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TER INLEIDING.
Om „het Evangelie naar de beschrijving van Marcus" recht te verstaan is het niet noodig te weten wat er zoo al omtrent den schrijver
van dat boek in den loop der eeuwen gephantaseerd is en gegist. B.v.
dat Marcus evenals zijn neef Barnabas een Leviet zou zijn geweest en
zich een winger zou hebben afgekapt, teneinde als verminkte man vrijstelling te hebben van den tempeldienst, Lev. 21 : 18; b.v. dat Marcus
dezelfde zou zijn geweest als de rijke jongeling van Marcus 10 : 17-22;
of b.v. dat hij dezelfde zou zijn geweest als de „naakte" jongeling van
14 : 51; enz. enz. Van meer belang is het te letten op hetgeen de Schrift
ons mededeelt omtrent zijn levensloop, bepaald omtrent zijn samenwerking met de eerste predikers van het Evangelie, zeer bepaald wat
betreft zijn verhouding tot Petrus. Hiermee kunnen dan geloofwaardige
berichten uit de oudheid vergeleken worden.
Vrij algemeen wordt aangenomen, dat het kleinste van de eerste
4 boeken des Nieuwen Testaments geschreven is door Johannes Marcus,
van wien we lezen in Hand. 12 : 12, dat zijn moeder, Maria, een huis
bewoonde te Jeruzalem. Dat ouderlijk huis van Marcus heeft in het gemeentelijk leven te Jeruzalem een beduidende plaats ingenomen. Toen
Petrus des nachts door een engel uit de gevangenis was verlost, was zijn
eerste gang naar het ouderlijk huis van Marcus, „alwaar velen samenvergaderd en biddende waren". Het is niet teveel verondersteld, wanneer men het er voor houdt, dat bij die gelegenheid, indien niet reeds
eerder, Petrus en Marcus elkaar zullen hebben ontmoet. Een andere
familiebetrekking van Marcus was, dat hij een neef (d.w.z. niet oomzegger, maar zoo, dat zij denzelfden grootvader hadden) was van den
bekenden Barnabas, Col. 4 : 10. Met dezen Barnabas, tezamen met
Paulus, heeft hij den eersten dienst bij de prediking des Evangelies
verricht, Hand. 12 : 25, 13 : 5.
Het blijkt echter, dat hij zich op die eerste reis, om welke reden
weten we niet, op een minder goede manier heeft teruggetrokken, want
toen Barnabas na verloop van tijd aan Paulus voorstelde hem op een
nieuwe zendingsreis wederom mede te nemen, „bleef Paulus van oordeel, dat men niet iemand bij zich moest hebben, die hen na Pamphylie
had verlaten en zich niet met hen tot het werk had begeven," Hand.
15 : 34-39. Bekend is, hoe er dientengevolge zelfs verbittering ontstond
tusschen Barnabas en Paulus en eerstgenoemde tOch Marcus met zich
medegenomen heeft, nu echter zonder Paulus, Hand. 15 : 39. Gelukkig
is Paulus later op die afwijzing van Marcus als hulp bij de prediking
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des Evangelies teruggekomen. In zijn brieven noemt bij Marcus meer dan
eens en prijst hem dan als een van de weinige getrouwen van Joodschen
bloede en roemt hem als nuttig tot den dienst. „Want hij komt mij
goed te stade om mij te dienen", Col. 4 : 10, Philem. : 24, 2 Tim. 4 : 11.
En tenslotte blijkt Marcus ook met Petrus nog te hebben saamgearbeid,
want in 1 Petr. 5 : 13 worden door dezen apostel de groeten gezonden
vanuit Babylon, hetwelk vermoedelijk een oud-christelijke schuilnaam
was voor Rome, mede namens „Marcus, mijn zoon", waaruit blijkt, dat
Petrus in het leven van Marcus veel beteekend heeft, zooals een leeraar
in dat van zijn leerling.
Letten wij nit op de overlevering. Deze komt in hoofdzaak hierop
neer, dat Marcus, en dit wordt ons van meer dan een zijde uit de oudheid bericht, den apostel Petrus vergezelschapt heeft en eindelijk op
veler verzoek tal van feiten, welke men uit Petrus' mond zoo menigmaal vernomen had, te Rome heeft te boek gesteld. Dit nu is geenszins
in strijd met hetgeen we zooeven in de Schrift lazen, integendeel en
klopt eveneens met den inhoud van het door Marcus geschreven boek.
Om een paar dingen te noemen. Naar verhouding wordt de naam van
Petrus in het evangelic van Marcus veel vaker genoemd dan in de zooveel omvangrijker geschriften der 3 andere evangelisten. Het valt op,
dat Marcus het noodig acht een speciaal Joodsche gewoonte als het
handenwasschen voor zijn lezers te verklaren, 7 : 3. In het noemen van
het land, waar de ontmoeting plaats had met de Kananeesche vrouw
(Phoenicia), sluit hij zich bij de Latijnsche benaming van dat Phoenicia
aan (zie de noot op 7 : 26). Ten gerieve van zijn lezers bedient hij zich
van Romeinsche woorden als quadrant (voor een geldstuk, 12 : 42),
praetorium (voor het stadhouderlijk verblijf van Pilatus, 15 : 16) enz.
Het is waarschijnlijk met het oog op de te Rome gerezen quaesties over
het al of niet geoorloofd zijn van het eten van sommige spijzen (Rom.
14 : 1-15 : 13), dat hij zoo uitvoerig weergeeft hetgeen de Heere Jezus
sprak over rein en onrein, 7 : 1-23. Ja, een onbekende als Simon van
Cyrene duidt hij 15 : 21 nader aan als den vader van Alexander en
Rufus, mannen, die den eersten lezers dus wel bekend waren en ons
doen denken aan den Rufus van Rom. 16 : 13.
Het is om deze en meer andere niet alle te noemen redenen stellig
niet onverantwoord, indien men het evangelie van Marcus leest en verklaart als de schriftelijke vastlegging van veel, dat door Petrus omtrent
den Heere Jezus te Rome was medegedeeld en waarvan de hoorders
verlangden, dat het aan de vergetelheid zou worden ontrukt door iemand,
die tot deze opteekening wel uiterst geschikt mocht worden geacht.
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Immers door iemand, die weliswaar naar de gewoonte dier dagen een
Romeinsch klinkenden bijnaam aangenomen had, n.m.l. Marcus, doch
overigens den zuiver JOOdschen naam Johannes droeg, die voorts zijn
ouderlijk huis had gehad te Jeruzalem en derhalve met vele van die
plaatsen, waarover Petrus placht te spreken, door en door bekend was
en tenslotte dezelfde moedertaal sprak als Jezus eens gesproken had,
n.m.l. de taal van het Talitha koem 5 : 41, Effatha 7 : 34 en Eloi! Eloi!
lama sabachtanei? 15 : 34.
Intusschen moet men na dit alles niet meenen, dat Marcus dus eigenlijk een boek over Petrus heeft willen schrijven. Zeker, het is ons sours
alsof we de stem van Petrus hooren. Marcus' verhaaltrant geeft een combinatie te zien van korte, levendige aanschouwelijkheid en tevens zoo
nu en dan breede uitvoerigheid tot in kleine kleinigheden, iets dat of
den ooggetuige verraadt of den verslaggever, die uit den mond van den
ooggetuige noteert. Toch is Petrus niet de held van het verhaal geworden. Allerminst is Petrus overal de mooie man, integendeel. Een
parallel van Matth. 16 : 18, „op deze Petra", heeft Marcus niet, maar wel
de plaats: „Ga achter Mij, Satan" 8 : 33.
Marcus schreef over Jezus. leder, die zijn boek eens in eenen uitleest, zal dat erkennen en ik heb dan ook gemeend dit te mogen laten
uitkomen in de opschriften, welke ik boven de stukjes schreef (zie de
inhoudsopgave): Jezus wordt aangekondigd, Jezus treedt in Calilea op,
Jezus wordt beoordeeld, Jezus wordt gevangen genomen, Jezus sterft, Jezus
staat op. Marcus wil ons doen zien, hoe Jezus hier op aarde heeft afgelegd den weg door lijden tot heerlijkheid.
Toen hij hiertoe de pen te Rome opnam — vermoedelijk nil Petrus'
dood en voor den val van Jeruzalem — had de boodschap aangaande
de verheffing tot heerlijkheid van dezen Jezus, of in het Grieksch gezegd het Evangelion, reeds land na land doorloopen en zelfs vasten voet
gekregen te Rome, de groote keizersstad. Dat was geweest de overwinningstocht van den verhoogden Heer en Gebieder Jezus door de toenmalige wereld 1 : 1, 16 : 20. Marcus had dien tocht van zeer nabij gadegeslagen. Maar telkens en telkens weer hadden de verkondigers van
dat Evangelic verhaald welk een hooge prijs voor die overwinning door
Jezus was betaald. Wat daaraan was voorafgegaan. Ook Petrus had
daarvan niet gezwegen. Wij weten het trouwens zelf wel uit Hand.
2 : 22-34, 3 : 13, enz., 1 Petr. 1 : 19, 2 : 21, enz., hoe Petrus placht te
spreken van Jezus' verwerping en verloochening en veroordeeling en
kruisiging en opstanding, kortom van alles wat het ontzaglijk voorspel
had gevormd van het Evangelie omtrent Jezus, die thins in den hemel
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loon naar werk ontvangen had. Die voorgeschiedenis, die had de hoorders
R ooo aangegrepen en die hadden zij aan Marcus gevraagd voor hen te
willen opteekenen. Welnu, hij heeft het gedaan. Zie 1 : 1. Marcus heeft
willen verhalen de voorgeschiedenis, welke aan Christus' tegenwoordige
heerlijkheid is voorafgegaan; door welken arbeid Hij de huidige heerlijkheid heeft verdiend.
Men leze nu hoe Marcus zich van zijn taak gekweten heeft. Hij laat
ons steeds weer zien, hoe Jezus voortdurend afgewezen heeft een heerlijkheid, welke de wereld Hem zou hebben gegund, had Hij maar aan
haar verleidelijke Messiasideeen willen beantwoorden, om daarentegen van stap tot stap te beantwoorden aan den eisch, dien de Schrift
den Messias stelde en alzoo de gunst, het welbehagen, te genieten van
den Vader in de hemelen en dientengevolge straks een heerlijkheid te
ontvangen, die alley aardsche glorie verre in glans en duurzaamheid overtreft.
Jezus heeft nooit ende nimmer een politieken Messias van Zich willen
laten maken.
Die eisch is Hem wel gesteld.
Herhaaldelijk kwam de verleiding daartoe op Hem af.
Satan heeft het gepoogd. Hij heeft er duivelen genoeg voor afgezonden,
die Jezus in opspraak zochten te brengen met gebruikmaking van arme,
op lijders aan krankzinnigheid zeer veel gelijkende, menschen. Soms
hebben ze wel in een mensch gehuisd als bijen in een korf, 5 : 9, 15. Maar
het duivelsche plan is niet gelukt. In nederige gehoorzaamheid, zonder
ooit ook maar in schijn te dingen naar aardsche macht en aanzien, heeft
Jezus den overste dezer wereld van begin tot eind, vanaf de verzoeking
in de woestijn tot die aan het kruis, bestreden en heeft alzoo de werken
des Satans verbroken.
Vriend en vijand hebben het gepoogd.
Ook Jezus' discipelen zijn zulke echte kinderen van hun tijd geweest.
We weten uit de Schrift en van elders, welke Messiasverwachtingen het
Joodsche yolk gekoesterd heeft in Jezus' dagen. De Messias zou den tijd
van David doen wederkeeren! Israel zou weer heerschen over de volken!
De Romeinen zouden natuurlijk het land worden uitgejaagd en op
Davids troon te Jeruzalem zou zich de Messias zetten, hoezeer misschien
ook in den weg van zwaren strijd, van levensgevaar zelfs, maar Elia zou
als de nood op 't hoogst was wederkeeren om hem den toegang tot
Davids troon en scepter ruim te banen, 9 : 11-13, 15 : 36. En dan zou
hij als koning heerschen te Jeruzalem, Joh. 6 : 15.
Zoo hebben de Joodsche !eiders gedacht, de Schriftgeleerden. Van
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zülk een Messias hebben zij altijd alleen maar in hun Schrift, het 0.T.,
kunnen lezen. Dat de Messias moest lijden is nooit bij hen opgekomen.
't Kon ook niet. Want zij lazen de Schrift niet, doch hun vooraf opgestelde ideeen, welke zij boven op de Schrift gelegd hadden. Hun werkheilig systeem bedekte de Schrift. En in dat systeem paste niet een
lijdende Messias, die Zich Zelf kwam offeren als losprijs voor zondaren.
Ze moesten zich dan ook wel aan Jezus ergeren. Want Jezus' woorden
en werken klopten niet met hun „Schrift". Er lag een deksel op hun
hart, 2 Cor. 3 : 15. Het heeft tusschen deze kerkelijke leiders en Jezus
gebotst van begin tot eind, vanaf 2 : 6, 7, 3 : 20-30 (Hij lastert God.
Hij heult met Beelzebul) tot 15 : 32, 35 (Laat Hem nu 's van 't kruis
komen. Dan zullen we gelooven, dat Hij de Messias is. Laten we nu 's
zien of Elia Hem uit den hoogsten nood komt redden.) De zonde van
deze menschen is wel zwaar geweest. Voortdurend hebben zij door Jezus,
Wiens woorden en daden nu toch van a tot z klopten met de Schrift
(= met den Geest, want 't Woord Gods is 't getuigenis van den Geest),
te miskennen, het Woord van Cod weersproken oftewel den Geest
wederstaan en dat notabene in het hoogmoedige besef hunner waardigheid als Schriftgeleerden, en dat nota bene terwijl zij Jezus scholden voor
een heuler met den vijand van den Heiligen Geest bij uitstek, n.m.l.
Beelzebul.
Deze menschen nu zijn de leiders van het Joodsche yolk in Jezus'
dagen geweest, ook van de discipelen. Petrus zag wat tegen hen op en
gaf hun in ieder geval een stoel in zijn woning, waarin anderen moesten
staan, 2 : 6. Van deze leiders waren nu ook de discipelen geleid geweest
en geleerd, 9 : 11. Is het wonder, dat Johannes de Dooper aan Jezus iets
miste, waarvan hem altijd was geleerd, dat het onafscheidelijk bij den
Messias behoorde, n.m.l. optreden als een vorst, een strijder aan het
hoofd van heldenscharen? Evenzoo, dat de Emmaiisgangers in Jezus
waren teleurgesteld, want ze hadden zoo gehoopt, dat Hij 't was die
Israel (van de Romeinen) verlossen zou? Enz. Ook Jezus' eigen discipelen
zijn van dezelfde aardschgezinde toekomstverwachtingen en Messiasideeen bevangen geweest. Een hunner droeg den bijnaam Zeloot d.w.z.
nationalist, 3 : 18.
Marcus verhaalt ons nu, hoe Jezus daarom voor allen steeds een andere
Messias is geweest dan men wenschte. 't Was daarom, dat Hij dan ook
alles wat opzien baren mocht meed, wanneer Hij wonderen verrichtte.
't Was daarom, dat Hij ook lang wachtte alvorens Hij voluit over Zichzelf
als den Messias sprak en wel op heidensch terrein, zoodat er geen gevaar te duchten viel van de vleeschelijke volksverwachting der Joden
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8 : 27, en wel zoo, dat Hij hierna terstond over het lijden van den
Messias sprak en dus alle onheilig enthousiasme bij Zijn discipelen
smoorde.
Lees nu, hoe Jezus nimmer aan iemand heeft voldaan. Zelfs aan Zijn
eigen discipelen niet. Als Hij van Zijn lijden als Messias spreekt, krijgt
Hij van Petrus een terechtwijzing 8 : 32! Als Hij op reis is naar Jeruzalem
om alsdan geslacht te worden, ongeveer een week voor Zijn dood, vragen
de zonen van Zebedeiis nog of zij straks, als Hij te Jeruzalem tronen
zal, Zijn grootviziers mogen zijn, 10 : 37! Tegen ieders begeeren in heeft
Jezus het uitgehouden een trouwe Messias te zijn en geen valsche, geen
Messias voor een tijd, die weer zou gestorven zijn zooals alle vorsten dezer
aarde sterven. Geen politieke Messias is Gods Zoon geweest, maar verachte Menschenzoon en alzoo Verlosser van heel het menschenleven.
Want door steeds dien gemakkelijken weg van den geringsten weerstand
of te wijzen en het pad door de diepte te gaan heeft Hij Zijn plaats aan
Gods rechterhand verworven.
Naar veler litterair oordeel heeft Marcus geen boek van schitterende
compositie gegeven. Inderdaad schrijft hij een eenvoudigen, ongekunstelden stifi en nimmer zoo diepzinnig, dat er de hersenen van lezers of hoorders van kraken. Is dat geen deugd? En inderdaad laat Marcus' boek
zich niet gemakkelijk in stukken indeelen. De verdeeling, welke de
hierna volgende paraphrase aanbracht, wil slechts een overzicht geven
en beoogt het gerief van den lezer. De eenige indeeling, welke men
zou kunnen aanmerken als door Marcus zelf gegeven, zou het geheele
boek in ik weet niet hoeveel grootere en kleinere stukjes verknippen.
Ofschoon ook dat weer niet gemakkelijk vallen zou, want menigmaal
„schuift" onze auteur het eene verhaal in het andere, zie b.v. 3 : 20-35,
waar de familie van Jezus zich over haar „overspannen" Verwant komt
„ontfermen", terwijl daarentegen de Schriftgeleerden Hem nog dieper beleedigen als iemand, die spreekt en handelt uit den duivel, den boozen
geest, in plaats van uit den Heiligen Geest; zie ook de geschiedenis van
de bloedvloeiende vrouw geschoven in die van het dochtertje van Jairus,
5 : 21-43 en zie b.v. de geschiedenis van Jezus' trouwe belijdenis voor
den Joodschen raad in die van Petrus' ontrouw en verloochening,
14 : 53-72.
Zoo wordt men gedwongen Marcus' verhaal over de voorgeschiedenis
van Jezus, den nu verhoogden Messias, in eenen uit te lezen. Is dat toch
eigenlijk niet het bewijs van wê1 een schitterende compositie?
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Marcus 1:1-3

OPSCHRIFT.
1:1

Ziet hier dan het gevraagde.
Dit heb ik voor U aangeteekend op Uw verlangen om
alles, wat ge zelf reeds over Jezus Christus door de mondehinge prediking had vernomen, nog eens te kunnen lezen of
hooren lezen. Hoe Hij begonnen is. Hoe diep Hij Zich vernederen moest alvorens erkend te worden als eeuwige Zoon
van God. En alvorens Hij door het blij bericht van Zijn
koningschap over landen en volken zegevierde gelijk Hij
heden doet.
Ziet hier die voorgeschiedenis dan voor U opgeschreven.
1. JEZUS WORDT AANGEKONDIGD.

2 Wanneer het een Oosterschen heerscher behaagt een
stad met zijn hoog bezoek te vereeren, zijn daartoe de volgende toebereidselen vereischt. Dan worden boden vooruitgezonden om aan die stad de komst van haar koning te
melden. En zoo'n stad is verplicht haar heer en gebieder
op waardige wijze te ontvangen. Zoo zal zij b.v. de wegen,
waarlangs haar vorst reizen zal vooraf terdege laten inspecteeren. Wat dikwijls hard noodig is. Van wel onderhouden
wegen kan namelijk meestal niet gesproken. 't Zijn veelmeer
primitieve paden door het woestijnlandschap, waarlangs
men trekt. De rotsachtige bodem is met steenen bezaaid.
Niemand steekt een hand tot verbetering uit. Het is met de
wegenverzorging in een woord treurig gesteld.
Maar daar gaat plotseling de mare door de stad: „Ziet,
uw koning komt! Ontvangt hem Tangs behoorlijke wegen!
Maakt de paden door de woestijn begaanbaar!"
Zillk een bode is nu ook uitgezonden om aan Israel de
komst van zijn Heer te melden. Geheel in overeenstemming
met hetgeen in het Oude Testament, bij profeten als Jesaja,
geschreven stond. „Zie", zoo had God Zijn verbondsengel,
den toekomstigen Messias, bij Maleachi toegesproken, „zie,
Ik zend Mijn bode voor U uit. Deze zal optreden als Uw
3 wegbereider." En bij Jesaja lezen we: „Hij zal zulk een
geluid doen hooren als een boodschapper doet, die in het
woestijnland de tijding brengt: Hij komt! Maakt den weg
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Marcus 1 : 4—
voor Uw Heer in orde! Neemt de ongelijkheden uit de
paden weg!"
4 Zulk een voorbode is Johannes de Dooper geweest. De
Dooper werd hij bijgenaamd, naar het sprekendst deel van
heel zijn werk. Want hij heeft deze profetieen zoowel woordelijk als figuurlijk vervuld.
Woordelijk reeds door de plaats, waar hij gearbeid
heeft. Hij predikte en doopte n.m.l. in de streek, waar het
Judaesche bergland almeer afdaalt naar het dal van de
rivier de Jordaan. Dit oord noemt men de woestijn van
Judaea. Hier zwerven herders met bun kudden. Hier trekken karavanen langs naar Jeruzalem, nadat zij bij de voorden de Jordaan zijn gepasseerd.
Maar vooral door zijn arbeid heeft Johannes de profetie vervuld. Door zijn prediking van den Doop. 1 ) Want het
was in die dagen ook met Israel als yolk Gods treurig gesteld. 't Vond zijn treffend beeld juist in die streek, waar
Johannes optrad, de Judaesche woestijn, een terrein met
moeilijk to began wegen, met paden vol rotsblokken en
steenen. Zoo zag het er nu ook met Israel uit. 't Verkeerde
in eenzelfden toestand van onverzorgdheid als genoemde
wegen. En aan dat yolk moest Johannes de komst van zijn
koning melden en Zijn weg bereiden tot het hart van dat
yolk.
Daarom klonk aldus zijn herautenstem: „Laat u doopen!
Wascht u! Reinigt u! Doet uw boosheden weg! Komt tot
bekeering des harten! Laat uw zonden na en wandelt in
een nieuw leven, anders zal u geen verlossing geschieden!"
Zoo ging Johannes voor zijn Koning henen als wegbereider bij het yolk.
5 Enorm was de toeloop. Niet alleen uit de eigen omgeving, het Judaesche land. Maar ook heel Jeruzalem liep
uit. Van allerlei rang en stand kwamen ze aan. En telkens
waren er, die zich Bogen, onder den doop van Johannes en
erkenden, dat zij niet als des Heeren yolk hadden geleefd,
maar de zonde hadden gediend. Ze beleden hun overtredingen.
6
Eindelijk, na zoovele eeuwen was weer een profeet op1)
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11 : 30.

