkondiging van het Koninkrijk…

‘Voorwaar, Ik zeg u, dat alles de mensenkinderen zal worden vergeven,
alle zonden en lasteringen waarmee zij ook maar lasteren…’ (Mk.3:28)

‘En wie een woord spreekt tegen de Mensenzoon, het zal hem worden vergeven…’ (Mt.12:32)

 Jezus schenkt vrijelijk vergeving, dat is de wijze waarop het Koninkrijk voortgang maakt

 Gemeenschap met God leert ons Gods wegen kennen,verandert ons naar Zijn beeld

‘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 doorDit geslacht kan door niets uitgaan dan door gebedgebed……’ (Mk.9:28,29)

‘En toen zij ‘s morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af.
En Petrus herinnerde het zich en zei tot Hem: Rabbi, zie, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.
En Jezus antwoordde en zei tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt:
Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt
gebeurt, het zal hem gebeuren. Daarom zeg Ik u: alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het
ontvangt, en het zal u gebeuren. En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt,
opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.’ (Mk.11:20-25)

 Dit is de houding die de Heer Jezus ‘kenmerkt’ in de verkondiging van het Koninkrijk…

‘Voorwaar, Ik zeg u, dat alles de mensenkinderen zal worden vergeven,
alle zonden en lasteringen waarmee zij ook maar lasteren…’ (Mk.3:28)

‘En wie een woord spreekt tegen de Mensenzoon, het zal hem worden vergeven…’ (Mt.12:32)

 Jezus schenkt vrijelijk vergeving, dat is de wijze waarop het Koninkrijk voortgang maakt

 Gemeenschap met God leert ons Gods wegen kennen,verandert ons naar Zijn beeld

‘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 doorDit geslacht kan door niets uitgaan dan door gebedgebed……’ (Mk.9:28,29)



De les van de verdorde vijgenboom

‘En toen zij ‘s morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af.
En Petrus herinnerde het zich en zei tot Hem: Rabbi, zie, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.
En Jezus antwoordde en zei tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt:
Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt
gebeurt, het zal hem gebeuren. Daarom zeg Ik u: alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het
ontvangt, en het zal u gebeuren. En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt,
opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.’ (Mk.11:20-25)

 Dit is de houding die de Heer Jezus ‘kenmerkt’ in de verkondiging van het Koninkrijk

‘Voorwaar, Ik zeg u, dat alles de mensenkinderen zal worden vergeven,
alle zonden en lasteringen waarmee zij ook maar lasteren…’ (Mk.3:28)

‘En wie een woord spreekt tegen de Mensenzoon, het zal hem worden vergeven…’ (Mt.12:32)

 Wat heb je nodig in je hart om de ander te kunnen vergeven?

 Wat is het ene dat volgens Mt. ons kan verhinderen om het Koninkrijk binnen te gaan?

‘had ook jij je niet moeten erbarmen over je medeslaaf, zoals ook ik mij over jouzoals ook ik mij over jou erbarmderbarmd hebheb?’ (Mt.18:33)

 Gebed om Gods tussenkomst moet gepaard gaan met  een barmhartige, vergevingsgezinde houding

‘En toen zij ‘s morgens vroeg voorbijgingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af.
En Petrus herinnerde het zich en zei tot Hem: Rabbi, zie, de vijgenboom die U vervloekt hebt, is verdord.
En Jezus antwoordde en zei tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt:
Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt
gebeurt, het zal hem gebeuren. Daarom zeg Ik u: alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het
ontvangt, en het zal u gebeuren. En wanneer u staat te bidden, vergeeft als u iets tegen iemand hebt,
opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.’ (Mk.11:20-25)

 Dit is de houding die de Heer Jezus ‘kenmerkt’ in de verkondiging van het Koninkrijk

‘Voorwaar, Ik zeg u, dat alles de mensenkinderen zal worden vergeven,
alle zonden en lasteringen waarmee zij ook maar lasteren…’ (Mk.3:28)

‘En wie een woord spreekt tegen de Mensenzoon, het zal hem worden vergeven…’ (Mt.12:32)

 Wat heb je nodig in je hart om de ander te kunnen vergeven?