-1 : 11

gestaan! Een profeet als Elia en anderen. Zelfs droeg hij
het aloude profetenldeed. Eigenlijk niet anders dan de eenvoudige kleeding der Palestijnsche boeren en herders. Een
ruwe jas, meer zak dan jas, van kameelenhaar vervaardigd,
om 't lijf. Een leeren riem om 't middel. En ook in zijn
verdere levenswijze was hij een levend protest tegen het
zondige weeldeleven van vele zijner tijdgenooten. Hij stelde
zich tevree met den eenvoudigen kost der woestijnbewoners:
sprinkhanen, gekookt of geroosterd, en honig, zooals men
die daar in 't wild kan. vinden.
7 Geen wonder, dat woord en verschijning van dezen man
geweldigen indruk maakten. En onwillekeurig rees de vraag
of deze misschien niet de Messias Zelf kon zijn. Maar dan
liet Johannes weer luide hooren, dat hij slechts de taak
had van heraut. „Ik ben maar een bode, eens konings bode.
Die na mij komt is veel machtiger dan ik. Bij Hem vergeleken ben ik minder dan een slaaf, die bij zijns meesters
thuiskomst ter aarde moet bukken om de sandalenriemen
8 los to gespen. En zoo gering is ook mijn werk vergeleken
bij het Zijne. Veel zwakker, want ik heb u wel met water
gedoopt en gepredikt wat noodig is, n.m.l. bekeering van
zondedienst en wandelen in reinheid des levens. Maar wat
ik eisch, kan die na mij komt geven. Omdat Hij u zal over-

gieten met Zijn heiligen Geest, uw harten vernieuwen tot
Zijn dienst en van u weer een gehoorzaam yolk zal makers."
De Aangekondigde is gekomen.
In die zelfde dagen, waarin Johannes zijn wegbereidend
werk verrichtte, is tot hem ook Jezus gekomen, uit Nazareth, een plaatsje in Galilaea. En ook Jezus is toen door
Johannes ondergedompeld in de Jordaan. Evenals de anderen, de zondige menschen.
10 Maar nauwelijks was dit geschied of, terwijl Jezus uit
het water tegen den oever opklom, daar zag Hij, dat er een
spleet in den hemel kwam en de Geest als een duif over
11 Hem kwam nederdalen. Bovendien riep uit dien hemel een
stem: „Ik verklaar, dat Gij niet maar een mensch als de
andere zijt, doch Mijn geliefde, Mijn eeniggeboren Zoon. Ik
heb echter gezien, dat Gij U vernederd hebt tot den doop
als waart Gij den zondigen menschen gelijk. Met welgeval9
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Marcus 1 : 12--

len sloeg Ik U gade. Gij zijt degene, dien Ik begeer."
Zoo was dan het woord van Johannes vervuld, dat die
na hem kwam veel sterker zou zijn dan Johannes, vanwege
den Heiligen Geest. Dat was bij dezen doop gebleken. Op
geen doopeling was ooit de Geest aldus neergedaald. Geen
doopeling was nog aldus aangewezen als de Verwachte.
12 Maar ook Jezus Zelf heeft onverwijld blijk gegeven,
hoe krachtig de Geest Hem tot Zijn arbeid dreef. Terstond
heeft Hij dien aangevat. Hij is de daar dichtbij zich uitstrekkende Judaesche woestijn ingetrokken met haar schier
13 eindelooze vlakten, met haar heuvelen en dalen, heeft veertig dagen lang zonder gemeenschap met en zonder hulp van
eenigen sterveling in dat eenzaam oord vertoefd — een
Palaestijnsche spreekwijze noemt zulk vertoeven in de
woestijn dan „buiten zijn, bij de dieren" — en is al diem
tijd door den duivel verzocht. Of Hij niet to verleiden was
tot zonde.
Toen die beproeving geeindigd was, was Hij dermate
afgemat, dat de engelen Hem met spijzen hebben bediend.
Vanaf dien tijd dateert het publieke optreden van
Jezus.
2. JEZUS TREEDT OP IN GALILAEA.
14 Toch is Hij pas na het wegvallen van Johannes naar
Galiaea gekomen. Eerst is Johannes overgeleverd. Toen is
Jezus geheel zelfstandig opgetreden, nu zonder heraut, en
wel in Galilaea. DAAr is dan vooreerst hoofdzakelijk Zijn
arbeidsveld.
15 Zijn prediking kwam hierop neer: De tijd van wachten
is thans voorbij! Nil gaan Gods beloften aan de vaderen in
vervulling! Nil zult ge weldra het koningschap Gods zien!
Buigt u voor Hem neder! Verandert uw hart en betert uw
leven! Gij moogt thans leven in de dagen, waarin dat goede
nieuws weerklinkt. Neemt het geloovig aan en vertrouwt
God, dat Hij voorzeker Zijn beloften zal T.ervullen!
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verschaft.
Toen Hij de zee van Galilaea langs kwam, zag Hij het
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eerst Simon en diens broer Andreas. Ze waren aan hun
dagelijkschen arbeid, aan 't visschen, met het werpnet.
17 Doch toen Jezus hun beval, dat zij Hem voortaan
moesten volgen als discipelen, gehoorzaamden zij terstond.
Met een zinspeling op het beroep, dat zij thans definitief
moesten neerleggen, zeide Jezus: „Ik zal maken, dat gij
menschen visschen zult." Daarmee had de Heere het oog op
hun toekomstige apostolische prediking, waardoor zij velen
18 zouden brengen in het net van het koninkrijk Gods. Zonder
uitstel verlieten zij vischtuig en al en bleven voortaan volge19 lingen van Jezus. Het andere tweetal n.m.l. Jacobus, den
zoon van Zebedaeus, en diens broer Johannes, trof Jezus
daar vlak in de nabijheid aan. Onder gelijke omstandigheden. Eveneens aan den arbeid. Zij zaten juist aan boord
de netten te herstellen.
20 Maar zoodra deed Jezus niet Zijn oproep hooren of
zij zeiden hun wader Zebedaeus met schip en knechts vaarwel en gingen heen, Jezus als discipelen achterna.
21 Na deze geschiedenis, welke zich afspeelde dichtbij
Kapemaiim, een plaats aan deze Galilaesche zee gelegen,
ging Jezus met Zijn viertal genoemde stad in. Zoodra de
sabbath aanbrak trad Hij de synagoge binnen en gaf onder22 wijs aan de aanwezigen. Maar hoe groot was de verwondering, welke Hij door Zijn leeren verwekte. Hier hoorde men
geheel iets anders dan wanneer de Schriftgeleerden bezig
waren den zin der Schrift angstvallig uit te vorschen door
eindelooze aanhalingen van rabbi zus en rabbi zoo. Deze
Jezus vroeg niet wat in den loop der tijden door menschen
als de bedoeling der woorden was vastgelegd om deze dan
als gezaghebbend aan Zijn hoorders op te leggen. Neen,
hier werd opgetreden met eigen gezag. Ver boven de traditioneele opvatting der Schriftgeleerden verheven opende
Hij de Schrift als was zij Zijn eigen boek.
23 Daar was echter een man in de synagoge, die plotseling
luidkeels begon te schreeuwen. Het was iemand, die totaal
in de macht van een onreinen geest verkeerde, zoo zelfs,
dat de duivel ook zijn geheele verstand onder beslag had.
Wanneer hij iets uitriep scheen het soma wel of de onreine
24 geest, die in hem woonde, zelf riep. Hij schreeuwde: „Wat
hebben wij met U te maken, Jezus, uit dat Nazareth! 1k
15
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weet best wat Gij op aarde komt doen. Gij komt ons verdelgen. Gij zijt gekomen om de duivelen in de hel te
werpen 1 ). Th. ken U wel. Gij zijt die Heilige, dien God
25 immers zenden zou. Gij zijt de Messias." Jezus liet den
man echter niet uitspreken, doch gebood den duivel op be26 straffenden toon: „Zwijg en verlaat hem." Wat de booze
geest ook deed, doch niet dan na den ongelukkige eerst
tegen den grond te hebben geslagen, waarbij de man vreeselijk te keer ging.
27 Nu was iedereen nog veel meer buiten zichzelf van
verbazing en vroeg zich af: „Wat zou dat beteekenen? Een
nieuwe leer, voorgedragen met gezag! En een macht over
de booze geesten als niemand! Hij heeft geen tooverformules noodig en zonder een hand uit te steken of een
klap te geven drijft Hij de duivelen uit. Hij heeft maar te
bevelen en ze varen. uit."
Natuurlijk ging het gerucht over dit optreden van
28
Jezus als een loopend vuur den ganschen omtrek door en
was het in die streek van Galilaea in minder dan geen tijd

bekend, wat Jezus had gedaan.
Vlak daarop verrichtte Jezus weer een ander wonder.
Toen zij uit de synagoge kwamen gingen zij, nog steeds
in gezelschap van Jacobus en Johannes, naar het huis van
Simon, waar ook Andreas inwoonde. Het is daar n.m.l. niet
ongewoon, dat in een huis meerdere gezinnen hun onderdak hebben. Dat is in warme landen, waar men het grootste gedeelte van zijn leven buitenshuis doorbrengt, zoo be30 zwaarlijk niet. Ook Simons schoonmoeder had in dat huis
haar woning. Het bleek bij hun thuiskomst, dat zij te bed.
lag. Ze had koorts. Palaestina is een land van snelle overgangen van zeer warm naar zeer koud. Sterke afkoeling
veroorzaakt, dat menigeen plotseling ziek wordt en hooge
koorts heeft. Bij Zijn thuiskomst vernam Jezus onmiddel31 lijk, wat haar overkomen was. Hij ging naar haar toe, vatte
haar bij de hand en richtte haar op. En koortsvrij was zij.
En ook niet slap en zwak meer daarna, zooals men dat
gewoonlijk is na zulke koortsaanvallen. Ze kon direct opstaan en droeg zorg voor hun. maaltijd.
29

1)
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Ja, op dien zelfden. dag heeft Jezus nog meer wonderen
verricht.
Het was inmiddels zoo laat geworden, dat de zon was
ondergegaan. Dan is voor de Joden de sabbath voorbij 1)
en mag men weer zieken genezen en zieken transporteeren.
Op sabbath mag dat volgens de Schriftgeleerden beslist niet.
Streng verboden. Maar nu de zon onder was, durf den de
menschen allerlei zieken en bezetenen. tot Hem brengen.
33 En ze brachten er wat! De heele stad was voor Petrus' huis34 deur te hoop geloopen. En ook toen heeft Hij er velen genezen. Zieken, lijders aan allerlei kwalen. Ook vele booze
geesten dreef Hij uit. Maar den duivelen verbood Hij een
mond open te doen. Want zij wisten, wie Jezus was. De
Messias. Maar Hij wilde geen aardsche Messiasverwachtingen
bij het yolk wekken en niet als Messias worden uitgeroepen,
omdat Hij zoo'n groot wonderdoener was. En dat zeker
niet met de hulp van duivelen.
Het was den volgenden morgen nog zeer vroeg, eigen35
lijk nog nacht toen Jezus opstond en naar een eenzame
36 plaats ging om daar te bidden. Men merkte het pas, toen het
37 dag was. Simon en zijn metgezellen gingen Hem na en toen
zij Hem eindelijk vonden, zeiden zij: „Wat heeft Uw optreden gisteren grooten indruk gemaakt. Iedereen vraagt,
38 waar Gij zijt." Maar daar geeft Jezus ten antwoord: „Neer,
laten we hier niet blijven, maar laten we ook naar andere
plaatsen gaan hier in den omtrek. Mir moet men ook
hooren wat Ik predik. Want dat is het doel van Mijn komst
in de wereld. Ik kom het Evangelie brengen. Maar Ik ben
geen wonderdoener, die om de volksgunst dingt."
39 En zoo heeft Jezus toen den menschen van heel Galilaea
in hun synagogen gepredikt en den strijd met Satan voortgezet door de duivelen uit te drijven.
40 Dat het Jezus van den beginne of nimmer te doen geweest is om aanhang onder het yolk te verkrijgen, opdat
men Hem als een vrijheidsheld en verlosser van alle zorg en
druk begroeten zou, gelijk het Joodsche yolk zich in zijn
aardschgezindheid den beloofden Messias droomde, integendeel, dat Jezus Zich in alle y onderwierp aan de Wet, aan de
32
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heilige Schrift, is b.v. uit het volgende vooral gebleken.
Ergens komt een melaatsche naar Hem toe. leder wist
wel, dat de Wet van Mozes zulks den melaatschen verhood. Zij moesten zich geheel afgezonderd van de andere
menschen houden 1 ). Doch deze man is ongehoorzaam en
stoort zich aan Gods geboden niet. Hij heeft immers vernomen, dat Jezus allerlei kranken genas, eenvoudig door
hen bij de hand te vatten en op te richten. Zion Jezus ook
een melaatsche bij de hand willen vatten, zoo'n mensch,
wiens lichaam met afzichtelijke zweren was bedekt, een besmettelijk zieke? Hij stoort zich niet aan Gods bevel voor de
melaatschen, dat zij zich op een afstand moeten houden,
valt vlak voor Jezus op de knieen neer en vraagt zonder
schroom: „Als U dat wilt, mij aanraken, kunt U mij ook
best van m'n melaatschheid reinigen."
41 Het greep Jezus hevig aan. Eenerzijds moest Hij verontwaardigd zijn, dat iemand z4545 Gods geboden durfde vergeten, anderzijds had Hij toch ook innig met den ongelukkige te doen. Hij stak Zijn hand uit, gaf den man inderdaad een hand en sprak tot hem: ,,Zeker, wil Ik dat.
42 Wees rein van uw melaatschheid." Onmiddellijk zag men,
dat de melaatschheid hem verliet en hij genezen was.
43 Doch toen gaf Jezus ook uiting aan Zijn toorn en stuurde
44 den man vandaar weg met de woorden: „En nu hebt ge
niet overal onnoodig te vertellen, dat Ik u genezen heb, om
een verkeerde propaganda voor Mij to gaan maken. Ik verlang geen opschudding. Ik begeer geen aanhang als wonderdokter, die daarom maar tot Messias moet uitgeroepen worden. Ge hebt trouwens wel wat anders to doen. Ge gaat u
eerst eens behoorlijk kwijten van uw plicht jegens de Wet
van God. Laat den priesters uw genezen lichaam zien als
overtuigend bewijs voor hen, dat ge gereinigd zijt van uw
melaatschheid en breng het offer, hetwelk Mozes' Wet daartoe heeft voorgeschreven."
45 Maar de man was en bleef ongehoorzaam. In plaats
van to doen wat hem verzocht was, ging hij heen en begon
hij de zaak alom luide uit to bazuinen en zoo veel mogelijk
ruchtbaar te maken. Hetgeen ten gevolge had, dat Jezus
1) Lev. 13 : 45, 46.
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niet meer zonder groote oploopen te veroorzaken een stad
kon binnengaan en Zich nu maar liever wat schuil
hield, buiten, op eenzame plaatsen. Om maar geen opschuddingen te verwekken. Want van heinde en ver kwam
men naar Hem toe.
3. JEZUS GERAAKT IN CONFLICT MET DE SCHRIFTGELEERDEN.
Toch is Jezus in conflict met de Schriftgeleerden geraakt.
Toen hij na verloop van eenigen tijd weer naar Kapernaiim teruggekeerd was, had zich binnen eenige dagen het
2 gerucht van Zijn thuiskomst verspreid. Groot werd weer de
toeloop, zoo zelfs, dat er tenslotte ook in den hof, waarop
veelal meerdere huizen tegelijk met hun deur uitkomen,
geen plaats meer over was. Jezus be yond Zich in het huis,
deur en vensters stonden open, en zoo sprak Hij tot hen
het Evangeliewoord.
Daar komt men echter aan met een ernstig zieke. De
3
man is geheel verlamd. Door vier mannen wordt hij ge4 dragen. Ze willen hem bij Jezus brengen. Maar dat is niet
mogelijk vanwege de menschen, die in den weg staan. Er is
geen doorkomen aan. Doch de mannen weten raad. Gewoonlijk zijn de huizen daar zoo hoog niet, meestal hebben
ze maar een verdieping. Het dak is zeer eenvoudig gemaakt.
Over eenige balken heeft men takken gelegd: in de omgeving van Kapernaum, waar bazaltgroeven zijn, kan men
gebruik maken van tegels; hierover wordt dan aarde aangebracht. Dit dak loopt soma ongemerkt over in de berghelling, waartegen men vaak de huizen bouwt of anders
bevindt zich meestal een trap aan den buitenkant van het
huis, waarlangs men dat bereiken kan zonder door het
huis zelf te behoeven gaan. Toen hebben de mannen dien
weg met hun zieke gekozen. Boven de plaats, waar zij dachten, dat Jezus Zich wel bevinden zou, maakten zij een gat
in het dak, groeven dit wat verder uit en lieten de ligmat,
waarop de verlamde lag, naar beneden zakken.
5
Toen Jezus dat zag, was Hij getroffen door zoo hooge
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verwachting, welke de mannen blijkbaar van Hem hadden.
Welk een vertrouwen, dat Hij hen stellig niet teleurstellen
zou! Vriendelijk sprak Hij den verlamde aan. En dat reeds
was opvallend. Volgens de heerschende Joodsche opvattingen was zulk een lijder een vervloekte. „Als hij niet zwaar
gezondigd had, zou God hem niet zoo ernstig bezoeken,"
dacht men. Maar Jêzus sprak tot hem: „Kind" — de Schriftgeleerden spraken iemand hoogstens aan met „mijn zoon"
— „Kind, tob maar niet langer over dat zondenvraagstuk.
1k zeg u, uw zonden worden u bij dezen vergeven."
6 Toen dit plaats had, waren er echter juist eenige
Schriftgeleerden aldaar aanwezig. Zij waren gekomen om
eens een onderzoek in te stellen naar de leer van dezen
Man, die Zich den laatsten tijd als leeraar opgeworpen had,
ofschoon Hij de vereischte aanstelling daartoe door een
Anderen Wetgeleerde miste. Daar zaten zij. De andere menschen stonden, maar him was in Petrus' huis eerbiedig een
zitplaats aangeboden. Zij hoorden Jezus tot dien ellendigen
mensch deze woorden van zondenvergeving spreken.
„Vreeselijk, hoe durft iemand zoo spreken," overwegen ze
7 in hun binnenste. „Wat verbeeldt die Man Zich? Wat is
dat voor Godslasterlijke taal? Hij matigt Zich Goddelijke
rechten aan. Want wie anders kan zonden vergeven dan
God alleen?"
8 Zonder dat iemand nog een woord gesproken had,
wist Jezus terdege voor Zichzelf 1 ) hun gedachtengang en
leverde hun daarvan terstond bewijs. Hij vroeg hun: „Waar
wilt u eigenlijk heen met dat geredeneer in uw binnenste?
Wilt u soms uit het feit, dat 1k thans alleen over zondenvergeving spreek, afleiden, dat Ik geen kans zie dezen
ernstig zieke OOk te genezen en daarom Mijn figuur poog
9 te redden door een groot oncontroleerbaar woord? Want,
zoo denkt ge, dat is heel wat gemakkelijker: tegen dezen
verlamde zeggen „Uw zonden zijn u vergeven" dan „Sta op,
neem uw ligmat op en loop weg." En nu meent ge, dat Ik
Mij bezondig door Mij een bevoegdheid aan te matigen,
10 welke geen mensch toekomt, maar alleen God? Maar dan
zal 1k u toonen, dat op aarde die bevoegdheid toch wel
1)
20
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degelijk aan den Mensch 1 ), toekomt" — en Hij spreekt tot
11 den lamme: „en ii zeg 1k, sta op, rol uw mat op en ga naar
12 huis". Werkelijk kwam de man overeind, nam direct z'n
ligmat op en ging naar buiten. Het gebeurde voor aller
oogen. Vanzelf bleef 't gevolg niet uit. De uitwerking was,
dat alien zich verbaasden en God loofden en zeiden: „Zoo
iets hebben we nog nooit gezien."
Ook het volgende gaf wrijving.
Jezus was daarop naar buiten gegaan en wandelde nu
langs de zee. Daar kwamen de menschen weer in menigte
tot Hem en daar gaf Hij hun voortaan onderricht.
Nu liep de weg van zee naar huis juist langs het Kapernaiimsche tolhuis, waar de Romeinen belasting laten heffen van den handel tusschen Damascus met achterland en
14 de Middellandsche Zee. Bij dat tolhuis zag Jezus in 't voorbijgaan den belastinggaarder Levi zitten, den zoon van
Alpheus. Nu kent het Joodsche yolk onder invloed van
zijn leidslieden, de Pharizeen, geen onderscheid tusschen
belastinggaarder en slechte menschen. Die woorden spreekt
de Jood in een adem uit: belastinggaarders en slechtaards.
Inderdaad maakte menig belastinggaarder zich schuldig aan
diefstal. De belasting wordt door de Romeinen zelf niet ge-

13

1) Ten aanzien van de benaming „Zoon des menschen", waarmede de Heere
Jezus Zich Zelf op aarde meerdere malen heeft aangeduid, zij het volgende
opgemerkt: Voor de Joden was de uitdrukking „zoon van" of „kind van" zeer
gewoon b.v. zoon des onheils (Benoni), zoon der rechterhand (Benjamin),
zoon der vertroosting (Barnabas). Dikwijls was 't slechts een ledige term geworden, b.v. zoon van deugdelijkheid = deugdelijk inensch, zoon der gevangenis = gevangene, zoon der armen = arme, zoon der beroerte = beroerder, zoon der verdrukking = verdrukte, profetenzoon = profeet, zoon
des menschen of menschenzoon of menschenkind = mensch. Wie niet nauwkeurig acht gaf kon meenen, dat Jezus Zich met dit „Menschenzoon" slechts
een gewoon mensch noemde gelijk aan alle menschen. En dat was Hij ook.
Wie echter in de Schrift thuis was, en dat moesten de Schriftgeleerden zijn,
kon bedenken, dat „Zoon des menschen" of „Mensch" tevens een naam was,
welken Dan. 7 : 13 gaf aan den Messias. Eenerzijds vermeed Jezus door de
Zelfbenaming „Mensch" of „Zoon des menschen" dus alles, wat de vleeschelijke,
aardschgezinde Messiasverwachtingen, waarvan het Joodsche yolk in Zijn dagen
boordevol was, kon prikkelen, anderzijds spoorde Hij hierdoor een ieder
aan in Hem het beeld der profetieen, den Messias der Schriften, te herkennen
en te erkennen. Zie verder 8 : 31, 38 en andere plaatsen in het vervolg.
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ind, maar eerst verpacht aan den meest biedende. Deze
zorgt dan daarna zooveel mogelijk binnen te halen door
bedrog en afpersing.
Maar daar spreekt Jezus tot Levi, den belastinggaarder:
„Wees voortaan Mijn volgeling".
Op staanden voet is hij Jezus als discipel gevolgd.
15 Dat vonden de Pharizeen verschrikkelijk. Zich of te
geven met belastinggaarders. Toen het bovendien nog gebeurde, dat Levi in zijn huis een maaltijd aanrichtte en
Jezus daar in gezelschap van verscheidene andere belastinggaarders en van menschen, die niet naar den eisch der
Pharizeesche wetsopvatting leefden, „slechte menschen" 1)
dus, tezamen met Zijn discipelen aan tafel aanzat — want
juist van zulk slag menschen, op wie de Pharizeen minachtend neerzagen, hadden er zich velen bij Jezus aange16 sloten — toen spraken zij daar groote schande van. Toen de
Schriftgeleerden, die tot de Pharizeesche partij behoorden,
vernamen, dat Jezus met zillke menschen tafelgemeenschap
onderhield, hebben zij dat diep verfoeid. Dat zouden zij
nooit gedaan hebben. Zij hielden alleen tafelgemeenschap
met huns gelijken. Die mindere menschen hielden zij op
grooten of stand van zich. „Foei," zeiden ze, niet rechtstreeks tot Jezus, maar achter Zijn rug om tot Zijn
discipelen. „Hij eet aan een tafel met belastinggaarders en
17 andere wetsovertreders 2 )." Doch toen Jezus dit vernam, gaf
Hij het volgende bescheid: „Moet een dokter dan niet juist
bij zieke menschen zijn? De gezonden hebben hem niet
noodig. II( ben juist in de wereld gekomen om het verlorene
te redden. Menschen, die God liefhebben en dat toonen
door als rechtvaardigen met lust Zijn geboden te doen, behoeft men niet tot bekeering te roepen. Maar menschen,
die Gods wet niet hoorden en God niet liefhebben, die wel.
Deze arme verdwaalde schapen van het huis Israels moet
men juist niet aan hun lot overlaten."
18

Er vielen eveneens woorden over het vasten. Door de
Pharizeen werd n.m.l. druk gevast. De Schrift gebood slechts

1 ) Hetzelfde woord als 14 : 41 (St. V. zondaars). 2) Hetzelfde woord als
vs. 15.
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een dag te vasten per jaar, te weten op grooten verzoendag.
Verder waren daar in den loop van Israels geschiedenis
nog enkele vastendagen bijgekomen, als treurdagen om
rationale rampen. Maar de Pharizeen vastten bovendien
nog twee dagen per week. Ook bij die leerlingen van Johan.
nes den Dooper, die zich niet bij Jezus hadden aangesloten,
ofschoon hun dit betaamd had, in plaats van na de gevangenneming en dood van hun meester nog als aparte
groep op zichzelf te blijven staan, was het vasten in eere.
Een omstandigheid, waaruit de Schriftgeleerden meenden
munt te kunnen slaan. Samen met eenige Johannesdiscipelen komen ze bij Jezus en zeggen: „We willen U toch
eens wijzen op het leven van Uw discipelen. Waarom onder.
houden zij de vastendagen niet zooals bijvoorbeeld hier
deze discipelen van Johannes den Dooper en zooals de
19 onze?" De Pharizeesche Schriftgeleerden dachten onge,
twijfeld, dat zij Jezus nu leelijk hadden vastgezet. Uit deze
verlegenheid zou Hij Zich niet kunnen redden. Want Hij
zou immers de leerlingen van Zijn vriend Johannes den
Dooper niet kunnen afvallen!
Doch in het antwoord, dat Jezus hun gaf, heeft Hij
tevens de discipelen van Johannes gevoelig berispt. Niet
met zooveel woorden, maar door middel van een paar korte
opmerkingen in den vorm van gelijkenissen. Zulke spreekwijzen zijn trouwens bij de Oostersche volken geliefd. Ongemerkt herinnerde Jezus hen aan wat zij zelf van hun
meester hadden vernomen. Johannes had immers uitdrukkelijk verzekerd, dat hij zelf niet de Messias was, maar
slechts Diens heraut. Niet de Bruidegom Zelf, maar slechts
Diens vriend. Door dat woord Bruidegom te gebruiken wees
Jezus de Johannes-groep meteen terecht. In strijd met den
wensch van hun eigen meester volgden zij Jezus niet. Daarom vroeg Hij hen ongemerkt of Johannes niet zelf gezegd
had, dat Jezus de Bruidegom was, Wiens komt door hem
was aangekondigd. Welnu, was het dan heden geen bruiloft? „En zegt nu zelf eens: wie heeft ooit gehoord, dat er
op een bruiloft werd geweend en geklaagd? Biedt een bruiloft de rechte plaats om te rouwen? Want vasten is toch
rouwen? Welnu, evenmin kunt gij van Mijn discipelen, im20 mers bruiloftsgasten, vergen dat zij vasten zullen. Laat ze
23
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hun tranen maar voor later bewaren. Wanneer die dagen
komen, dat hun Bruidegom van hen zal zijn weggerukt,
dan zullen zij wel rouwen en klagen. Doch thäns past bij
Mijn discipelen geen droefheid, omdat de Bruidegom gekomen is.
21 Zijt gij het onderwijs van uw meester vergeten? Die
heeft zelf dezen nieuwen tijd ingeluid. En nu: alles op zijn
eigen tijd en op zijn eigen plaats. Anders gaat het niet goed.
Vraag het een huisvrouw. Op een oud kleedingstuk, waar
een gat in zit, naait zij geen lap van ongekrompen stof.
Dat gaat niet goed. Straks krimpt ook dat ingezette stuk,
n.m.l. de nieuwe lap, die op 't oude kleed gezet is, en
scheurt nog maar meer af, zoodat het gat al maar grooter
22 wordt. Vraag het den handelaar in wijnen. In lederen zakken, vervaardigd van geiten- of ezelshuiden, bewaart hij
zijn wijn. Maar is hij zoo dwaas om jongen wijn, die nog
gisten zal en de huid zal doen rekken, te bewaren in oude
huiden, waar de rek uit is? Dat gaat alweer niet, anders
zal hij en zijn wijn en zijn zakken verliezen. Dus geen nieuw
bij oud en geen oud bij nieuw. Z'oo hoort ook het vasten
niet bij dezen blijden tijd nu de Bruidegom, van Wien uw
meester u sprak, gekomen is."
Een ander maal liep het over den sabbath.
Jezus predikte op de sabbathdagen het Evangelie des
koninkrijks in de synagogen van heel den omtrek rondom
Kapernaiim. Op zulk een dag geschiedde het eens, dat Jezus
een zijpad insloeg en Zijn weg nam door de korenvelden,
waaraan Galilaea rijk is. En Zijn discipelen, die Hem op
dezen weg volgden, begonnen aren te plukken om hun
24 honger te stillen. Maar toen de Pharizeen dit zagen, spraken
zij tot Hem: „Zie, waarom doen zij iets, dat behoort tot de
op sabbath verboden werken?" Want volgens Pharizeesche
wetsopvatting hadden de discipelen op sabbath geoogst.
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Halmen plukken, er de aren van fijn wrijven, het kaf er

af blazen en de bloote korrels opeten, was volgens hen,
nu ja, wel oogsten op kleine schaal, maar op de keper beschouwd toch ook oogsten en dus in strijd met Gods Woord,
dat beval ook in den ploegtijd en in den oogst op sabbath
24
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te rusten 1 ). Zoo voerden zij tegen Jezus hun eigen verzonnen sabbathsgedachten als Woord Gods aan.
25 Doch Jezus antwoordde hun: „Gesteld eens, dat uw
spitsvondige opvatting omtrent het arenplukken op sabbath
de juiste ware, hebt ge dan Loch nooit in de Schrift gelezen, dat er Zich gevallen kunnen voordoen, waarvoor het
gebod Gods niet geldt? Wat heeft b.v. David gedaan, toen
hij in verlegenheid zat en hij en zijn mannen honger hadden? Toen is hij gegaan naar den tabernacel te Nob en
heeft hij zelfs wel gegeten van de toonbrooden, hij en zijn
mannen. Dat is geschied in de dagen van Davids zeer be26 kenden tijdgenoot Abjathar, wiens vader echter nog leefde,
toen dit gebeurde. Ja is juist deze daardoor zoo droevig
aan een eind gekomen. Toch zal niemand, ook gij niet, er
aan denken het in David te veroordeelen, dat hij van die
toonbrooden gegeten heeft, hoewel hiervan in 't algemeen
door niemand anders dan de priesters mocht worden gebruikt. Want, zegt men dan, David was een gezalfde des
Heeren. Hij mocht toen wel van die brooden eten, want
het was noodig voor de zaak Gods. En daarom was het
eveneens geoorloofd aan de mannen, die hem daarin ter
zij de stonden."
Zoo liet Jezus hun gevoelen, dat ook Hij de Gezalfde
des Heeren was en ook Hij een hoog ambt in den dienst
van God bekleedde en dat Zijn discipelen, als Jezus' helpers
bij den dienst des Woords, zeker niet achterstonden bij de
mannen, die David volgden.
27 „Trouwens", zoo vervolgde Jezus, „uw geheele sabbathsopvatting is Onjuist. Gij bedenkt niet, wat de Schrift leert,
dat God Zijn geboden aan Israel gegeven heeft uit liefde
en genAcle, en dat Hij ook den sabbath bevolen heeft te
houden niet om daardoor den mensch te kwellen, maar om
hen daarmee te verkwikken. Opdat de mensch adem
scheppe. 2 ) De sabbath is geschonken ten gerieve van den
28 mensch. Niet andersom. Gij ziet dus welk een bevoegdheid
over den sabbath aan Mij als den Mensch 3 ) toekomt. Ik
ben voorzeker Heer om ook hem in Mijn dienst te stellen.
1 ) Ex. 34 : 21. 2 ) Ex. 20 : 10, 23 : 12, Deut. 5 : 14, 15. 3 ) Zie moot op 2 : 10
(over Zoon des menschen).
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3 : 1 Ook in het volgende geval bleek het diep verschil tusschen de gedachten van Jezus over den sabbath en dien
der Pharizeen.
Toen Hij weer eens ter synagoge ging, was daar een
man met een ongelukkige hand. Door zwaren ingespannen
arbeid was er storing ontstaan in den bloedtoevoer en was
2 de hand verdroogd. Onafgebroken werd Jezus van terzijde
bespied of Hij den man op sabbath genezen zou. Dan zou
men Hem als sabbathschender kunnen aanklagen. Want
volgens Pharizeesche leer was het ongeoorloofd aan een
patient op sabbath geneeskundige hulp te verleenen. Of het
moest hoognoodig zijn, omdat het leven ermee gemoeid was.
Wat bier beslist niet het geval was. De genezing van dezen
ongelukkige kon best wachten, vonden de Pharizeen.
3 Voor deze onbarmhartige menschen met hun onschriftuurlijke sabbathsleer week Jezus echter geen stap. Integendeel, Hij verzocht den man met de verschrompelde hand op
te staan en midden in den kring te komen. Dan kon iedereen
4 zien wat Hij deed. Vervolgens sprak Hij tot Zijn tegenstanders: „Wat is op sabbath geoorloofd, goed te doen of
kwaad te doen, iemand te genezen of iemand te vermoorden?" Want Jezus wist, dat zij het op Zijn leven gemunt
hadden. Zij zochten gelegenheid om Hem als sabbathschender aan te klagen en om te brengen. Dat mocht dan
op sabbath zeker wel. Zij bekenden echter niet, dat Jezus
hen doorzien had, maar bleven hardnekkig zwijgen.
5 Toen keek Jezus nog eenmaal toornig den geheelen
kring langs — er lag tegelijkertijd droefheid in Zijn blik
om zooveel boosaardigen onwil. Zij waren van hun onrecht
overtuigd geworden. TOch sloten zij hun hart opzettelijk
voor de waarheid toe — en sprak tot den man: „Steek uw
hand uit." Direct kon de man zijn hand weer uitsteken,
want zij was geheel genezen.
6
Ook door dit wonder lieten de Pharizeen zich echter
niet gezeggen. Onmiddellijk gingen zij er op uit om tegen
J ezus gemeene zaak te maken met de...... Herodianen.

Anders voorwaar hun vrienden niet. Want de Pharizeen
verwachtten den Messias, den volksbevrijder, uit het yolk
Israel en geloof den, dat deze Messias dan niet alleen den
gehaten Romein, maar eveneens het niet minder gehate
26
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huis van Herodes, den Edomiet, zou verjagen. Doch de
Herodianen zagen hun Messiasverwachtingen reeds genoegzaam vervuld met een glorierijke regeering van het huis
der Herodessen over Israel. Voorzeker geen klein geschil.
Maar tegen Jezus was den Pharizeen elke steun welkom,
zelfs die der Herodespartij. Natuurlijk ging deze gaarne in
op de verdachtmaking der Pharizeen, dat Jezus Zich Zelf
koning wilde maken en dus een gevaar was voor hun hoog
vereerde vorstenhuis. En zoo is het gebeurd, dat Pharizeen
en Herodianen samen druk beraadslaagden tegen Jezus.
Over de beste manier om Hem uit den weg te ruimen.
4. HOE MEN JEZUS BEOORDEELT.
7 Intusschen was de toeloop der menigte er niet geringer
op geworden. Toen de leidende personen zulk een dreigende
houding tegen Hem gingen aannemen, had Jezus Zich met
Zijn discipelen teruggetrokken naar de zee. Daar was het
veiliger. Maar daar kwam weer het yolk van alle oorden
toegestroomd. Niet slechts was er steeds een groote schare
Galilaeers in Zijn gevolg, maar ook had men in Judaea,
8 zoowel op het land als in de stad Jeruzalem, en in het nog
zuidelijker Idumaea, evenzeer als aan den overkant van de
Jordaan en in de grensstreek bij Tyrus en Sidon, nu reeds
zooveel gehoord van al die wonderen, welke Jezus deed,
9 dat men Hem in grooten getale kwam opzoeken. Er ontstond somtijds zoo'n gedrang rondom Jezus, dat Hij Zijn
discipelen er voor liet zorgen steeds een bootje te Zijner
beschikking te hebben, om daarin te kunnen stappen als de
10 menschen al te erg kwamen opdringen. Want tengevolge
van het gerucht, dat Hij er reeds zoovelen genezen had, gebeurde het, dat allerlei tobbers met kwalen zich pardoes
op Hem wierpen, in de hoop reeds door aanraking met Zijn
11 lichaam genezing te zullen ontvangen. En als menschen met
booze geesten behept Hem zagen, vielen zij voor Hem ter
neder en riepen het luide uit: „Gij zijt de Zoon van God."
Waarmee de duivel, Wiens werken altoos boos zijn, Jezus
natuurlijk in moeilijkheden trachtte te brengen: een groote
volksoploop veroorzaken en een opstandige menigte op de
been brengen, die Jezus als Messias d.w.z. als vrijheidsheld
27
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naar haar aardsche, nationalistische, verwachtingen, zou uit12 roepen. Maar dat was het streven van Jezus nu juist niet,
waarom Hij den geesten dan ook telkens weer uitdrukkelijk
verbood bekend te maken, wie Hij wel was.
13 Het was geen aardsch, geen Joodsch koninkrijk, dat
Jezus zocht. Een ander Israel begeerde Hij. Geen woelige
schare, die belust was op wonderen en hunkerde naar staatkundige omwenteling. Hiervan maakt Hij Zich los en trekt
het stille bergland in. En alsdan kiest Hij Zich een kring
van twaalf, naar de twaalf geslachten Israels, om door hun
prediking Israel te vernieuwen. Hij Zelf kiest ze uit. Hij
neemt niet een ieder, die zich maar opdringt. Die Hij Zelf
begeert dien laat Hij een boodschap brengen, dat ze bij
14 Hem moeten komen. En toen deze tot Hem gekomen waren,
stelde Hij hen aan als het twaalftal, dat voortdurend bij
Hem zijn zou, om door Hem te worden opgeleid, teneinde
15 straks te worden uitgezonden om te prediken, met volmacht
om de duivelen, die verstoorders van het Woord en het
koninkrijk, uit te drijven.
Dit zijn de twaalf, die Hij gesteld heeft. Simon, dien
16
Hij den bijnaam Petrus gaf, hetgeen Rots beteekent.
17 Jacobus, den zoon van Zebedaeus en Johannes, broer van
Jacobus. Dezen gaf Hij den bijnaam Boanerges d.w.z. zonen
18 des donders 1 ). Andreas; Philippus; Bartholomaeus 2) ;
Matthaeus 3 ) ; Thomas 4 ) ; Jacobus, den zoon van Alphaeus;
19 Theddaeus; Simon den Kananaeer 5) ; Judas, uit het plaatsje
Karioth 6 ) ; dit is degene, die Hem ook overgeleverd heeft.
20 Jezus' familiekring toonde al evenmin een juist begrip
te hebben van Zijn werk als het yolk. Toen Hij thuiskwam
en zich weer een menigte rondom Hem vergaderde, gaf
1 ) „Donderzonen" (lees voor de spreekwijze „zoon van" de noot op 2 : 10)
ziet volgens sommigen op Jacobus' en Johannes' voortvarendheid (Marc. 9 : 38,
10 : 35 Luc. 9 : 54), volgens anderen op hun krachtige prediking. Misschien is
't een zoowel als 't ander juist. 2 ) Vermoedelijk de Nathanael van Joh. 1 : 46,
21 : 2. 3 ) Blijkbaar de bijnaam van Levi den tollenaar, Matth. 9 : 9, Marc.
2 : 14; beteekenis zou zijn: Godsgave. 4 ) Hetgeen blijkens Joh. 11 : 16, 21 : 2
beteekent tweeling. Misschien was zijn eigen naam Judas. Blijkbaar was Judas
een zeer algemeene Joodsche naam. 5 ) HVgeen niet beteekent Kanafiniet, doch
Zeloot, Luc. 6 : 15 (= nationalist). 6 ) Gelegen in Judaea. En zoo was deze
Judas blijkbaar de eenige niet-Galilaeer onder de discipelen? Vermoedelijk
heette reeds Judas' vader Ischkarioth, Joh. 6 : 71.
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Jezus Zich weer zoo geheel aan Zijn arbeid, het prediken
van het Evangelie, genezen van kranken en uitwerpen
van duivelen, dat zelfs de geregelde maaltijden er bij in21 schoten. Zijn verwanten vernamen het, maar gaven in plaats
van waardeering voor dezen grenzenloozen ijver, blijk van
treurig misverstand. Zij kregen medelijden met Hem. Och,
Hij ging zoo in Zijn arbeid op, dat Hij er alles voor liet
staan, meenden ze. Toen kwamen zij er op af en hebben
gepoogd Hem mee te krijgen en bij Zich te houden. Want
ze dachten: „Ach, Hij is zenuwoverspannen".
22 Maar het oordeel van de Schriftgeleerden gaf bepaald
blijk van boosaardigen onwil. Zij waren van Jeruzalem naar
Galilaea gekomen om persoonlijk een onderzoek in te stellen naar dezen Man, over Wien zulke merkwaardige geruchten de ronde deden. Doch toen zij Jezus hadden hooren
spreken, zeiden ze: „Hij spreekt niet naar de Schriften,
uit den Heiligen Geest, maar Beelzebul 1 ) huist in Hem".
En Zijn wonderen, bepaald Zijn uitwerpen van duivelen,
verklaarden zij evenmin uit den Heiligen Geest, die op Hem
was nedergedaald, maar uit een geheime verstandhouding
met den overste der daemonen. Geen wonder, dat Hij dus
in staat was onreine geesten uit te werpen. Men moest dat
heusch zoo bijzonder niet vinden, beweerden ze.
Dit spraken de Schriftgeleerden wel niet uit, waar Jezus
Zelf bij tegenwoordig was, maar zoo lasterden zij achter
Zijn rug.
23 Jezus heeft hen toen zeer ernstig gewaarschuwd. Hij
heeft hen bij Zich geroepen en hun vooraf op onweerlegbaar duidelijke wijze laten zien de dwaasheid van hun redeneering. Hij maakte daarbij gebruik van een paar beelden.
Eerst bediende hij Zich van het beeld van een koninkrijk en sprak: „Wilt gij nu de menschen laten gelooven, dat
Satan zoo dom is zijn eigen werk af te breken? Denkt ge,
dat Satan zijn eigen duivelen zal uitwerpen?
Hij weet evengoed als iedereen: eendracht maakt
24
macht, maar tweedracht verstrooit. Wanneer een koninkrijk
1 ) Misschien oorspronkelijk Bailzebub (de vliegenafgod van Ekron), maar
wellicht door den geestigen volksmond omgevormd tot Baalzebul (god van
mest) en hier blijkbaar een naam voor Satan, die ook in de Schrift wel een
god wordt genoemd, 2 Cor. 4 : 4.
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25 innerlijk verdeeld is, is z'n val aanstaande." En een ander
beeld bezigend zeide Hij: „Wee het huisgezin 1 ), dat tegen
zichzelf verdeeld is. Het zal aan z'n verdeeldheid ten gronde
26 gaan. Zoo weet Satan ook zeer wel, dat onderlinge strijd
en verdeeldheid de ondergang van zijn rijk inoet beteekenen.
De juiste verklaring der feiten is eenvoudig deze.
27
Satan denkt er niet aan, voetstoots toe te laten wat
thans geschiedt. Dat Ik Hem telkens zijn prooi ontrooven
kan, is hieraan te danken, dat Ik Zijn Sterkere ben. Dat
gaat zoo maar niet. Evenmin als iemand, die over behoorlijke kracht beschikt, er aan denken zal een inbreker maar
rustig te laten binnenkomen en z'n huisraad te laten weghalen. Dan zal men hem eerst overwonnen moeten hebben
en gekneveld. En pas dan zal men dien man z'n huis kunnen leegrooven.
Zoo ben Ik nu ook de Sterke 2 ), van Wien gij weet,
dat Johannes gesproken heeft en zoo heb Ik ook eerst den
Satan overwonnen."
En toen volgde de diepernstige waarschuwing.
28
„Ik heb uw laster vernomen. Gij zijt Schriftgeleerden
en gij ke pt dus den Heiligen Geest uit de Schriften. En gij
hadt dus, wanneer ge Mijn woorden en daden eerlijk aan
de Schrift getoetst hadt, moeten toegeven, dat Ik spreek en
handel uit denzelfden Geest, waaruit al de ware en getrouwe profeten hebben gesproken en gehandeld. Tegenover dat getuigenis des Geestes door de profeten en door
Mij, durft gij echter uw valsch getuigenis, uw laster, stellen.
Weest echter gewaarschuwd. Verwerpt toch des Heeren
Woord, het getuigenis des Heiligen Geestes niet, anders is
U geen heil besehoren 3).
Ik verzeker U, dat God allerlei zonde den menschen
vergeven zal. Allerlei overtreding. Bijv. ook laster. Wanneer
iemand valsch getuigenis zal hebben gesproken tegen zijnen
29 naaste, er zal vergeving voor zijn 4 ). Maar wanneer iemand
1 ) Het woord huis zou in de taal, welke Jezus het meest zal gesproken hebhen, tevens een staatkundig gebied kunnen aanduiden. 2 ) 1 : 7. a ) Num. 15 : 30,
31; Jes. 8 : 20. 4 ) Volgens Matth. en Lucas heeft de Heere Jezus ook nog gezegd: zelfs dit feit, dat gij lastert tegen iemand als MU, dien gij aanziet voor een
gewoon menschenkind als alle andere (zie Hoot op 2 : 10), het is nog te vergeven.
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valsch getuigenis zal gegeven hebben tegen God; indien
hij n.m.l. het Woord Gods, het getuigenis des Heiligen
Geestes, zal hebben verdraaid en dit verklaard voor woorden en daden van den duivel, dat zal God niet vergeven,
noch heden noch op den dag des oordeels. Hij heeft niet
gezondigd tegen een mensch, maar tegen den eeuwigen
God."
30 Dit ontvingen de Schriftgeleerden ten antwoord, omdat zij hadden gelasterd, dat Jezus niet gedreven werd door
den Geest van God, maar door een onreinen geest.
En wat tenslotte Zijn familie betreft, aan deze gaf Jezus
31
het volgend bescheid.
Eens toen er weer een groote menigte rondom Hem
nederzat, kwamen Zijn moeder en Zijn broers tot Hem.
Er was echter zoo'n groote schare bijeen, dat er geen &Orkomen aan was. Daarom lieten zij Hem roepen door de
boodschap van den een naar den ander door te geven.
32 Eindelijk zei iemand, die 't dichtst bij Jezus zat: „Zie, daar
zijn Uw moeder en Uw broers en zusters om U gekomen."
33 Doch Jezus antwoordde voor aller oor: „Ik behoor niet
tot zulk een aparten familiekring als gij meent. Zie hier"
34 — en toen liet Hij Zijn blik weiden over degenen, die daar
in een kring naar Zijn prediking zaten te luisteren — „zie
35 hier, Mijn moeder en Mijn broeders. Alwie den wil van God
doet, die is Mijn broeder, zuster en moeder. ZOO ruim een
kring behoor Ik toe."
5. JEZUS ONDERWIJST DOOR GELIJKENISSEN.
4:1