 Wat is het ene dat volgens Mt. ons kan verhinderen om het Koninkrijk binnen te gaan?

‘had ook jij je niet moeten erbarmen over je medeslaaf, zoals ook ik mij over jouzoals ook ik mij over jou erbarmderbarmd hebheb?’ (Mt.18:33)

 Gebed om Gods tussenkomst moet gepaard gaan met  een barmhartige, vergevingsgezinde houding

Barmhartigheid…



Spiegelbeeld structuur

11:111:1 --11:11: a.a. Jezus’ identiteit en gezag: een ‘triomfantelijke’ intocht (Ps.118:25)

11:1211:12--14:14: b.b. Vervloeking van de vijgenboom
11:1511:15--19:19: c.c. Het ‘tempel incident’( reiniging/oordeel?)    (Jes.56:9;/Jer.7:11)

11:2011:20--25:25: b’.b’. De ‘verdorde’ vijgenboom & bergen verzetten?

11:2611:26 --12:1212:12 a’.a’. Jezus’ identiteit en gezag: in vraag gesteld;Jezus’ identiteit en gezag: in vraag gesteld;
antwoord in de wijngaard gelijkenis & ‘steen’ gezegdeantwoord in de wijngaard gelijkenis & ‘steen’ gezegde (Ps.118:22)

11:111:1 --11:11: a.a. Jezus’ identiteit en gezag: een ‘triomfantelijke’ intocht (Ps.118:25)

11:1211:12--14:14: b.b. Vervloeking van de vijgenboom
11:1511:15--19:19: c.c. Het ‘tempel incident’( reiniging/oordeel?)    (Jes.56:9;/Jer.7:11)
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antwoord in de wijngaard gelijkenis & ‘steen’ gezegdeantwoord in de wijngaard gelijkenis & ‘steen’ gezegde (Ps.118:22)



Opbouw &Structuur

10:4610:46--52:52: a.a. Genezing van de blinde Barthimeüs
11:111:1--11:11: b.b. De (niet) triomfantelijke intocht
11:1211:12--14:14: c.c. De vervloeking van de vijgenboom
11:1511:15--19:19: d.   Het tempelincident (reiniging/oordeel?)
11:2011:20--25:25: e.    De les van de verdorde vijgenboom

f.     De Heer van de tempel leert in Zijn huisf.     De Heer van de tempel leert in Zijn huis
I.I. Jezus’ gezag en JohannesJezus’ gezag en Johannes (11:27-33)
II.    De gelijkenis van de wijngaard & pachters (12:1-12)
III.    Caesar & keizerlijke belastingen (12:13-17)
IV.    Vraag over de opstanding                                                (12:18-27)
V.    Het grote gebod (12:28-34)
VI.    Davids Heer en de Zoon                                                  (12:35-37)
VII.    Veroordeling van de Schriftgeleerden                           (12:38-40)
VIII.    Het offer van de weduwe                                                 (12:41-44)

Het einde van een tijdperk: Gods oordeel over Jeruzalem en zijn onreine tempel
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Jezus’ gezag en Johannes

‘En zij kwamen weer in Jeruzalem; en toen Hij in de tempel wandelde, kwamen de overpriesters,
de schriftgeleerden en de oudsten naar Hem toe en zeiden tot Hem: Op welk gezag doet U deze dingen?
Of wie heeft U dit gezag gegeven om deze dingen te doen? Jezus nu zei tot hen: Ik zal U een ding vragen,
en antwoordt Mij, en Ik zal u zeggen op welk gezag Ik deze dingen doe. Was de doop van Johannes
uit de hemel of uit mensen? Antwoordt Mij. En zij overlegden onder elkaar en zeiden: Als wij zeggen:
Uit de hemel, zal Hij zeggen: Waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar zouden wij zeggen:
Uit mensen?... Zij waren bang voor de menigte, want allen hielden het ervoor dat Johannes werkelijk
een profeet was. En zij antwoordden Jezus en zeiden: Wij weten het niet. En Jezus zei tot hen:
Dan zeg Ik u ook niet op welk gezag Ik deze dingen doe.’ (Mk.11:27-33)
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Dan zeg Ik u ook niet op welk gezag Ik deze dingen doe.’ (Mk.11:27-33)

 kennelijk is Jezus’ vraag moeilijk en moet er even over gebrainstormd worden…

 Zij zijn meer geïnteresseerd in wat  de mensen  zeggen,dan wat God te zeggen heeft