Zoo waren het weinig verblijdende ervaringen, welke
Jezus aan alle zij den op deed. Misverstand bij eigen bloedverwanten, miskenning bij de leiders des yolks. En bij dat
yolk zelf wel een grooten toeloop van nieuwsgierigen, maar
geen bereidheid des harten om Zijn prediking te ontvangen
als Woord Gods en om als daders des Woords vruchten
voort te brengen. Gelijk Hij in het volgende liet blijken.
Jezus was weer begonnen onderwijs te geven aan het
strand der zee. Vanwege de zeer talrijke schare, welke
zich rondom Hem verzamelde, had Hij Zich genoodzaakt
gezien gebruik te maken van zulk een scheepje als Hij reeds
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vroeger verzocht had voor Hem gereed te houden 1 ). Anders
had Hij bijna geen ruimte om te staan. Hij ging dus aan
boord en gaf, terwijl de geheele menigte met het aangezicht zeewaarts stond geschaard, onderwijs vanaf het water.
2 Nu bediende Jezus Zich bij Zijn onderwijs dikwijls
van de methode, bij de toenmalige Joodsche leeraars zeer
in zwang en ook uit het O.T. niet onbekend, om Zijn bedoeling te verduidelijken door middel van gelijkenissen 2).
Het yolk hoorde ze gaarne. Men vond die beelden zoo
mooi, die verhalen zoo schoon en die gedachten zoo verheven. In drommen kwam men om Jezus te hooren. Doch
in plaats van te bedenken, dat men met het Goddeljk
Woord te doen had, hetwelk moet geloofd en gedaan, vergaapte men zich aan bijkomstigheden als schoonheid van
beelden, scharen van menschen, een schitterende rede enz.
Toen heeft Jezus gewaarschuwd met de volgende onder3 wijzing: „Geeft acht op wat Ik u zeggen ga. Er ging eens
een zaaier naar buiten, naar het veld, om Zijn akker te
4 bezaaien. Maar ge weet hoe de bodemgesteldheid op onze
akkers is. Alle stukken van den akker zijn niet gelijk. Hier
loopt een voetpad dwars door den akker. Hard en vastgetreden is hier de grond. Ginds vind ge plekken, waar
slechts weinig teelaarde den rotsbodem bedekt. Het gewas
kan daar geen behoorlijken wortel maken. Op weer andere
plaatsen hebben verleden jaar hoog de doornen gestaan.
Wel zijn ze afgebrand en is de grond omgeploegd, maar de
doornwortels geheel en al te verwijderen was niet mogelijk.
En zoo kon het gebeuren, dat bij het zaaien een gedeelte
van het kostelijke zaad terecht kwam langs dezen weg, op
het harde vastgetreden pad. Alras werd het door de vogels
5 opgepikt 3). Elders viel het zaad op zOO'n plek in den
akker, waar slechts een dunne humuslaag den bodem
6 dekte 4 ). Spoedig was het zaad daar uitgesproten. Maar
toen de zon opging was het even spoedig verbrand. Het
1 ) 3 : 9. 2 ) Het woord komt reeds 3 : 23 voor, straks ook 7 : 17, en beteekent
beeld, gelijkenis, zinspeling enz. 3 ) Zeker kenner van Palaestina houdt het voor
mogelijk, dat men aldaar oudtijds eerst zaaide en pas daarna ploegde en verklaart het daaruit, dat het zaad op den weg, wijl niet ondergeploegd, werd
opgepikt. 4 ) Soms zoo ondiep, dat men bij 't ploegen even den (houten) ploeg
moet opbeuren.
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7 moest wel verschroeien. Het had geen wortel. Weer ergens
elders werd het zaad ontvangen door zoo'n stee, waar nog
doornwortels waren achtergebleven. Het zaad kwam wel op
en schoot wel omhoog. Doch ook de doornen schoten hoog
op, benamen het zaad alle voedsel, lucht en licht en der8 halve kon het tot vruchtdragen ook daar niet komen. Tenslotte werd een deel van het zaad opgenomen door goede
aarde en bracht daar vrucht voort. Want daar kwam het
niet slechts op en schoot het niet slechts omhoog, maar
daar droeg het ook vrucht, nu eens dertig-, dan weer zestig-,
dan weer honderdvoudige vrucht."
9 En toen Jezus deze woorden had gesproken, drong Hij
er bij Zijn toehoorders nog eens op aan zich van deze gelijkenis ernstig rekenschap te geven. „Laat ieder nu toch
zijn ooren goed gebruiken. Geeft toch acht op hetgeen u
deze gelijkenis te zeggen beef t."
10 Na deze en meer andere gelijkenissen te hebben gesproken was Jezus nog wat met Zijn kring alleen overgebleven en bleek het, dat Zijn prediking op sommigen toch
wel indruk had gemaakt. Onder de achterblijvers, de twaalf
discipelen en nog eenigen met hen, rezen tenminste vragen
naar aanleiding van het gehoorde. Men vroeg Jezus wat
Hij toch bedoeld had, vooral met die gelijkenis van den
zaaier.
11 Jezus antwoordde: „Gij zijt gelukkig, want Ik zie, dat
U een hart geschonken is om te gelooven. Gij doet immers
navraag. Zoo leert gij het Woord verstaan en verkrijgt gij
inzicht in de dingen van het koninkrijk. Omdat dit gesticht
wordt en uitgebreid door de kracht van het Woord. Maar
die anderen, die zooeven van ons zijn heengegaan, zijn geen
goede hoorders. Zij stellen zich al tevree met de gelijkenis
op zichzelf, met een treffend woord en een pakkend beeld.
Maar zij laten het niet tot zich doordringen, dat zij met
God en Zijn Woord te doen hebben en dat 1k door die gelijkenis van den zaaier hen bedoelde en waarschuwde. Dat
zij die akker zijn. Dat zij die verschillende soort van akkergrond zijn. Hun hart is te hoog om te gevoelen, dat dit
hen raakt. Integendeel. Zij vinden het nog mooi ook. En
12 zoo verzwaren zij bun oordeel. Ofschoon gij u hierover niet
al te zeer verwonderen moet. Want wij wisten, dat dit zou
Marcus. 3
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geschieden. Het is aldus Gods raadsplan, want er staat geschreven 1 ), dat zij Hem met hun eigen oogen zullen aankijken en met hun eigen ooren zullen hooren spreken. Wat
wil men nog meer? Het zal Israel aan nets ontbreken.
En toch zullen zij niet ontdekken, dat Hij het is en toch
zullen zij niet verstaan, dat Hij het Goddelijke Woord
spreekt tot hen. En zoo zullen zij zich aan het uitwendige
blijven vergapen en zich niet bekeeren en geen vergeving
van zonden verkrijgen."
13 Tot de verklaring overgaande, sprak Jezus: „Wel, begrijpt ge die gelijkenis van het zaad niet? Maar die zal Ik.
U dan eerst duidelijk maken. Hoe zoudt ge anders de overige gelijkenissen verstaan. Want in elke gelijkenis gaat het
om het W oord als de kracht, waardoor het koninkrijk wordt
verbreid.
Ziehier. Het zaad is beeld voor het Woord. Gelijk de
14
zaaier het zaad op den akker strooit, zoo wordt door Mij
het Woord in Israel gepredikt. Het zaad is goed. Zoo is
ook het Woord goed. Maar evenals alle deelen van den
akker niet eender zijn, zoo zijn ook niet alle harten der
menschen gehoorzaam om Mijn woorden aan te nemen.
15 Sommige hoorders doen Mij denken aan het eerste geval, waarbij het zaad langs den weg viel. Zij hooren het
Woord wel, maar staan er niet verder bij stil. Zij staan
niet toe, dat het dieper op hen inwerkt. Ze laten het aan
de oppervlakte hunner harten liggen. De Satan kan het
16 onmiddellijk wegnemen. Anderen zijn gelijk aan die plekken in den akker, waar te weinig aarde op den rotsbodem
ligt. Zij nemen het Woord terstond aan, met geestdrift zelfs.
17 Maar evenals het zaad in de ondiepe humuslaag geen wortelen kon schieten, zoo zijn ook zij menschen van het oogenblik. Men heeft hooge verwachtingen van hen, maar zij stellen teleur. Breken er tijden van verdrukking, ja van vervolging aan om der wille van het Woord dan komen zij
18 spoedig te vallen. Weer andere hoorders des Woords herinneren U aan het zaad tusschen de doornen. Zij hebben het
Woord Gods ook aangenomen. Ook heeft het wel zekeren
invloed op hen. Maar allerlei zorg om door de wereld te
1) Jes. 6.
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19 komen neemt hen zoo in beslag; of men wordt dermate beheerscht door de zucht om rijk te worden; geld is verleidelijk, 't verblindt; of het zijn velerlei andere begeerten,
welke in het hart opkomen en het zoodanig in beslag nemen,
dat er voor Gods Woord eenvoudig geen plaats overblijft.
Het Woord wordt overstemd. Evenals het gewas op den
akker door de doornen, zoo wordt Gods Woord in de harten
verstikt door allerlei andere invloeden, waarvoor de menschen het hart liever openstellen. Invloed oefent het Woord
nog wel, maar de vereischte vrucht brengt het niet voort.
20 De laatste zijn echter zij, die gelijk zijn aan de goede
aarde. Zij hooren ook het Woord. Maar zij vitten het aan.
En rijk is de vrucht. Bij den een al overvloediger dan bij
den ander. Hier dertig-, daar zestig- en ginds honderdvoudig. Door woord en wandel bewegen zij ook anderen tot
het geloof."
Zulke hoorders en daders des Woords zag Jezus in Zijn
discipelen. Zoo veelvoudige vrucht zouden zij dragen door
Zijn Evangeliewoord te verbreiden.
Hij bond hun die taak op het hart met gebruikmaking
21
van de volgende gelijkenis.
„Wat doet een huisvrouw, wanneer zij de lamp gevuld
heeft en binnenbrengt? Zet zij die dan in een hoek van het
vertrek met haar korenmaat 1 ) er 't ondersteboven overheen? Of schuift zij de lamp onder den divan? Natuurlijk
niet. Zij bevestigt de lamp aan den standaard 2 ). Dan verlicht deze het gansche vertrek ten gerieve van ieder, die
daarin is.
Zulk een lamp is ook Mijn Evangelie.
22
Geen woord is er gesproken in het verborgene en geen
daad verricht in het geheim of ze zullen openbaar gemaakt
23 worden 3 ). Gebruikt dus terdege uw ooren en geeft acht op
hetgeen gij hoort!
1 ) Elke huisvrouw bakte haar eigen brood. De korenmaat had 8 a 9 L. inhoud.
2) Men kon de olielampjes dier dagen vasthouden aan een handvat of hangen
aan of zetten op een standaard (luchter), maar niet zetten op tafel, want een
tafel als wij hebben kende men niet. 3 ) Deze woorden behelsden niet slechts
een algemeene waarheid (we zullen alien rekenschap moeten afleggen, 2 Cor.
5 : 10, maar zijn door de discipelen achteraf bovendien verstaan als een aansporing om de lamp des Evangelies ijverig in de wereld op te heffen en
Christus' woorden en werken straks alom te vertellen.
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24 En om hen op te wekken tot aandachtig luisteren naar
Zijn prediking bediende Hij Zich van de volgende spreekmauler, aan het meten van graan 1 ) ontleend.
Weet wel wat het is, hetgeen gij heden hoort! Gij hoort
uit Mijn mond het Goddelijke Woord. Besteedt daaraan
dan alle aandacht. Dan zult gij ondervinden: naarmate gij
aandacht besteedt aan Gods Woord, zal God besteden aan
u. Naar mate gij toemeet aan Hem, zal Hij toemeten aan u.
25 Ja, Hij zal u nog een toegift bovendien schenken. Want
deze arbeid loont zichzelf. Hoe meer men Gods Woord
hoort en verstaat, hoe meer men opnemen kan. Maar wie
traag is en er geen aandacht aan schenkt, zal al minder
verstaan. Tenslotte houdt hij niets meer over, want het
gaat hem totaal voorbij.
26 Ook leerde Hij hen door de volgende gelijkenis zien
hoe gering de taak van menschen in Gods koninkrijk is.
Want dit koninkrijk wordt niet verbreid dank zij de inspanning der predikers. Het breidt zich even onmerkbaar
uit door de kracht van het Woord als het zaad in den
akker zich ongemerkt tot vrucht ontwikkelt. Als de landman het zaad op den akker gezaaid heeft, is zijn taak ten27 einde. Nu moet hij het in Gods handers laten. Zelf heeft
hij verder niets te doen dan eenvoudig voort te 'even; van
morgen tot avond en van avond tot morgen. Intusschen
zorgt God, dat het zaad ontspruit en opschiet. En straks
28 ziet men de vruchten verschijnen, als vanzelf. Zooals de
aarde ook als 't ware automatisch vrucht voortbrengt. Alles
gaat in z'n werk naar den door God gestelden regel: eerst
29 de halm, dan de aar, dan de voile korrels. Als de landman
dat ziet, is pas zijn tijd gekomen en slaat hij de sikkel erin
om te oogsten. Wanneer hij dus de vrucht ziet. Maar hij
heeft die vrucht niet zelf doen voortkomen.
1 ) Hierbij werd vaak geducht geknoeid. De zak, waarin het graan gemeten
werd, werd ongemerkt van ter zijde ingeduwd of met den bodem ergens op
gezet. Voile maat kreeg men, wanneer de inhoud flink werd aangedrukt en
geschud en er tenslotte een toegift, „een kop", bovenop gezet werd. Wie voile
maat geeft aan God, ontvangt van Hem ook voile maat weder, ja „een kop
crop". — Wat in Marc. 4 betrokken wordt op het hooren van Gods Woord,
wordt elders b.v. Luc. 6 : 33 betrokken op het doen van Gods Woord, hetgeen
op hetzelfde neerkomt.
36
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Zoo is ook het aandeel van menschen in den voortgang
van Gods koninkrijk maar zeer gering.
30 Terwijl Hij tenslotte met de volgende gelijkenis aantoonde hoe het koninkrijk Gods, thans nog klein en gering
geacht, eenmaal de geheele wereld zou doortrekken.
„Zal ik u nog eens in een gelijkenis het koninkrijk Gods
doen zien? Welk voorbeeld zullen we dan eens nemen?
31 Het gelijkt sprekend op een mosterdzaadje. Want
mosterd heeft het kleinste zaad van alle gewas, dat men
ten onzent verbouwt. Het is spreekwoordelijk klein 1).
32 Toch, als het eenmaal gezaaid is en opschiet, is er geert
plant, die den mosterd overtreft. Hij wordt zoo forsch als
een boom, ruim een meter hoog, en maakt zulke takken,
dat de vogels daarin bescherming zoeken tegen de hitte.
ZOO'n plant kan er groeien van een zeer klein zaadje.
Zoo verrassend sterk zou ook de kracht van het Evangelie op de aarde zijn, wilde Jezus zeggen.
33 Met gebruikmaking van al zulke gelijkenissen predikte
Jezus het Woord. Door zulke beelden, aan hun dagelijksche
leven ontleend, paste Hij Zich bij de bevatting Zijner hoor34 ders aan. Hij bediende Zich daarvan voortdurend. En wanneer er later uit den kring Zijner discipelen vragen rezen,
was Hij steeds bereid alles nog eens nader te verklaren.
6. JEZUS DOET GROOTE WONDEREN.
35 Op dien zelfden dag is ook nog het volgende gebeurd.
Tijdens de rede, waarin Jezus de schare met bovenverhaalde gelijkenissen had onderwezen, was het middag geworden. De zon was reeds over haar hoogtepunt heen. Tenslotte eindigde Jezus Zijn rede en...... gaf den wensch te
36 kennen naar de overzijde van het meer te varen. De
discipelen gehoorzaamden, lieten de menschen heengaan,
kwamen aan boord en voeren met Jezus weg. Nog steeds
beyond deze zich op de plaats, vanwaaraf Hij in den voor1)

Doorsnede 1 mM, gewicht 1 mGram.
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middag onderwijs gegeven had. Vermoeid van den arbeid
was Hij rustig op den achtersteven gebleven, gezeten op
de roerbank, op de peluw, welke daar gewoonlijk ligt. Zoo
staken zij dan van wal, in verscheidene scheepjes.
37 Nu waren de discipelen uitgevaren op bevel van Jezus,
niet uit zich zelf. Op dit uur van den dag zou dit plan
immers bij hen, ervaren visschers, nooit opgekomen zijn. De
zee van Galilaea is n.m.l. van namiddag tot middernacht
nooit recht betrouwbaar wegens plaatselijke stormen. De
discipelen wisten 'dit wel, maar Jezus had hen verzocht
naar den overkant te varen.
Daar bevinden zij zich plotseling in een wervelstorm,
die het water in groote beroering brengt. Onstuimig rollen
de golven over het scheepje. De toestand wordt hachelijk.
Ze maken reeds water. Hun schip loopt vol.
38 Intusschen was Jezus vanwege de middagwarmte en
vermoeid van het spreken in slaap gevallen, nog steeds op
de roerbankmatras gezeten. En hoe 't ook stormde, Hij
sliep maar door.
Maar dat vervulde de discipelen met verbazing. Hij
besefte niet, in hoe groot gevaar Hij verkeerde! En niet
alleen Hij, maar ook zij. Z'e schudden Hem wakker en
roepen Hem toe: „Meester 3 ), we zijn op Uw bevel uitgevaren! En ziet Ge nu niet, stoort Ge er U thane niet aan,
dat we vergaan?"
39 Toen werd Jezus wakker en bestrafte wind en zee alsof
Hij tot den duivel sprak. Met woorden, zooals Hij ze ook
wel eens tot bezetenen door den duivel gesproken had.
„Zwijg! wees onmiddellijk stil!" De wind ging liggen. En
het water werd onmiddellijk vlak. Het deinde zelfs niet
40 meer na. En tot Zijn discipelen sprak Jezus: „Waarom
zijt ge zoo bang? Gaat ge nu z4545 lang met Mij om en durft
ge U nog niet op Mij verlaten? Wanneer 1k u zend, kunt
ge veilig gaan."
41 Deze gebeurtenis vervulde de discipelen met diep ontzag voor Jezus. Ze zeiden tot elkaar: „Als Hij in staat is
tot zulke wonderers, te regeeren over wind en water, wie
moet Hij dan wel niet zijn?"
3)
38
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Zij staken het meer over en landden aan den Oostelijken
oever, in de omgeving van Gergesa 1).
2 Nauwelijks was Jezus echter van boord gegaan of daar
kwam iemand op Hem af, die van den duivel bezeten was 2).
De man kwam uit een der holen, welke men daar in het
kalkgebergte vindt en welke dikwijls worden gebruikt als
3 begraafplaatsen. In zulk een hol hield de ongelukkige verblijf. Hij was een ontembaar schepsel. Zelfs met geen ket4 ting was hij meer te houden. Het was dikwijls genoeg geprobeerd. Men had hem wel geboeid aan handen en voeten.
Maar hij had de banden in reepen gescheurd en de voetboeien verbrijzeld. Niemand was bij machte hem te be5 dwingen. Altijd maar verbleef hij daar in het gebergte met
z'n grafspelonken, dag en nacht. Telkens hoorde men hem
schreeuwen en zag men, dat hij zichzelf met stee pen bezeerde.
6 Toen deze man Jezus nog maar van verre zag, kwam
hij ijlings aangedraafd. Maar dichtbij gekomen viel hij voor
Jezus ter aarde zooals men nederbuigt voor een koning
7 en schreeuwde het luide uit: „Wat hebt Gij met mij uit te
staan, Jezus, Zoon van den God Isra gs, den Allerhoogste!
Ik bezweer U bij God, dat Ge mij nog niet in de helsche
8 pijniging werpt! 3 ) Zoo sprak wel die man zelf met zijn
eigen mond, maar de onreine macht, die hem in haar geweld had, deed hem die woorden uitroepen. Want Jezus
had gesproken: „Onreine geest, ga dien man uit."
9 Inmiddels bleek, dat de man niet slechts door een
boozen geest, maar door meerdere was bevangen. Want
toen Jezus hem vroeg naar z'n naam, lieten de geesten hem.
antwoorden: „Ik heet Legioen. Want we zijn met z'n duizenden in dezen man gevaren."

1 ) De bewoners dezer plaats worden ook wel Gadarenen genoemd, naar het
evenwel veel verder van zee gelegen Gadara. Zooals wij Delfzijlers ook
Groningers kunnen noemen. 2 ) Voor het feit, dat Mattheus van twee bezetenen
gewaagt, weet ik geen aannetnelijke verklaring. (De oplossing is voorgesteld:
het waren er twee, maar een trad vooral op den voorgrond). Zou door de
vroegste afschrijvers van Mattheus geen schrijffout gemaakt kunnen zijn, waarnaar men het verhaal vervolgens geredigeerd heeft? Zie ook 10 : 46. 3) Zie
1 : 24.
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Hoe beefde deze massa daemonen van angst, dat Jezus
hen nu reeds uit dit land naar de hel zou sturen. Ze smeek11 ten Hem of Hij dat nog niet doen wilde. Nu liep daar juist
tegen de glooiing van het gebergte een groote kudde var..
12 kens te weiden en dus vroegen de duivelen Hem of Hij,
indien Hij hen wegzond uit dien mensch, dan wilde toe13 staan, dat zij hun intrek namen in die varkens. Wat Jezus
hun toestond. Maar toen de onreine geesten den man verlieten en in de zwijnen voeren, werd de geheele kudde,
ten getale van ongeveer tweeduizend, zoo dol, dat zij boven
van de hoogte of in zee stortte en de dieren verdronken.
14 De hoeders van dit vee sloegen van schrik op de vlucht en
vertelden overal, in de stad en op de omliggende hoeven,
wat er gebeurd was. Zoodat de menschen kwamen kijken.
15 En bij Jezus gekomen aanschouwde men tot z'n verwondering dien man, die vroeger van den duivel bezeten was en
zich de kleeren van 't lijf placht te rijten. Nu zag men
hem daar zitten, ordelijk gekleed en goed bij z'n verstand.
Het vervulde de menschen met diep ontzag.
16 Maar toen degenen, die alles als ooggetuigen hadden
meegemaakt, hun omstandig vertelden, hoe een en ander
met den bezetene in z'n werk gegaan was en hoe 't was af17 geloopen met de varkens, vonden zij dit laatste toch wel
erg. Jammer van al die varken.s! Zoodat men Jezus verzocht heeft toch maar uit hun gebied heen te gaan. En
Jezus is heengegaan.
Toen Hij aan boord ging, vroeg de eertijds bezetene of
18
19 hij Jezus mocht vergezellen. Maar dat stood deze hem niet
toe. Het zou aan den overkant, in 't land en onder 't yolk.
van Israel, maar aanleiding geven tot onjuiste toekomstverwachtingen en verkeerde volksbewegingen. Hier, in het
heidensche land, bestond dit gevaar van zoo'n aardschgezinde Messiasbeweging niet. Daarom zeide Jezus tot hem:
„Neer, ga nu naar huis en vertel aan de uwen al wat de
Heere u gedaan heeft. Hoe Hij Zich over u ontfermd heeft."
20 Wat de genezene inderdaad gedaan heeft. Hij is heengegaan. En zoo groot was zijn dankbaarheid, dat hij in heel
Tienstedenland 1 ), waarin de plaats Gerasa ligt, is gaan
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verkondigen, als een heraut zoo luide, al wat Jezus voor
hem had gedaan. Zoodat men in die streek zich algemeen
verwonderd heeft.
21 Het vaartuig heeft weer de overzij bereikt. Jezus is
weer terug en de menschen komen weer in grooten getale
naar Hem toe.
Jezus blijft aanvankelijk aan den zeekant.
Daar komt een man van aanzien tot Hem. Een van
22
hen, die de leiding hebben in de synagoge. Hij beet Jairus.
Maar als deze voorname man Jezus ziet, valt hij aan
Zijn voeten neer gelijk een smeekeling voor den troop van
23 een heerscher en hij put zich uit in smeekingen: „O, mijn
dochtertje is zoo ziek. Ze ligt op sterven. Kom haar de
handen opleggen. Dan zal ze beter worden. Dan zal ze
blijven leven."
Jezus is bereid met hem mee te gaan.
24
En een groote menigte wil daAr getuige van zijn, dat
Jezus het meisje van den synagogeleider geneest. Men verdringt zich rondom Jezus op weg naar het huis van Jairus.
25 Er bevindt zich evenwel een vrouw temidden van deze
menigte, die van dit gedrang rondom Jezus een schoon gebruik denkt te kunnen maken. Die vrouw leed aan een
verborgen kwaal, waarover men anders niet dan bij noodzaak spreekt. Zij leed nu al twaalf jaar lang aan vloeiingen.
26 Ze had al wat afgeleden, veel pijnlijke geneeskundige behandelingen moeten ondergaan, veel geld er aan gespandeerd, zij had zich arm gedokterd en nog had het niets
geholpen. De kwaal was eer toegenomen dan verminderd.
27 Maar nu had zij gehoord wat men al niet van Jezus
vertelde. Dat Hij allerlei krankheid genas. Wie weet kon
Hij ook haar wel genezen. Maar openlijk tot Hem gaan, dat
durfde zij niet. Daar schaamde zij zich voor met het oog
op den aard van haar kwaal. Dus kwam ze nu maar midden
tusschen de menschen van achteren naar Hem toe en raakte
28 even Zijn kleed aan. „Want," dacht ze bij zichzelf, „als
ik maar even Zijn kleeren heb aangeraakt, ben ik beter."
29 Inderdaad hield het bloedvloeien terstond op. Ze voelde in
haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was.
41
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30 Doch ook Jezus was duidelijk gewaar geworden wat
er geschied was. Hij had gevoeld, dat er kracht van Hem
was uitgegaan. Midden tusschen de menschen keerde Hij
Zich om en vroeg: „Wie heeft Mijn kleeren aangeraakt?"
31 De discipelen begrepen Hem eerst in het geheel niet. Ze
zeiden: „Maar ziet U dan niet, dat de menschen elkaar
rondom U verdringen en vraagt U nu nog, wie U aangeraakt
32 heeft?" Maar Jezus bleef rondkijken om te zien, wie dat
had gedaan.
33 Toen moest de vrouw wel voor den dag komen. Ze
beef de van schrik over al haar leden. Ze wist wat er met
haar geschied was. Ze mocht het niet 'anger verbergen. Ze
ging tot Jezus, viel als een smeekelinge voor Hem neer en
vertelde Hem de voile waarheid. Wat ze allemaal afgeleden
had. Hoe zij tot Hem gekomen was geloovende, dat God
machtig was door Hem ook hoar krankheid te genezen.
Maar, dat zij zich zoo geschaamd had. En dat zij nu zoo
bang was Hem diep beleedigd te hebben. Want een vloeiende vrouw was in Israel onrein 1 ). En nu had zij Hem verontreinigd door Hem aan te raken. Voelde Hij Zich inderdaad gekrenkt?
34 Maar Jezus was in het geheel niet beleedigd. Hij stelde
haar volkomen gerust. „Dochter," sprak Hij, „ge hebt goed
gedaan deze verwachting van God te hebben. In dien weg
hebt gij uw gezondheid herkregen. Wees maar niet langer
ongerust. Ik neem u niets kwalijk. Ik laat u heengaan in
vrede. En wat die kwaal betreft, Ik zal uw gezondheid niet
van u terugnemen. Ge zijt voorgoed genezen."
35 Nog terwijl Jezus met deze vrouw in gesprek was, kwam
men uit het huis van den leider der synagoge de boodschap
brengen: „Uw dochter is overleden. Waarom zoudt U den
rabbi nog langer lastig vallen?"
36 Jezus ving de woorden van ter zijde op. Maar er vlak
tegen in sprak Hij tot den leider der synagoge: „Niet bang
zijn. Blijf slechts vertrouwen in Mij stelien."
37 Nu weer Hij eerst den menschenstroom terug. Er mocht
van dit wonder geen sensatie uitgaan ander de menigte.
Zelfs het grootste deel Zijner discipelen liet Hij buiten
1)
42
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wachten. Als getuigen voor later nam Hij slechts Petrus,
38 Jacobus en Johannes, den broer van Jacobus, mee. Met dit
gezelschap ging Hij bij den synagogeleider naar binnen.
Het eerste wat Hij hoorde was het gewone rouwmisbaar,
dat men bij sterfgevallen maakt. De gehuurde schreiers en
weeklagers waren reeds druk aan den gang.
39 In de wooing van J airus binnentredende, zeide Hij:
„Maar waarom maakt gij toch zoo'n rouwmisbaar en waarom weent ge toch zoo luid? Het kind is niet gestorven,
Het slaapt slechts." Met die woorden wilde Jezus reeds nu
voorkomen, dat er straks van de opwekking der kleine al
40 te luidruchtigen ophef zou worden gemaakt. Maar de rouwklagers, die heel goed gezien hadden, dat het meisje overleden was, dreven den spot met Hem. Z6•5 waren zij ervan
overtuigd, dat het kind echt dood was.
Toen is Jezus anders opgetreden. Hij heeft al de klagers
het huis uitgestuurd.
Dan neemt Hij den vader en moeder van het kind en
de discipelen, die Hem vergezellen, met Zich mee en gaat
41 het vertrek binnen, waar het kind ligt. Daar vat Hij het
kind bij de hand en spreekt tot haar slechts deze woorden:
„Talitha koem". Dat was de taal, welke Jezus meestal sprak.
42 Die woorden beteekenen: „Meisje sta op, zeg Ik je." Onmiddellijk stond het meisje op. Geen spoor meer van dood
of ziekte. Ze bewoog zich weer als altijd. Liep in het vertrek heen en weer. 't Was n.m.l. al een meisje van twaalf
jaar.
De omstanders waren buiten zichzelf van verbazing.
Een doode door Jezus opgewekt? Dat was nog niet gebeurd!
43 Maar Jezus drukte hun ernstig op het hart toch geen ruchtbaarheid er aan te geven. De schare zou er maar door in
ijdele vervoering geraken. Jezus was niet gekomen om aardache eer te oogsten. Daarom moesten de ouders maar doen
alsof het meisje geslapen had. Ze moesten er haar zelf ook
niets van laten merken, maar doen zooals altijd, wanneer ze
's morgens wakker werd. Haar eten geven.
6:1

Op allerlei manier moest Jezus den toeloop der menschen tegengaan en hun vreeschelijk enthousiasme voor43
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komen. Want alom was men vol bewondering voor dien
grooten profeet uit Nazareth.
Behalve Nazareth zelf.
Want toen Hij de omgeving van Kapernaiim verliet en
in gezelschap van Zijn leerlingen in Zijn vaderstad aange2 komen, ook aldaar op sabbath in de synagoge begon to
onderwijzen, was menigeen bij 't hooren van Zijn woorden
wel zeer verwonderd, doch kwam toch ook al spoedig de
vraag naar voren: „Waar heeft Hij dat eigenlijk vandaan?
Hij is toch eigenlijk geen wettig leeraar, want Hij is nooit
bij eene anderen rabbi in de leer geweest. Hoe komt Hij
aan die wijsheid? En hoe komen er door Zijn bemiddeling
3 zulke wonderen tot stand? Is Hij ook maar niet de timmerman, dien wij alien heel goed hebben gekend? De Zoon
van Maria en broer van Jacobus, Jozes, Judas en Simon. En
Zijn zusters wonen toch ook maar heel gewoon bier bij
ons in de plaats." Deze dingen vond men aan Jezus z45o
gewoon, dat men er niet overheen kon. Men liet zich daardoor weerhouden meer in Hem te zien dan eenvoudig een
hunner.
4 Toen heeft Jezus nets anders gesproken dan deze
woorden: „Een profeet is nergens zoo weinig in eere
als in zijn vaderstad, onder z'n verwanten en in z'n
ouderlijk huis." Hij wilde Zich nergens opdringen, hier
zeker niet.
5 Hij heeft daar Zijn wonderkracht niet kunnen toonen.
Terwijl men op andere plaatsen de zieken tot Hem bracht,
bleef dit te Nazareth uit. Slechts een pacer zwakken heeft
6 Hij de handers kunnen opleggen en genezen. ZOO weinig
verwachting had men te Nazareth van Hem. Zoo gering was
het vertrouwen, dat men daar in Hem stelde. Jezus heeft
er Zich bepaald over verbaasd.
7. HOE JEZUS DE DISCIPELEN UITZENDT EN WEDER
ONTVANGT.
Geruimen tijd hadden de discipelen nu al met Jezus
omgegaan en onderwijs ontvangen, terwijl Jezus alom in
7 den omtrek, tot in de dorpen toe, predikte. Allengs achtte
Hij evenwel den tijd gekomen, dat ook Zijn twaalftal zou
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uitgaan met de prediking van het koninkrijk. Dus riep Hij
hen tot Zich en zond hen voor de eerste maal, in onderscheiding van later 1 ), op de volgende wijze uit.
Zij zouden thans nog twee aan twee gaan, teneinde
steun aan elkander te hebben en opdat hun spreken onder
Israel te meer gezag hebben zou 1 ). Daartoe gaf Hij hun
thans ook reeds zeggenschap over de onreine geesten. Alles
om aan hun prediking van het Woord meer kracht bij te
zetten.
8 Voorts beval Hij, dat hun optreden in overeenstemming
zou zijn met hun koninklijke taak. Hij verbood hun volstrekt alle baatzucht. Zij zouden niet zijn gelijk de rondtrekkende moraalpredikers, die als bedelaars teerden op
kosten van het publiek, noch gelijk de godenboden, die
eveneens door de landen liepen te bedelen om straks met
rijken buit aan geschenken naar hun afgodstempels terug
te keeren.
Jezus' discipelen zouden leven van het Evengelie des
koninkrijks. Daarom zouden zij zich geen zorgen maken,
waar zij onderweg van zouden leven. Al arbeidende zouden
zij verzorgd worden. Zij moesten maar op reis gaan zonder
proviand. Met hun gewonen staf in de hand natuurlijk,
maar verder zonder brood, zonder reiszak, zelfs zonder
koperen kleingeld op de gewone plaats in den gordel.
9 Niet geschoeid als voor een Lange reis, maar eenvoudig met
sandalen aan en zonder extra kleeding ter beschutting tegen
de nachtelijke koude.
10 Ook sprak Hij bij die gelegenheid tot hen: „Wanneer
ge ergens komt en daar neemt iemand u uit liefde tot het
Evangelie gastvrij in zijn woning op, dan zult ge u niet
laten verleiden om in het huis van een ander intrek te
nemen, bij wien gij verwacht het overvloediger te zullen
hebben dan aan het eerste adres. Gij blijft in dat eerste huis,
dat uit liefde tot het Woord z'n deur voor u opende en
verlaat het pas dan, wanneer gij verder moet trekken om
11 ook elders te prediken. God wees u die woning toe. Ge zijt
geen gelukzoekers, maar knechten van Mij. En indien het
u dan ook mocht gebeuren in eenige stad of in eenig dorp,
1) Marc. 16 : 15, Luc. 22 : 36. 2 ) Dem. 17 : 6, 19 : 15.
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dat men niet naar u zou willen luisteren en u niemand in
zijn woning herberg biedt, verlaat die plaats en verbreekt
er iedere gemeenschap mee. Schudt n.m.l. het stof dier
plaats van uw voeten of en verklaart haar inwoners daardoor voor even vreemd aan het heil des koninkrijks als de
heidenen."
12 Het twaalftal is uitgegaan en zij hebben hun yolk toegeroepen, dat men zich van z'n zonden bekeeren zou tot
God, die Israel heden weer kwam roepen tot Zijn dienst.
13 Ook hebben zij menigen bezetene verlost van den duivel,
velen zieken hulp geboden, door hen niet slechts met olijfolie te bestrijken — dat doet men in het Oosten met zieken
algemeen — maar ook door hen metterdaad te genezen.
14 Niet weinig droeg ook deze prediking van de discipelen
er toe bij, dat er alom over Jezus druk werd gesproken.
Zijn naam was op aller lippen. ZOO zelfs, dat ook de koning
ervan hoorde, n.m.l. Herodes. Want deze regeerde toen
over Galilaea. En hij was er nets door op zijn ge.
mak.
Onder de menschen waren de meeningen over Jezus
zeer verdeeld. Sommigen zeiden: „Het is Johannes de
Dooper. Die deed vroeger wel geen wonderen l ), maar nu
IAA. Want hij is uit de dooden opgewekt en daarom werken
15 er thans bovenaardsche krachten in hem." Anderen dachten
ook wel aan iemand uit de dooden, doch waren eerder van
oordeel, dat het Elia was. Weer anderen hidden Jezus ge16 woon voor een of ander profeet. Maar toen Herodes alles
hoorde, was hij van het eerste gevoelen en zeide ook hij:
„Die Johannes, dien ik heb laten onthoofden ...... die is opgestaan."
17 U moet weten, dat deze Herodes de man geweest was,
die Johannes den Dooper had later ombrengen. Herodes
had hem laten grijpen en in de gevangenis zetten. Ofschoon
de OOrzaak daarvan Herodias was, een vrouw, met wie
Herodes was gaan samenleven, hoewel zij eigenlijk de vrouw
18 was van zijn broer Philippus. Johannes had Herodes om
1)
46
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deze echtbreuk ernstig bestraft. Hij had gezegd: „Al zijt
gij nu koning, daarom moogt gij het nog niet met de vrouw
19 houden van een ander." Hetgeen hem de haat van Herodias,
bezorgd had. Ze zou hem gaarne vermoord hebben. Doch
20 daar kreeg zij de kans niet toe. Want toch was Herodus
beducht voor Johannes. Hij wilt al te goed welk een rechtvaardig en heilig man deze was. Daarom liet hij hem weliswaar in verzekerde bewaring blijven, tegelijkertijd echter
met het doel hem tegen de wraak van Herodias te be.
schermen. Telkens als hij Johannes gehoord had, voelde
hij toch weer zijn geweten kloppen. En telkens hoorde hij
hem toch weer gaarne.
21 Op een goeden dag heeft Herodias evenwel kans gezien haar doel toch te bereiken. Het was op Herodes' verjaardag, toen deze een feestmaaltijd had laten aanrichten
voor zijn burgerlijke en militaire autoriteiten en voor de
22 voornaamsten van Galilaea. Toen is de dochter van deze
Herodias de feestzaal binnengaan en heeft daar voor de
mannen gedanst. leder zal toestemmen, dat zij daarmee
feitelijk haar fatsoen wegwierp. Maar bij Herodes en zijn
gasten viel het bijzonder in den smaak. De koning zei tot
het meisje: „Vraag maar van me, wat je wilt en ik zal het
23 je geven." Ja, toen zij wat ongeloovig keek, beloofde hij haar
onder eede: „Al vraag je ik weet niet wat, ik zal het je
24 geven." Het meisje ging de zaal uit naar haar moeder en
vroeg: „Wat zal ik vragen?" Toen sprak deze: „Je vraagt
het hoofd van Johannes den Dooper."
25 Terstond ging zij weer naar de zaal, er mocht geen
oogenblik getalmd, de koning mocht zich eens bedenken,
en sprak: „Ik wil dan gaarne, dat u mij onmiddellijk geeft
het hoofd van Johannes den Dooper op een schotel." Zulke
schotels gebruikte men bij het feestmaal.
26 De koning voelde zich wel zeer pijnlijk getroffen. Maar
hij kon zijn woord nu niet meer jegens haar herroepen,
meende hij. Hij had het immers bij hoog en bij laag beloofd. Trouwens wat zou hij voor figuur maken tegenover
27 zijn gasten. Dus gaf hij op staanden voet aan iemand van zijn
lijfwacht bevel heen te gaan en het hoofd van Johannes te
halen. De soldaat ging heen, onthoofde Johannes in de ge28 vangenis, bracht zijn hoofd op een schotel binnen en gaf
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het aan het meisje. En het meisje gaf het aan Naar moeder.
29 Toen de discipelen van Johannes het hoorden zijn zij
gekomen, hebben zijn lijk opgenomen en het in een graf
gelegd.
30 Na verloop van eenigen tijd keerden de discipelen terug
van den tocht, waarop Jezus hen uitgezonden had en brachten Hem van alles verslag uit, zoowel van de wonderen,
welke zij hadden verricht als van het onderwijs, dat zij
hadden gegeven.
31 Hij zeide tot hen: „Nu hebt ge zooveel gedaan voor
anderen. Het is tijd, dat er nu ook aan u eens gedacht
wordt. Komt met Mij mee dan gaan wij samen ,zonder
anderen erbij, naar een stille plaats en kunt gij eens wat
uitrusten." Want het was weer zOO'n druk komen en gaan,
rondom Jezus, dat Hij zelfs geen gelegenheid had eens rustig
32 met Zijn discipelen te eten en samen te spreken. Daarom
wilden zij per schip naar een stille plaats gaan met het
doel wat onder elkaar te zijn.
33 Deze poging was echter niet onopgemerkt gebleven. De
menschen hadden Jezus en de discipelen zien wegvaren en
uit den koers, welken dezen hielden, had men kunnen opmaken naar welke plaats zij blijkbaar voeren. Dus liep men
nu ook die richting uit. En uit alle steden aan het meer,
welke men passeerde, liepen er menschen mee. Het was
tegen Paschen') en dus was het onderweg al druk van
feestgangers, uit wie menigeen zich aansloot bij hen, die
naar Jezus gingen. Zoo vormde zich een heele stoet, die
den veel grooteren afstand over land weliswaar te voet aflegde, maar toch nog eerder op de plaats van bestemming
aankwam dan de discipelen, omdat deze langzaam hadden
geroeid, want ieder wilde van het groote werk, dat hij op
zijn tocht door het land had verricht, toch wel eens aan
Jezus vertellen.
Toen Jezus het schip verliet, zag Hij weer een talrijke
34
menigte voor Zich en kon Hij, ofschoon Hij andere planners