 In geen geval willen zij dathun autoriteithun autoriteit in gedrang komt als er een relletje zou uitbreken!

 Maar …als Johannes uit God is, voorwieheeft hij dan het voorbereidende werk gedaan??

 Maleachi Voor  Jahweh de Heer die zou komen tot Zijn tempel om te oordelenom te oordelen!

 Ironisch genoeg geven ze,naar hun geestelijke blindheid, het juiste antwoord
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 Zij willen dus geen antwoord op hun vraagZij willen dus geen antwoord op hun vraag,en dan geeft Jezus hen ook geen antwoord!

 Wat Jezus oordeel in de tempel rechtvaardigt, is hun reactie op ‘de Elia die zou komen’

‘En zij vroegen Hem aldus: Waarom zeggen de schriftgeleerden dat eerst Elia moet komen?
Hij nu zei tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles, en hoe staat er geschreven van de Mensenzoon,

dat Hij veel moet lijden en als niets geacht worden? Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is,Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is,
en zij hebben met hem gedaan alles wat zij wildenen zij hebben met hem gedaan alles wat zij wilden, zoals van hem geschreven staat.’ (Mk.9:11-13)
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Gelijkenis van de wijngaard & pachters

‘En Hij begon tot hen in gelijkenissen te spreken: Een mens plantte een wijngaard en zette er een
omheining omheen, groef een persbak en bouwde een toren; en hij verhuurde hem aan pachters en ging
buitenslands. En hij zond op de bestemde tijd een slaaf naar de pachters, opdat hij van de pachters
ontving van de vruchten van de wijngaard. En zij namen en sloegen hem en zonden hem met lege handen
weg. En opnieuw zond hij tot hen een andere slaaf, en die verwondden zij aan het hoofd en deden hem
oneer aan. En hij zond een ander, en die doodden zij; en vele anderen: sommigen sloegen zij en anderen
doodden zij. Nog een had hij, een geliefde zoon; hij zond hem als laatste tot hen en zei:
Zij zullen mijn zoon ontzien. Die pachters echter zeiden tot elkaar: Deze is de erfgenaam; komt,
laten wij hem doden en de erfenis zal van ons zijn. En zij namen en doodden hem en wierpen hem buiten
de wijngaard.’ (Mk.12:1-8)

 Dit is precies wat er gebeurde nadat Jezusbeschuldigdwerd een onreine geest te hebben

 Telkens wanneer Jezus weerstaan wordt, spreekt Hij in gelijkenissen tot hen

 Deze gelijkenis vertoont veel overeenkomsten met de gelijkenis van de wijngaard in Jes.5

 Gods volk gezien als een wijngaard, Jahweh is de landheer vrucht voort brengen

 Het uitgangspunt         het land &volkniet hun eigendomniet hun eigendom is,maar vande landheer; Jahwehde landheer; Jahweh
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 De ‘juridische’ gelijkenis van Jes.5 heeft tot doel dat Israel zichzelf veroordeelt (David & Nathan)

‘Wat is er nog meer te doen aan Mijn wijngaard, dan wat Ik eraan gedaan heb?
Waarom heb Ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen,

terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht?’ (Jes.5:4)
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 Het dwaze plan         als wede erfgenaamdoden, zal de landheer onsde erfenis laten?!

 Ken je nog iemand in Israëls verhaal die opschandelijke wijzeeen wijngaard gestolen heeft?

 Gezien de vroegere uitkomst, zal God deze maal dit snode plan ongestraft laten??
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