1)
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had, Zijn innig medelijden met al die menschen niet verbergen. Hoe werd dit arme yolk door z'n leidslieden tekort
gedaan! Het leken wel schapen zonder herder. En dus ging
Hij toch maar weer aan den gang en gaf Hij hun weer
onderwijs over het koninkrijk van God. Ja, al spoedig scheen
Hij Zijn discipelen geheel te zijn vergeten en aan theta
35 anders te denken dan aan dit arme herderlooze yolk. De
discipelen zwegen maar. Totdat zij eindelijk meenden tusschenbeide te moeten komen. De tijd was n.m.l. ongemerkt
voortgegaan. Het was al middag geweest en niet alleen was
dus het uur, waarop de rabbi's met hun leervoordrachten
plachte te eindigen, reeds lang verstreken, maar ook was
het etensuur voor de menschen voorbij. Daarom traden Zijn
discipelen nu toch naar voren en spraken: „Het is bier een
tamelijk onbewoonde omgeving en het is al ver over den
36 middag. Laat U hen nu gaan, dan kunnen ze alvorens de
avond valt op landhoeven en dorpen in den omtrek nog wat
koopen om te eten."
37 Maaar toen heeft Jezus hen willen doen gevoelen, hoe
weinig zij vermochten, omdat zij nog lang niet genoeg geloofden in Hem. Hij antwoordde hun: „Dat kunnen wij
toch zelf wel. Geeft gij hun te eten." Maar zij toonden Hem
niet te begrijpen door de wedervraag: „Dan mochten we
wel f 1001 ) aan brooden gaan koopen en die onder hen
verdeelen. Moeten wij hun z•545 te eten geven?"
Jezus sprak: „Hoeveel brooden hebt ge bij u? Gaat
38
eens zien." Zij stelden een onderzoek in en zeiden: „We
39 hebben 5 brooden en 2 visschen" 2 ). Daarop gaf Jezus hun
opdracht er voor te zorgen, dat alle menschen in het gras
zouden gaan zitten — het was heerlijk groen gras, want
het was omstreeks Paschen — en wel bij gezelschappen,
zooals men met elkaar in een kring aan den maaltijd aan.ligt.
De menschen deden wat hun verzocht werd, lieten zich
40
neervallen, bier in groepen van 50, daar in groepen van 100

1) Er staat 200 denariEn. Een denarie, het dagloon van een arbeider, Matth.
20 : 9, wordt geschat op f 0.40, 14 : 4. 2 ) Het volksvoedsel bestond uit brood
en (gezouten) visch.
Marcus. 4
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personen, zoodat het veel geleek op een grooten tuin met
41 daarin aangelegde bloembedden. Hierna nam Jezus de 5
brooden en de 2 visschen, zag op naar den hemel, sprak
het gebed uit, zooals een huisvader dat doet voor den
eten, begon de brooden te breken en gaf toen maar steeds
brood aan de discipelen en die hadden het maar aan de
menschen voor to zetten. Zoo heeft Hij ook de 2 visschen
42 voor Allen uitgedeeld. Allen kregen to eten. Tot overhoudens
43 toe. Want toen na afloop van den maaltijd de discipelen de
resten moesten verzamelen, haalden zij aan overgeschoten
stukken brood, zelfs ook nog van de visschen, een beschamend aantal mandjes 1 ) vol op, n.m.l. evenveel als er
44 discipelen waren, 12 mandjes vol. Het aantal personen, dat
op deze wijze van de brooden gegeten had was 5000, de
vrouwen en kinderen niet eens meegeteld.
45 De discipelen waren vol bewondering voor Jezus, die
zoo iets gedaan had. Evenals de gansche menigte, die zich
al weer dwaze gedachten in het hoofd ging halen. Zij waren
nu toch op de feestreis en wilden Jezus dus meenemen naar
Jeruzalem om Hem daar tot Messias uit te roepen. 2)
Mar hadden ook de discipelen wel ooren naar. En zoo
groot gevaar liepen zij door dit vleeeschelijk enthousiasme
van het yolk te worden meegesleept, dat Jezus hen bepaald
heeft moeten dwingen onmiddellijk aan boord te gaan en
vast voor Hem uit te varen naar Bethsaida aan den overkant. Intusschen zou Hij hen te voet achterna komen.
46 De schare werd heengezonden en toen dit geschied
was, ging Jezus wat meer het gebergte in om aldaar to
bidden.
47.De avond viel.
Het schip beyond zich midden op zee en Jezus was
48 alleen aan land. Bij het heldere maanlicht kon Hij duidelijk
zien, hoe zij al hun best deden met roeien vooruit te komen,
maar zij hadden met den wind te kampen.
Eerst in den nanacht, tegen den morgenstond, ging Hij
naar hen toe, loopende op het meer. En aan Zijn houding

1) In zulke mandjes bewaarde men op reis zijn brood, teneinde dit niet
onderweg van heidenen te behoeven koopen. 2) Joh. 6 : 15.
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liet Hij merken, dat Hij voornemens was hen voorbij te
gaan. Hadden zij immers Zijn hulp wel noodig? Konden
zij niet groote wonderen doen? Zoo hadden zij tenminste
gerapporteerd van hun reis.
De discipelen zagen Jezus. Hij liep op het meer! Ze
49
dachten niet anders dan met de verschijning van een doode
50 te doen te hebben. Ze schreeuwden het luide uit. Want ze
hadden alien toch ook weer gezien., dat Hij het was. Vandaar dat zij vreeselijk ontsteld waren. Maar Hij begon dadelijk met hen te spreken en bracht hen tot kalmte met de
woorden: „Weest maar rustig. Ik ben het. Niet bang zijn!"
51 Hij klom bij hen aan boord en de wind ging liggen.
Nu kende de verbazing der discipelen in het geheel
52 geen grenzen meer. Geen wonder. Want zij hadden de les
met de brooden niet ter harte genomen. Jezus had hen
daardoor willen doen verstaan, dat voor wie op Hem vertrouwt geen ding te wonderlijk is. Hadden zij maar in Hem
geloofd dan zouden zij zelf ook wel de schare hebben kunnen voeden en den wind doen bedaren. Dat zagen zij echter
nog niet in. Nog lag er een sluier over hun hart, 1 ) zoodat
zij niet begrepen wie Jezus was.
Zij staken nu over. Maar toen men land naderde, bleken
53
zij terecht gekomen in de streek Gennesaret. ZOO ver waren
54 zij uit den koers gedreven. Zij legden aan en gingen van
het schip. Doch ook bier konden zij niet onopgemerkt samen
55 zijn. Want weldra werd Jezus herkend. In alleriji boodschapte men zijn komst door heel de streek en begon alom
in het rond, waar men maar vernam dat daar Jezus was, de
56 zieken op hun ligmatten tot Hem te brengen. J a, overal
waar Hij binnenkwam, hetzij in dorpen, steden of gehuchten, legde men de zieken maar gewoon op de markt, het
plein dichtbij de stadspoort, waar ieder langs moest komen,
neder en smeekte Jezus of de zieken alleen, maar den

1 ) Veelmeer dan in Ons spraakgebruik (helaas) is in de Schrift het hart het
centrum van 's menschen leven, vanwaar alle actie uitgaat. Zulk een tegenstaling als wij vaak maken tusschen verstand en hart kent de Schrift niet. Dat
men iets maar niet begrijpt door vooringenomenheid van hart, dus omdat men
niet wil, door eigen schilld, kunnen we eerst weer verstaan als we Schriftmatig
van 's menschen hart spreken gaan.
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kwast 1 ) van Zijn kleed mochten aanraken. En alwie dat
deed, werd dan ook genezen.
8. HOE JEZUS HET WETTISCH JODENDOM BESTRAFT
ALSMEDE DE ONBEVATTELIJKHEID ZIJNER DISCIPELEN.
7 : 1 Reeds lang had men het van Pharizeesche zijde met
leede oogen aangezien, dat Jezus maar voortging met prediken. Hoe gaarne zou men toch een gelegenheid vinden om
Hem aan te klagen van verachting der heilige Wet, verwerping van het Goddelijke Woord. Tot dat doel hadden
zelfs aanhangers van de Pharizeesche partij ter plaatse zich
begeven onder de menigte, welke naar Jezus luisterde. Ook
hadden eenige Schriftgeleerden uit Jeruzalem zich bij hen
gevoegd, in de hoop Jezus op de een of andere zonde te
kunnen betrappen.
2 Inderdaad meende men tenslotte een groote zonde te
hebben ontdekt. Men had n.m.l. gezien, dat een paar leerlingen van Jezus zoo-maar, d.w.z. zonder eerst hun handen
te reinigen, (brood) aten 2).
3 U moet weten, dat de Pharizeeen, en onder hun invloed
de meeste Joden, nooit zullen eten alvorens terdege hun
handen te hebben gereinigd. Niet, dat dit een Goddelijk
gebod is, maar het is in vroeger eeuwen voorgeschreven door
rabbi's van groot gezag en daarom houdt men deze „overlevering der ouden", gelijk ze het noemen, in hooge eere
4 als ware zij van Goddelijken oorsprong. Thuiskomend van
de markt, een plaats, waar het gevaar zich te verontreinigen
immers zoo groot is, zal men beslist niet aan tafel gaan
alvorens zich behoorlijk te hebben gewasschen 3 ). En zoo
zijn er nog talrijke andere dingen, waar men zich krachtens

1) Num. 15 : 37-41. 2 ) Woordelijk: de brooden eten. Men kende geen
maaltijd zonder brood. Dit was hoofdvoedsel, de rest toespijze, welke niet met
gebruikmaking van borden, lepels en vorken werd gegeten, maar met stukjes
brood, afgebroken van platte broodkoeken, uit den schotel werd geschept. Eten
was dus in elk geval brood eten. 3) Bedoeld is niet het nemen van een compleet
bad. Waarschijnlijk het reinigen van handen en voeten. Jezus boog niet voor
dezen eisch van Pharizeesche vroomheid, Luc. 11 : 38.
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overlevering streng aan houdt b.v. het onderdompelen van
bekers, kannen en koperwerk.
5 U kunt nu begrijpen, dat de Pharizeen en Schriftgeleerden naar Jezus gingen met de vraag: „Waardoor komt
het, dat Uw leerlingen zich zoo onbehoorlijk gedragen! Zij
overtreden de inzettingen onzer vaderen. Want zij eten met
ongewasschen handen."
6 Maar daar gaf Jezus hun een antwoord, dat zij zeker
niet hadden verwacht. Op hun aanklacht tegen de discipelen
ging Hij niet eens in. Wel viel Hij heel den valschen godsdienst der Pharizeeen zelf aan door te zeggen: „Wat passen
die woorden mooi op u, welke de profeet Jesaja gesproken
heeft tot het yolk zijner dagen. Want ook in dien tijd was
al dat uiterst nauwkeurige nakomen van geboden maar bedriegelijke schijnvertooning. We lezen, dat God het wel
doorzag en sprak: „Oogenschijnlijk word Ik door dit yolk
geeerd, tenminste naar hun lippen te oordeelen. Maar in
werkelijkheid is het niet zoo, dock zijn zij schrikkelijk ongehoorzaam, want zij meenen het niet van harte. Daarom
geef Ik om hun eeredienst nets. Zij dienen Mij niet, maar
zichzelf, door allerlei menschelijke bepalinkjes boven Mijn
heilig gebod te plaatsen." Welnu, aan zulk een eigenwil8 ligen godsdienst maakt gij u thans ook schuldig. Gij laat
het ook vOOrkomen alsof gij het Woord Gods zeer hoog
schat. In waarheid echter wordt Gods Wet door u vertrapt.
Want gij werpt het gebod Gods weg teneinde de overlevering van menschen vast te houden.
Ik zal het u bewijzen."
En toen ging Jezus aldus verder: „Het is wat moois, 1)
9
dat gij Gods gebod ondersteboven werpt om toch maar uw
10 eigen overlevering in stand te kunnen houden. Daar is b.v.
het gebod, hetwelk God door Mozes heeft gesproken: eer uw
vader en uw moeder, en: wie zijn vader of moeder vloekt,
11 zal onvoorwaardelijk sterven. Maar nu komt gij met uw leer
der vaderen. Iemand is b.v. verplicht zijn ouden vader en
moeder te onderhouden. Hij wil zich echter aan dien kinderplicht onttrekken. Volgens u behoeft hij dan slechts de for-

1)

Hetzelfde woord als in vs. 6.
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mule uit te spreken „Korban" d.w.z. „Vader en Moeder,
voortaan schenk ik het onderhoudsbedrag aan God." Dan,
is zoo iemand volgens u van alles af. Het is niet eens noodzakelijk, dat hij het bedrag ook werkelijk aan den tempel
schenkt. Maar ook behoeft hij aan zijn ouders nooit meer
jets te doen. Als hij slechts zeer correct voor het uitspreken
12 van die formille zorgt. Ja, ook al zou hij achteraf op zijn
besluit willen terugkomen en toch nog jets aan zijn ouders
willen doen, dan staat gij hem dit niet meer toe. Vanwege
de eenmaal uitgesproken formule. Die mag vooral niet her13 roepen worden. Maar zoodoende het gebod van God herroepen, alsof het er dus eigenlijk niet stond „eer uw vader
en moeder", dat mag wel. Het GOddelijk Woord moet wijken
voor menschelijk woord.
En dit is nu nog maar een enkel voorbeeld. Doch 1k
zou er zulke nog heel wat aan kunnen toevoegen."
14 Met deze woorden keerde Jezus Zich van de Phanzeal af, riep de menschen tot Zich en sprak tot hen:
„Luistert allemaal toch naar Mij en niet naar deze ontrouwe
leidslieden, die onder den schijn van innige gehoorzaam15 heid aan Gods Woord u van dat Woord berooven. En begrijpt toch de ware bedoeling van Gods Woord als het
spreekt van rein en onrein. Dan wil het ons niet leeren,
dat de zonde gelegen is in eenig schepsel op zichzelf, in
eten of drinken b.v. Een mensch wordt niet onrein door
hetgeen van buiten naar binnen gaat, maar andersom, door
wat van binnen naar buiten komt.
Gebruik terdege uw ooren en geeft acht op hetgeen
16
gij hoort" 1).
Toen Jezus de schare had laten gaan en in huis ge.
17
komen was, vroegen de discipelen, wat Hij zooeven met die
18 merkwaardige woorden bedoeld had. Waarop Hij antwoordde: „Ik had gedacht, dat gij nu wel zOOveel van Mij geleerd
hadt, dat gij die woorden zoudt verstaan. Ge begrijpt toch
wel, dat de bron der onreinheid niet buiten den mensch
is gelegen. Zij ligt daarbinn.en. Spijzen maken een mensch

1) In sommige handschriften komt vs. 16 niet voor. Na vs. 14 lijkt het inderdaad wat overbodig.
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19 niet zondig. Die komen niet in zijn hart, maar in zijn maag
en verlaten straks weer het lichaam op de bekende wijze."
Met deze uitspraak heeft Jezus duidelijk te kennen gegeven, dat wij er niet over moeten strijden, welke spijzen
wel en welke spijzen niet geoorloofd zijn. Jezus heeft uitgesproken, dat de zonde niet in de spijzen zit en heeft in
zooverre dus reeds tijdens Zijn omwandeling het gebruik
van alle spijzen voor geoorloofd verklaard 1).
20 „Neen," zoo ging Hij verder, „wat den mensch wel verontreinigt, dat is, hetgeen van hem uitgaat, n.m.l. zijn gedachten, woorden en werken. De bron der onreinheid is
21 het hart. Want van binnenuit, uit 's menschen hart, komen
de zondige overwegingen op om te doen al zulk kwaad als:
22 ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, gemeenheid,
geslepenheid, onmatigheid, afgunst, laster, hoogmoed en loszinnigheid.
Ziet daar, wat er zooal uit het binnenste voortkomt en
23
die dingen, die zOnden, maken den mensch onrein."
24 Zoo wilde Jezus dus, hoe trouw ook aan Gods Woord
en Wet, ja juist daarom, geen oogenblik wijken voor de
eigengemaakte geboden van het wettisch Jodendom, al
stelde men die nu nog zoo gezaghebbend voor als de leer der
oude vaderen.
Evenmin had Jezus er bezwaar tegen de grenzen van
het heilige land te overschrijden en op heidenschen bodem
wonderen te verrichten.
Het voorafgaand onderwijs had Hij gegeven 2 ) gezeten
in het huis van Petrus te Kapernaum. Toen dit beeindigd
was, stond Hij op en ging vandaar naar het gebied van
Tyrus. Dit ligt aan de Noordwestgrens des lands. Hij nam
aldaar Zijn intrek ten huize van een vriend 2 ) met den
uitdrukkelijken wensch, dat niemand dit vernemen zou.
Toch kon Hij ook bier niet lang onopgemerkt blijven.
25
Reeds vroeger waren er geruchten aangaande Jezus tot

1 ) Vs. 19b is leering, welke Marcus (Petrus) te Rome uit Jezus' woorden
put voor de gemeente aldaar, waarin nog quaestie bestond over het eten van

spijzen, zie Rom. 14. 2 ) Vermoedelijk, vs. 17.
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deze landstreek doorgedrongen 1 ). Het duurde niet lang of
een vrouw, die ook van Jezus vernomen had, kwam tot
Hem om hulp. Zij had een dochtertje, dat door een onreinen geest gekweld werd. Smeekend viel zij aan Jezus'
voeten.
26 Deze vrouw behoorde niet tot het Joodsche yolk. Zij
was van afkomst een heidin uit Syrisch Phoenicie 2 ). Nu
vroeg deze vrouw aan Jezus of Hij den daemon uit haar
dochter wilde werpen.
27 Eerst antwoordde Jezus haar afwijzend. „Neen, kinderen gaan voor honden. Het zou wat moois zijn het brood der
kinderen te nemen en dat den honden voor te werpen."
Met deze woorden zinspeelde Jezus op Israels voorrecht
Gods yolk te mogen zijn. Daarom sprak men van de heidenen vaak als honden, terwijl de Joden kinderen waren.
Weliswaar verzachtte Jezus deze spreekwijze wat door zulk
een woord te gebruiken, waarmee men niet den wilden
hoed, doch het huisdier aanduidt. Toch gaf hij duidelijk
te verstaan, hoeveel de Joden op de heidenen voor gekregen hadden.
28 Uit het antwoord der vrouw Meek, dat zij de beeldspraak van Jezus heel goed had begrepen. En dat zij voor
de waarheid daarvan boog. Zij was inderdaad maar een
vreemde. Zij erkende Gods recht om vrij te bevoorrechten,
wien Hij wil. Doch gevat ging zij in de zelfde beel;spraak
verder en beriep er zich op, dat reeds tijdens den maaltijd
de honden toch wel de kruimpjes opeten, welke de kinderen onder tafel laten vallen. Als Jezus dus maar een enkel
woord wilde spreken, zou dat reeds voldoende zijn, geloofde ze.
29 Getroffen door dit sterk vertrouwen op Zijn macht en
goedheid bij deze heidensche vrouw, antwoordde Jezus, dat
Hij vanwege dit groote geloof, hetwelk uit haar woorden
sprak, haar niet onverhoord wilde henen zenden. „De duivel
is uit uw dochter weggegaan."
1 ) 3 : 8. 2) Te Rome was het bekendste Phoenicia 't zoogenaamd Libysch
Phoenicia in Noord-Afrika (Carthago). Dit was evenwel gekoloniseerd vanuit
Tyrus. In onderscheiding van de eerste noemt Marcus voor zijn lezers de laatste
landstreek daarom Syrisch Phoenicia. Een duidelijk bewijs, dat hij zijn boek
schreef terwij1 hij vanuit het Romeinsche Westen naar het land Kanaiin keek.
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30 Zij toonde ook werkelijk aan dit woord alleen genoeg
te hebben. Zij ging heen en trof bij Naar thuiskomst het
kind rustig op bed liggend aan. De duivel was uitgegaan.
Zij had niet tevergeefs geloofd in Jezus, al was zij dan maar
een heidin.
31 Het volgende wonder had plaats in het half-heidensche
Tienstedenland (Decapolis). Want toen Jezus het grensgebied van Tyrus weer verliet, ging Hij via Sidon, dus langs
een grooten omweg, heelemaal door het Noorden, naar de
Galilaesche zee, tot Hij beoosten de Jordaan midden in
Tienstedenland kwam, alweer een grensgebied 1 ). Hier had
Hij eens dien bezetene genezen en had men Hem verzocht
het land te verlaten 2 ). Thans nam men echter een gansch
andere houding jegens Hem aan, dank zij de prediking van
32 den eertijds-bezetene 3 ). Thins bracht men tenminste zelf
een man tot Jezus, die doof was en daarbij ook bezwaarlijk
sprak. Het verzoek was of Jezus hem de handen wilde opleggen, zooals men dat de wonderdokters zoo vaak zag doen,
ander het prevelen van hun bezweringsformules.
33 Zulk een toovenaar wilde Jezus echter niet schijnen te
zijn. Oak was Hij wars van sensatie. Er moest geen oploop
ontstaan. Daarom begcin Hij met allereerst den man apart
te nemen, bij al die menschen vandaan.
Vervolgens wilde Hij hem vooraf doen verstaan wat er
met hem gebeuren ging. Dit stuitte echter op groote bezwaren, omdat de man immers doof was. Met spreken was
hij met te bereiken. Derhalve stak Jezus eerst Zijn vingers
in z'n ooren, waarmee Hij hem beduidde: 1k wil u van uw
doofheid genezen. Daarna bevochtigde Jezus Zijn vinger
met Zijn mond en raakte daarmee de tong van den doove
aan. De man begreep dat ook wel, want algemeen kent het
volksgeloof zekere geneeskracht toe aan speeksel. Het drong
nu tot den dooven man door, dat hier iemand was, die Zijn
gehoor- en spraakvermogen wilde herstellen.
1 ) Wilde Jezus het gebied van Herodes (Galilaea) vermijden, 8 : 15? Of
zocht Hij hier tevens begeerde rust voor Zich en Zijn discipelen? 2 ) 5 : 1-20.
3 ) Vermoedelijk, zie 5 : 20.
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34 Tenslotte sloeg Jezus Zijn oogen ten hemel en maakte
het gebaar van iemand, die zwaar zucht. Hieruit kon de
lijder opmaken, dat wij alle hulp alleen van God moeten
verwachten en van Hem moeten afsmeeken in het gebed.
En toen sprak Jezus slechts het eene woord „Effatha"
uit, in Zijn moedertaal, het Arameesch. Het beteekent:
word geopend. Met slechts dit eene machtswoord stelde
Jezus dezen mensch weer open voor de buitenwereld, waarvoor hij tot nu toe gesloten was geweest.
Onmiddellijk kon hij weer hooren en kon hij weer vrij
35
zijn tong gebruiken. Hij sprak direct zonder eenig gebrek.
36 Vanzelf kon dit wonder niet geheel verborgen blijven.
Doch Jezus gaf bevel, dat men er geen gerucht aan geven.
zou. Er moest geen uitbundig rumoer van komen. Maar nog
luider dan Jezus 't hun verbood gingen de menschen alles
uitbazuinen. Z'oo uittermate verbaasd waren ze. En ze zeiden, zooals het y olk zich dan bij zulke treffende gebeurte37 nissen kan laten gaan en sterk generaliseeren: „Wat heeft
Hij alles prachtig gedaan! Hij last zoo maar de dooven
hooren. En Hij maakt, dat de stommen weer kunnen
spreken."

B : 1 In diezelfde dagen, waarin Jezus Galilaea meed vanwege de vijandschap van de Pharizeen en Herodes 1 ), heeft
Hij voor de tweede maal een groote schare op wonderlijke
wijze gespijzigd.
Hij vertoefde in het Overjordaansche land. Doch ook
hier, in dit afgelegen oord, had zich een groote menigte
om Hem verzameld en was dagenlang getuige geweest van.
Jezus' woorden en werken. Tenslotte was echter de mondvoorraad, welke men bij het aanvaarden van zijn tocht naar
deze streek met zich genomen had, geheel en al opgeteerd.
Jezus bemerkte dit en riep de discipelen tot Zich. Nu wilde
Hij hen nogmaals beproeven 2 ). Zouden zij nu in Hem gelooven als den Machtige over de zee en over het brood?
Zouden zij nil belijden, dat voor Jezus niets to wonderlijk is?
Hij zeide tot hen: „Ik heb zoo'n meelij met de
2
menschen. Want nu zijn ze al drie dagen lang bij Mij ge1) 8 : 15. 2 ) Naar Joh. 6 : 6 en in verband met 8 : 17-21.
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3 bleven en hun eten is op. Als Ik hen zoo laat gaan, zullen
zij op weg naar huis bezwijken. Sommigen komen van ver."
4 Helaas was er oak thans nog niemand onder de
discipelen, die Jezus beleed als den Zoon van God, bij Wien
alle dingen mogelijk zijn. Zij hadden nog niets geleerd van
het eerste broodwonder en van het wandelen op zee. In
plaats van te gelooven gingen zij ook thans redeneeren:
„Waar zal men hier in dit onbewoond oord voedsel voor
zooveel menschen vandaan halen? Daartoe is niemand bij
machte."
Toen heeft Jezus, geduldig, voor de tweede maal dit
5
wonder verricht.
Hij vroeg hun: „Hoeveel brooden hebt ge?" Zij antwoordden: „zeven".
6 Hierop beval Hij de schare, dat zij op den grond zou
gaan zitten, nam de brooden en na het gebed voor den eten
uitgesproken te hebben brak Hij ze om ze daarna aan Zijn
discipelen te geven, die ze aan de menschen moesten voorzetten. Hetgeen zij ook deden. Evenzoo handelde Hij met
7 een paar kleine vischjes, welke zij nog hadden. Ook deze
heeft Hij na het gebed aan de menschen laten voorzetten.
Ze hebben gegeten tot verzadiging toe. Men nam aan
8
9 overgeschoten brokken nog 7 manden 1 ) vol op. En toch
waren het wel ongeveer 4000 menschen.
Eerst toen liet Jezus de menschen van Zich heengaan.
10 Hij Zelf ging met Zijn discipelen terstond aan boord
van het schip, dat altijd voor Hem klaar lag. De dwaasheid
van yolk en discipelen, waaraan men zich den vorigen keer
had schuldig gemaakt, moest nu voorkomen worden 2).
Hij voer weg naar de omgeving van Dalmanutha 3).
11 Doch hier, in Galilaea kwamen weer de Pharizeen te
voorschijn. Zij begonnen met Jezus te redetwisten en richtten ditmaal hun aanval niet zoozeer op Zijn leer als wel op
Zijn recht van optreden. Vanwaar kwam Hij? Hij was im1 ) Ditmaal zijn manden bedoeld, zoo groot, dat er wel een man in zitten
kon, Hand. 9:25. Misschien vischmanden uit de schepen der discipelen?
2 ) 6 : 45, Joh. 6 : 15. 3 ) Ligging onbekend, misschien niet ver vandaar, aan den
Zuidkant van het meer, aan den Galilaeschen kant.
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mere niet door een anderen rabbi opgeleid en aangesteld.
Meende Hij rechtstreeks door God te zijn gezonden dan
moest Hij dit maar eens bewijzen door een wonder voor
hen te laten gebeuren, waarvan ieder erkennen moest: dit
is niet van menschen of van den duivel, maar uit den hemel,
van God.
Alsof dit met al die wonderen, welke Jezus tot nu toe
verricht had, dus toch eigenlijk niet het geval was, zoo
meenden zij nog steeds 1 ). En alsof de maatstaf om Jezus'
woorden en werken te beoordeelen aan hen was en niet aan
de Schriften. Welk een hoogmoed!
Op zich zelf was dit verzoek voor Jezus wel zeer verleidelijk. Hij ontving nu gelegenheid om met een slag het
yolk en z'n leiders op Zijn hand te krijgen. Hoe grooten
aanhang had Hij Zich met een wonder op commando van
het ongeloof kunnen verwerven! 't Zou veel vergemakkelijkt
hebben. Doch dan zou Hij Zich Zelf hebben gediend.
12 Jezus heeft stil voor Zich heen er diep 2 ) om gezucht.
Welk een taaie ongehoorzaamheid! &ifs onder het Goddelijke Woord, dat Hij predikte bogen zij niet. Zouden zij
dan buigen onder een teeken ter bevestiging van dat Woord?
Daarom gaf Hij hun niet eens antwoord, doch zeide tot
de omstanders: „Waarom verlangt dit soort menschen 3)
een wonder? Ze laten zich toch door geen enkel wonder
gezeggen. 1k verzeker u dan ook, dat zulk een teeken als
zij begeeren hun niet zal gegeven worden."
Hiermee moesten ze 't maar doen. Jezus ging weer aan
13
boord en voer over het meer van hen weg.
14 Op den tocht over het meer, welke nu volgde, hebben
de discipelen bewezen, dat ook zij nog niet begrepen, wie
Jezus was.
Tengevolge van het overhaast vertrek hadden zij vergeten voor voldoende proviand te zorgen. Zij hadden niet
meer dan een enkel brood bij zich aan boord.
Nu sprak Jezus tijdens den overtocht nog wat door
15
1 ) 3 :20-30. 2 ) 2 : 8, 5 : 30. 3 ) Woordelijk „dit geslacht", „deze tegenwoordige generatie". Steeds in ongunstigen zin gebruikt. Wij zouden dit uitdrukken
door te zeggen: die menschen van tegenwoordig, dit soort van menschen, 8 : 19,
9 : 19, 10 : 30.
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naar aanleiding van hetgeen zooeven geschied was. Hij
knoopte bij dit voorval aan om de discipelen ernstig te waarschuwen voor den gevaarlijken invloed van zulke menschen
als de Pharizeen met hun valsche vroomheid en een man
als Herodes met zijn heidendom. Om dezen gevaarlijken
invloed te teekenen bediende Jezus Zich van het zuurdeeg
als voorbeeld en zeide: „Weest op uw hoede voor het zuurdeeg van de Pharizeen en Herodes." Hij bedoelde dit niet
letterlijk, maar figuurlijk.
16 Doch de discipelen waren zoo zeer vervuld van hun
zorgen voor dit tijdelijke leven, dat zij de beeldspraak van.
Jezus niet begrepen. Zij vatten het woord „zuurdeeg" letterlijk op en meenden, dat Jezus hen waarschuwde: „Zorgt
zelf voor uw brood. Neemt het nooit aan uit de onreine
handen van deze vijanden." En de een zei tegen den ander:
„Dat komt omdat we niet voor genoeg brood onderweg gezorgd hebben."
17 Toen Jezus dit bemerkte, zeide Hij tot hen: „Hoe kunt
gij nu nog onder elkaar overleggen en meenen, dat Ik het
oog heb op het weinige brood, hetwelk ge aan boord hebt!
Begrijpt ge dan nog niet wie Ik ben? Zijt ge dan nog niet
tot inzicht gekomen omtrent Mij? Ligt die sluier dan nog
18 over uw hart? 1 ) Zijt gij dan toch gelijk aan de schare, aan
wie de profetie vervuld wordt, dat zij Mij met hun ooren
zullen zien en met hun eigen ooren hooren en toch niet
19 zullen begrijpen met Wien zij te doen hebben? 2 ) Hebben
u de beide broodwonderen dan nets geleerd omtrent Mij?
Herinnert gij u niet den eersten keer, toen Ik die 5 brooden
20 brak voor die 5000 mannen? Hoeveel mandjes vol brokken
hebt ge toen opgehaald?" Zij antwoordden: „twaalr. „En
de tweede maal, toen Ik die 7 brooden brak voor die 4000
menschen, hoeveel groote manden vol brokken hebt ge toe!).
opgehaald?" Zij antwoordden: „zeven".
Zoo kwam Jezus er toe te zeggen: „Hoe is het mogelijk,
21
dat gij nog niet verstaat met Wien gij te doen hebt!"
22

Zij legden aan te Bethsaida, alwaar men een blinde tot
Jezus bracht met verzoek of Hij hem wilde aanraken. Men

1) 6 : 52. 2 ) 4:11, 12.
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geloofde in dat veelszins heidensche Bethsaida dus, dat
Jezus reeds door een enkele aanraking een blinde kon ge23 nezen. Toch kwamen er ook hier onzuivere oogmerken bij.
Jezus nam tenminste maatregelen om alle sensatie te voorkomen. Hij nam den blinde bij de hand en bracht hem,
naar den rand van het dorp, uit het gedrang van de menschen vandaan.
Hier gekomen beduidde Jezus hem zoo heimelijk mogelijk, niet eens met woorden, doch met het gebaar van spuwen
op zijn blinde oogen, dat Hij hem inderdaad wilde genezen.
De blinde begreep dit gebaar heel goed, want voor het
volksgeloof geldt speeksel als geneeskrachtig. Vervolgens
legde Jezus Zijn handen op de oogen van den blinde en
24 vroeg hem of hij iets zag. Hij sloeg zijn oogen op en zeide:
„Ik zie menschen, want ik zie gedaanten, die lijken op
boomen, maar die zich kunnen bewegen en wandelen."
25 Jezus had den blinde dus eerst gedeeltelijk genezen. De
man kon nu weten, van Wien Hij en verlossing ontving.
Aan Hem, dien hij thane vlak voor zich zag. Daarom legde
Jezus thAns Zijn handen voor de tweede maal op zijn oogen
26 en nil was hij geheel genezen. Hij kon nu alles reeds van
verre duidelijk zien.
Toen liet Jezus hem gaan, maar met de boodschap:
„Ga nu naar uw huis. Maar ge moogt niet het dorp ingaan."
Dat zou maar weer gevaarlijke drukte veroorzaakt hebben.
9. JEZUS LEERT ZIJN DISCIPELEN, DAT DE MESSIAS EERST
MOET LIJDEN.
27 Zoo had Jezus dan geenszins aan de volksverwachting
beantwoord. Daartoe had Hij al te duidelijk doen blijken
geen Messias te willen zijn gelijk men zich dien gaarne
droomde: een volksheld, die de vijanden verdrijven en als
koning heerschen zou. Zulk een greep naar de macht had.
Jezus volstrekt niet in den zin. Waarom velen zich teleurgesteld van Hem hadden afgekeerd 1 ). Zelfs de discipelen,
1 ) Joh. 6, na het eerste broodwonder. Zelfs Joh. de Dooper had zich aan Jezus
geergerd, omdat hij het toenmaals algemeen gekoesterde Messiasideaal niet in
Jezus verwerkelijkt zag, Luc. 7.
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die Jezus trouw gebleven waren, koesterden geen ander
ideaal. Ook zij konden zich slechts een Messias denken,
die als koning door Israels yolk zou worden gehuldigd.
Daarom is Jezus begonnen hen van nu of omtrent den Messias en Zijn taak en toekomst tot andere gedachten te
brengen.
Teneinde Zich ongestoord aan dit werk te kunnen
wijden is Hij met hen buitenslands gegaan, naar de dorpen,
welke in den omtrek van Caesarea Philippi liggen, een geheel heidensche omgeving, aan gene zijde van de Noordgrens. Hier was Jezus nog onbekend en behoefde Hij geen
ongewenschte bewegingen onder het yolk noch de vijandschap van de Pharizeen en Herodes te vreezen.
28 Onderweg bereidde Hij Zijn discipelen reeds op dit
onderwijs voor door hen te vragen naar de meeningen over
Hem onder de menschen. Voor wien men Hem in het Joodsche land hield. De discipelen antwoordden: „De een denkt,
dat Gij Johannes de Dooper zijt, die uit de dooden is opgestaan, 1 ) een ander houdt U voor Elia, die op aarde is
teruggekeerd, weer een ander meent, dat Gij een of ander
profeet van vroeger zijt." Maar dat Jezus de Lang verwachte
Messias was — zij moesten erkennen, dat men die hoop
allengs had opgegeven.
29 Hierop stelde Jezus hen voor de uitdrukkelijke vraag:
„Maar gij, voor wien houdt gij Mij nu?" Toen bleek het,
dat zij nog steeds aan de verwachting vasthielden, dat Jezus
de beloofde Messias was. Petrus maakte zich tot aller tolk
door te antwoorden: „Wij blijven gelooven, dat Gij de
30 Messias 2 ) zijt." Waarop Jezus hun ernstig op het hart ge. drukt beef t, dat zij straks, wanneer zij met elkaar in het
Joodsche land zouden zijn teruggekeerd, vooral niet zouden
spreken over wat bier van Hem gezegd was. De menschen
zouden het toch maar verkeerd uitleggen. Omdat zij toch
niet begrepen, wat het inhield: Messias te zijn.
31 Trouwens ook de discipelen zelf moesten dit nog leeren.
Daarom is Jezus begonnen hen te onderwijzen van al hetgeen Hem naar den raad Gods te wachten stond. Dat Hij
inderdaad wel de Menschenzoon was, van Wien de Schrift
1 ) Matth. 6 : 14 en 16. 2 ) Christus — Messias.
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voorzegde, dat Hij op de wolken des hemels zou verschijnen. 1 ) Maar dat Hem vOOrdien zwaar lijden wachtte.
Dat de hooge kerkelijke leiders, n.m.l. de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden 2 ), vooraf hun keur over Hem
zouden doen gaan en Hem smadelijk als Messias afkeuren
zouden. Ja, dat Hij zou worden ter dood gebracht. Of32 schoon Hij na 3 dagen zou opstaan. Zoo sprak Jezus over
Zijn toekomst. En terwijl er vroeger over Zijn woorden
vaak een sluier had gehangen, sprak Hij deze woorden,
over Zijn lijden, sterven en opstanding, zOnder eenige omhulling, klaar en voor ieder terstond begrijpelijk, uit.
De discipelen waren totaal verslagen door deze onverwachte uitspraak. Ook zij hadden zich voor den Messias
een gansch anderen weg tot heerlijkheid gedroomd.
De eerste, die zich herstelde en er met Jezus over
durfde spreken, was Petrus. Hij nam Jezus eens apart en
bracht Hem ernstig ander het oog, dat Hij Zich zulke dingen
nu toch niet in het hoofd moest halen. Die pasten niet bij
den Messias. Lijden? En ter dood gebracht worden? Dat
zou niet gebeuren. Daar zou Petrus wel voor zorgen.
Maar Jezus doorzag den strik, welke Hem gespannen
werd. Hij zag wel achter Petrus den Satan, die zich nil
van een Zijner discipelen bediende om Hem van het pad
der gehoorzaamheid weg te lokken. Hij moest maar toegeven aan den algemeenen wensch, dat de Messias naar de
macht zou grijpen. Dat zou de menschen behagen. Daar
was het algemeene verlangen naar. Niemand minder dan
Petrus zei hij het nu ook al.
33 Met een lichaamsbeweging rukte Jezus Zich uit de verzoeking los. Hij keerde Petrus den rug toe, wachtte tot ook
de andere discipelen er bij waren en sprak toen in aller
tegenwoordigheid tot Petrus — wat meteen bedoeld was als
antwoord voor den Booze, die zich achter dezen discipel
verschool — deze woorden: „Verdwijn achter Mij, Satan.
Uw zinnen en zoeken is er niet op uit om God, doch om
menschen te behagen."
Niet alleen heeft Jezus Zijn discipelen doen verstaan,
34
wat Hem Zelf, als Messias, te wachten stond. Hij heeft hun
1) Dan. 7 : 13, Marc. 13 : 26; 14 : 62. 2 ) Zie moot 2 en 3 op 11 : 27.
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ook vooruit gezegd, wat het inhield van zulk een Messias
discipel te zijn. Dan zou men bereid moeten zijn Hem op
Bien weg van lijden en dood te vOlgen.
Het is daartoe, dat Hij eens de discipelen tot Zich riep
— er waren ook anderen bij — en tot dien ruimeren
discipelenkring sprak: „Eerst dan is iemand een waardig
discipel van Mij, wanneer hij zich eens voor al overgeeft
tot Mijn dienst, ook al zou hij daarvoor dien dood moeten
sterven, welken de Romeinen onzen nationalistischen opstandelingen doen ondergaan. Zij laten hen den dwarsbalk
van hun eigen kruis naar de plaats der terechtstelling
dragen. Welnu, een discipel van Mij moet steeds bereid zijn
35 zelfs het kruis achter Mij op te nemen. Anders zal hij ook
Diet deelen in Mijn overwinning en leven. Daarom zal een
ieder, die dit offer niet voor Mij wenscht te brengen, omdat
hij zijn leven te lief heeft en het zal willen sparen, juist zijn
leven verliezen. Hij zal immers ook in Mijn heerlijkheid niet
deelen en dus dood zijn. Daarentegen, wie liever zijn leven
zal verliezen dan Mij en Mijn evangelie te verloochenen,
36 zal juist zijn leven redden. Zeker, schijnbaar zal de eerste
verstandiger handelen. Hij heeft dan toch zijn leven maar
behouden, zal men denken. Doch in werkelijkheid is hij
kortzichtig en dom. Hij zal straks niet tot de levenden,
maar tot de dooden behooren. En wat heeft een doode er
37 aan of hij nu al de heele wereld rijk is? Wat doet een
mensch zonder leven? Dat is toch immers alles waard! Zoo
zal die man, die alles overhad voor Mij, ook blijken verstandig te hebben gehandeld. Maar de ander, die zijn leven
dacht veilig te stellen, juist niet. Het zal blijken, dat hij er
38 zichzelf bij in geschoten heeft 1 ). Want hij zal niet deelen
in Mijn overwinning en leven. Hij heeft zich immers geschaamd voor Mij en Mijn woorden? Hij heeft feitelijk de
partij gekozen van die tijdgenooten 2 ) van hem, die zoo
ontrouw jegens hun God zijn als een overspelige vrouw
jegens haar man is en die het verbond, hetwelk God met
hen heeft, verbreken en in de zonden leven? Welnu, dan
zal 1k Mij ook schamen voor hen wanneer lk verschijn op
1 ) Ziel = leven = zich zelf, Luc. 9 : 25. 2 ) Woordelijk „geslacht"; zie moot
op 8 : 12.
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de wolken des hemels als de verhoogde Menschenzoon 1),
bekleed met de heerlijkheid, welke Ik van den Vider ontvangen zal, en niet van menschen, en wanneer de heilige
engelen Mijn hofstoet zullen vormen."
9 : 1 En om te bewijzen, hoe betrouwbaar deze belofte is
en hoe stellig Zijn getrouwen in Zijn verhooging zullen
deelen, sprak Hij ook nog deze woorden: „Ik verzeker u
uitdrukkelijk, dat sommigen van die hier naar Mij luisteren
het nog zullen beleven, dat het koninkrijk Gods reeds zijn
geweldige kracht heeft getoond." Deze belofte is vervuld,
toen de apostelen en anderen getuigen waren van Jezus'
verhooging als Messias. Zij hebben het inderdaad nog beleefd, dat Hij opstond, ten hemel voer en den Geest uitstortte, waardoor het evangelie alom, ook onder de heidenen tot zelfs hier te Rome, is verbreid en Jezus lieden van
land tot land als koning gehuldigd wordt.
2 Ja zelfs is het zeer korten tijd hierna aan enkele
discipelen vergund geworden van deze heerlijkheid, welke
Jezus eenmaal, na lijden en dood, te beurt zou vallen, bij
voorbaat iets te zien. Zes dagen later reeds. In duidelijke
aansluiting dus bij Jezus' voorafgaand onderwijs over Zijn
strijd en overwinning. Daar worden Petrus, Jacobus en
Johannes door Jezus apart genomen en moeten zij met Hem
mee naar een hoogen berg. Niemand anders dan dit drietal,
dat al eens eerder door Jezus in bijzonder vertrouwen was
genomen. Meerdere getuigen van deze voorproef Zijner toekomstige heerlijkheid heeft Jezus blijkbaar niet raadzaam
geacht. Er mocht eens verkeerd gebruik van worden gemaakt.
Bij die gelegenheid heeft het genoemde drietal met
eigen oogen gezien, dat Jezus geheel van uiterlijk verander3 de. Zelfs Zijn kleeren begonnen te glinsteren. ZOO bovenaardsch schitterend wit werden zij als geen wasscherij ter
4 wereld haar goed weet te doen glanzen. Ook hebben zij
toen een verschijning gezien van Elia. Hij werd vergezeld
door Mozes. En er was geen sprake van, dat deze groote
figuren uit het verleden de gedachten van Jezus over een
1 ) Zie op 2 : 10, 8 : 31.
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Messias, die vooraf zou moeten lijden, ale niet in overeenstemming met Wet en Profeten, met het Oude Testament,
veroordeelden. Gedurende geruimen tijd hadden zij een
onderhoud met Jezus.
5 De discipelen begrepen niets van wat bier gebeurde.
Petrus b.v. reageerde in zijn verwarring aldus, dat hij tot
Jezus zeide: „Rabbi, het treft mooi, dat wij drieen er bij
zijn. Dan kunnen wij voor U, voor Mozes en voor Elia elk
een beschutting tegen den frisschen nachtwind maken." Hij
had het oog op die primitieve beschuttinkjes, welke men in
het warme jaargetij, wanneer velen zich in de wijngaarden
en op de daken des nachts in de open lucht te slapen leg6 gen, van takken en bladeren vervaardigt. Een dwaas voorstel. Maar hij begreep ook niet, wat hij van alles denken
moest. Trouwens ze waren alle drie verbijsterd.
7 Toen kwam er een wolk opzetten, waardoor zij van
alle kanten werden omgeven en alles aan hun oog onttrokken werd. Maar uit die wolk klonk een stem: „Deze is
Mijn geliefde, Mijn eeniggeboren Zoon. Blijft Hem gehoor
geven!" Zij hadden nu bij voorbaat iets mogen zien van de
toekomstige heerlijkheid van den Messias Jezus. Inderdaad
wachtte Hem verhooging, een zelfs meer dan aardsche verhooging. Maar wanneer Hij hen straks al nader zou onderwijzen van den diepen weg waarlangs Hij hiertoe zou geraken en dit geenszins zou strooken met wat zij zich zoo
gaarne als toekomst voor Jezus hadden gedroomd, zouden
zij eigen meening moeten onderwerpen aan Zijn woorden
en Hem toch trouw blijven.
8 Ze keken om zich Been om te zien wie daar aldus had
gesproken. Maar toen was alles ineens voorbij en konden zij
niemand meer ontdekken. Jezus was weer geheel alleen
bij hen.
9 Op den terugtocht, onder het afdalen van den berg,
drukte Jezus hun ernstig op het hart, dat zij met niemand
zouden spreken over de heerlijkheid, waarmede zij Hem
op den berg tijdelijk hadden bekleed gezien. Pas dan, wanneer Hij van de dooden zou zijn opgestaan en als de overwinnende Menschenzoon 1 ) zou zijn openbaar geworden,
1)

8 : 31.
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zouden zij het mogen vertellen. In dit stadium was zulks
echter niet gewenscht. Het mocht eens voedsel geven aan
de verkeerde, vleeschelijke, Messiasverwachting bij velen.
10 Dit woord „niet alvorens Ik van de dooden ben opgestaan"
hebben de drie discipelen nooit meer kwijt kunnen raken.
Ofschoon zij er niets van begrepen en onder elkaar overlegden wat dat toch beteekenen zou: dat de Messias van de
dooden zou opstaan. Zou Hij dan in den dood ondergaan?
En de Messias zou toch juist als een overwinnaar met heerlijkheid worden bekleed?
11 Zij stelden Jezus deze vraag: „De Schriftgeleerden beweren toch, dat de weg voor den Messias zal worden gebaand
door Elia?" Evenals de meeste menschen in dien tijd, waren
de discipelen van meening, dat dit beteekende: eerst zullen
door Elia alle hinderpalen op den weg van den Messias
worden opgeruimd en dan zal Deze komen om Zich ter12 stond, zonder tegenstand, te zetten op Zijn troon 1 ). Maar
Jezus hielp hen aldus uit de moeilijkheid: „Stel, dat dit
waar was en het de taak was van Elia in dezen zin den weg
voor den Messias te bereiden, hoe zou de Schrift dan vervuld moeten worden, die van den Menschenzoon 2 ) zegt,
dat Hij Zijn heerlijkheid niet bereiken zal dan na vooraf
zwaar te hebben geleden en diep te zijn veracht?
13 Daarom zeg Ik u: die algemeen verbreide opvatting
aangaande het werk van Elia is ook font." En terwijl Hij nu
klaarblijkelijk doelde op Johannes den Dooper, die door
Herodes zoo schandelijk was gevangen gezet en omgebracht,
besloot Hij met de woorden: „Elia is reeds als wegbereider
van den Messias gekomen; hij is er al geweest; doch ook
met hem heeft men gemeend maar naar willekeur te mogen
handelen. En zoo heeft ook de voorlooper reeds gedeeld in
het lijden, dat volgens de Schrift over den Messias komen
zal. ,,
14 Had Jezus' verblijf op den berg Hem een voorproeve
geschonken van de heerlijkheid, welke eenmaal Zijn deel
zou zijn, Zijn aldalen van dezen berg beteekende voor Hem
daarentegen een terugkeeren tot de wereld, waarin de zonde
en haar gevolgen heerschten. Toen Hij met Zijn drietal
1) 15 : 35, 36. 2 )
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terugkwam bij de overige negen, was het eerste, dat Hij
zag: een oploop, bestaande uit Zijn discipelen temidden
van een hoop yolk, waaronder eenige Schriftgeleerden, die
15 met hen aan het redetwisten waren. Naderbij komende
bleek Hem ook al spoedig, over Wien deze woordenwisseling liep. De Schriftgeleerden hadden een schoone gelegenheid gevonden, meenden zij, om den menschen te toonen,
dat het kunnen van Jezus maar deerlijk tekort schoot. Hadden de discipelen van Hem geen macht ontvangen onreine
geesten uit te werpen? 1 ) Maar nil was hun macht, en dus
eigenlijk Jezus' macht, ontoereikend gebleken. Derhalve liep
de woordenwisseling over niemand anders dan Jezus en
voer er dan ook een schok van verrassing door de menigte,
toen zij plotseling Jezus Zelf in het oog kreeg. Daar was
Hij Zelf, over Wien de twist liep. Op een draf gingen de
menschen Hem tegemoet om Hem te begroeten.
16 Bij de Schriftgeleerden gekomen vroeg Jezus hun:
„Waarover zijt gij met Mijn discipelen in twistgesprek?"
17 Het antwoord op deze vraag werd echter gegeven, door
iemand uit de omstanders. Een man zeide: „Rabbi, ik zag
Uw discipelen en dacht, dat U Zelf hier ook waart. Daarom
kwam ik hier met mijn zoon. Hij is bezeten van een geest,
18 die hem van zijn spraak berooft. Wanneer de geest een aanval op hem doet, slaat deze hem tegen den grond, komt
hem het schuim op den mond te staan, knarst hij met zijn
tanden en blijft eindelijk totaal uitgeput liggen. Nu zeide
ik tot Uw discipelen: „Werpt gij den onreinen geest uit."
Maar zij bleken er niet toe in slaat.
19 In zulk een wereld keerde Jezus dus terug. Zijn eerste
antwoord was een verzuchting: „Ach, menschen 2 ), wat zijt
gij toch ongeloovig! Hoe lang zal Ik nog onder u verkeeren?
Hoe lang zal Ik u verdragen? Brengt den jongen bij Mij."
20 Dit deed men. Maar zoodra de jongen, en in hem de booze
geest, Jezus zag, kromp hij onder invloed van den duivel
stuiptrekkend ineen, viel ter aarde en wentelde zich met
het schuim op den mond over den grond.
21
Niet terstond greep Jezus in. Eerst vroeg Hij nog aan
1 ) Marc. 6 : 7. 2 ) 8 : 12.
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den vader van het kind: „Hoe lang heeft hij dat nu al?"
22 Deze antwoordde: „Vanaf zijn prille jeugd. En hij krijgt
die aanvallen zoo dikwijls. En zoo erg. De booze heeft het
bepaald voorzien op zijn leven. Nu eens probeert hij hem
te laten vallen in het vuur, dan weer in het water. Maar
indien U iets kunt doen, heb dan meelij met ons, met mij
en mijn kind, en help ons."
23 Thans bleek echter, waarom Jezus den knaap niet terstond genezen had. Omdat hij den vader eerst wilde plaatsen
voor den eisch van gelooven. Daarom antwoordde Hij den
man met zijn eigen woorden. Aldus. „Wat die woorden betreft, welke gij daar spreekt, n.m.l. „indien Gij iets kunt
doen," dat is voor U de quaestie niet. Maar de vraag is voor
u of gij wel vertrouwen in Mij hebt. Of gij nets te wonderlijk acht en b.v. geen krankheid zoo zwaar, ook deze niet,
waardoor uw kind nu reeds van z'n jeugd of bezocht words,
of gij gelooft tOch, dat Ik daarvan genezen kan. Voor hell,
24 die op Mij vertrouwen, vermag Ik alles." Toen begreep de
vader van den knaap, welken eisch Jezus hem stelde en
riep hij luide uit, zoodat de omstanders het wel moesten
hooren: „J a, dat vertrouwen wil ik in U stellen. Maar ik
heb zoo'n strijd met mijn ongeloof. Help mij in dien.
strijd."
25 Jezus zou toen nog wel meer tot den man gesproken
hebben, maar er ontstond door dit geroep van den vader
zulk een oploop, dat Hij nu ingreep. Verontwaardigd sprak
Hij tot den onreinen geest:
„En nu zult gij eens ophouden dien jongen doofstom
te maken. Want nu hebt ge dan met Mij te doen en nu
beveel Ik Zelf u, dat gij hem verlaat. En kom niet meer in
26 hem terug." Inderdaad voer de geest uit, maar onder luid
gillen van den jongen. En de knaap kreeg zulke stuipen,
dat hij voor dood bleef liggen. Tenminste, zoo dachten de
27 meesten. Maar Jezus vatte zijn hand, trok hem overeind en
daar stond het kind op.
28 Teneinde het te verwachten vleeschelijk enthousiasme
der menigte te ontwijken, ging Jezus na afloop bij iemand
in huis. Toen zij daar onder elkaar waren, vroegen de
discipelen: „Hadden wij dien geest niet kunnen uitdrijven?"
29 Waarop Jezus sprak: „Dat lag aan u zelf. Omdat gij er niet
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geloovig em gevraagd hebt. Want tegen dit soort schepselen, 1 ) de duivelen, baat geen ander middel dan het gebed."
30 Sinds Zijn vertrek uit dit huis heeft Jezus Zich met Zijn
discipelen niet meer laten ophouden, doch is Hij zoo onopvallend mogelijk door Galilaea gereisd. De menschen moes31 ten vooral geen erg in hem hebben, want Hij wilde Zijn
discipelen nu verder ongestoord onderrichten aangaande
Zijn toekomst. Het volgende heeft Hij op deze reis met
hen besproken: „NU is de tijd aangebroken, dat de Menschenzoon 2 ) verraderlijk wordt overgeleverd in wreede
menschenhanden. Men zal Hem ombrengen. Maar drie
32 dagen daarna zal Hij opstaan." Zij begrepen dit spreken
van Jezus echter niet. Weliswaar hadden zij niet meer den
moed Hem tegen te spreken of vragen in die richting te
stellen 3 ). Doch nog steeds was him verwachting omtrent de
toekomst van den Messias een gansch andere. Een Messias,
die sterven zou, diarvoor was in hun gedachten geen plaats.
Dat bleek wel uit het volgende.
33 Voor de laatste maal kwamen zij te Kapernaiim. Thuisgekomen 4 ) vroeg Jezus hun: „Waarover waart gij onderweg toch met elkaar in gesprek?" Hij had hun eerzuchtige
woorden wel gehoord, maar wilde hen door deze vraag
tot nadenken brengen. Had Hij hun onlangs niet geleerd,
dat wie Hem als trouw discipel wilde volgen zich zelf niet
verheffen, maar verloochenen moest? 5 ) Zij schaamden zich
34 dan ook voor hun dwaasheid en wilden er maar liever niet
over spreken. Want zij hadden er met elkaar onderweg
woorden over gehad, wie van hen straks, als Jezus aan de
macht zou gekomen zijn, recht had op de voornaamste
35 plaats. Maar Jezus heeft deze zaak van zoo hoo .g belang geacht voor Zijn discipelen, dat Hij er eens apart voor is gaan
zitten en hen alle twaalf bij zich heeft laten komen, ook
degenen, die ditmaal niet hadden meegetwist, en heeft hun
toen den volgenden regel voorgehouden: „De voornaamste
plaats zal worden toegekend aan hem, die zich niet boven
1 ) Het woord voor „geslacht" is hier in 't Grieksch niet hetzelfde als in
8 : 12, 38, 13 : 30. 2 ) 8':31. 3 ) Sinds het gebeurde van 8 : 32 en 9 : 11.
4 ) Woordelijk: „in het huis". Van Petrus? 5 ) 8 : 34.
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de anderen verheft, maar bereid is zich voor alien te ver36 nederen en hun zijn diensten bewijst." Ja zelfs heeft Hij,
opdat zij het toch nooit vergeten zouden, hun Zijn bedoeling
op aanschouwelijke wijze voorgesteld. Hij riep een kind,
zette dat midden in hun kring, sloeg er liefkoozend Zijn
37 armen omheen en zeide tot hen: „Ziet ge hoe groote lief de
Ik dit kind bewijs en tot welk een eer Ik het verwaardig?
Hoewel het nog maar een onbeduidend kind is. De menschen tellen het nog niet. Zoo zijn er ook onder de volwassenen, die men niet tell. Zij gaan ook voor onbeduidend
door. Maar wanneer gij iemand, die onder de menschen
even weinig geacht wordt als zoo'n kind, gastvrij in uw
huis opneemt louter om Mijnentwil, omdat hij een belijder
is van Mijn naam, dan zal Ik het er voor houden als hadt
gij Mij Zelf in uw woning opgenomen. En bedenkt het wel,
dat wie Mij opneemt, niet slechts een mensch gelijk alle
menschen ontvangt, maar zijn huis openstelt voor God, die
Mij gezonden heeft."
38 Vanwege deze verkeerde verwachting omtrent de toekomst van Jezus — een groote volksbeweging rondom Jezus!
alien achter Jezus om Hem aan de macht te helpen! —
waren de discipelen ook maar al te aardschgezind in hun
ijveren voor Zijn eer. Zoo b.v. Johannes.
Toen Jezus zoo sprak over de houding, welke Zijn
discipelen betaamde jegens iederen belijder van Zijn naam,
ook al was hij de geringste van alien, viel Johannes Hem
in de rede 1 ) : „Rabbi, maar als men Uw naam dan misbruikt? Wij hebben eens gezien, dat iemand maar keer op
keer duivelen uitwierp in Uw naam en dus als op Uw gezag, evenwel zonder zich als discipel bij onze beweging aan
te sluiten. Wij hebben hem dan ook meer dan eens bevolen
er mee op te houden. Dan moet hij maar onze partij kiezen
39 en met ons mee optrekken achter U." Jezus heeft toen
echter aangetoond, dat Johannes door aldus op te treden
juist tegen den zooevengestelden regel gehandeld had. Hij
zeide: „Doet dat niet. Legt dien man niets in den weg. Hij
is immers een belijder van Mijn naam. Want ge voeit toch
wel: doers gelijk die man doet, zich voor Mij niet schamen,
1) Letterlijk: „antwoordde". Dus een reageeren op iets voorafgaands.
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maar midden tusschen de menschen gaan staan en onder
het uitroepen van Mijn naam duivelen uitwerpen of welk
ander wonder ook verrichten en Mij vloeken en Mijn naam
loochenen, ge begrijpt toch wel, men kan niet het eene
doen en meteen het andere. Dat kan niet samengaan. Die
40 man belijdt Mij dus wel ter dege. Al zulke menschen, die
weliswaar uw aardschgezinde verlangens niet steunen, maar
zich niet schamen voor Mijn naam, toonen metterdaad onze
zaak niet tegen maar voor te staan. 1k verzeker u, dat 1k
41 hen tot de Mijnen reken. Al wie Mijn naam belijden zal,
op hoe eenvoudige wijze ook, b.v. door u uw dorst te lesschen met een beker water, omdat gij tot Christus behoort,')
zal 1k als een belijder eeren van Mijn naam en Ik zal er
zorg voor dragen, dat hem het loon daarvoor niet ontgaat.
42 En 1k waarschuw een ieder, dat hij denzulken, die in Mij
gelooven en Mijn naam belijden, niets in den weg legt, al
zijn zij in de oogen der menschen nog zoo gering en veracht. Want hij doet groote zonde en zal zware straf ontvangen. Hij mocht liever willen, dat hij in plaats daarvan
een andere zware misdaad had gepleegd, waarvoor men
iemand straft met den verdrinkingsdood door middel van
den zwaarsten molensteen, gebonden om zijn hals, in
zee. Die gruwelijke straf is licht vergeleken bij de straf,
welke zij zullen ondergaan, die iets hebben in den weg
gelegd aan den eenvoudigsten belijder van Mijn naam.
43 Leg gij liever uw aardschgezindheid af. Zij mocht eens
een sta in den weg worden voor u om te volharden in de
belijdenis van Mijn naam. Wanneer gij geplaatst wordt voor
de keuze tusschen Mij en het liefste, dat ge bezit, doe er
liever of stand van dan dat ge Mij verloochent. Al zou het
om zoo te zeggen uw hand zijn. Houw haar dan af. Beter
met een hand in te gaan ten eeuwigen leven dan in het
bezit van beide handers te varen naar de hel, om in het
45 eeuwige vuur te worden gestraft. Al zou het om zoo te zeggen uw voet zijn. Houw hem dan af. Beter met een been in
te gaan ten eeuwige leven dan in het bezit van beide beenen.
47 te worden geworpen in de hel. Al zou het om zoo te zeg1) Woordelijk: „omdat gij van Christus zijt." Bijna zou men omschrijven:
omdat gij van de „partij" van Christus zijt.
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gen uw oog zijn. Werp het dan uit. Beter met een oog Gods
koninkrijk in te gaan, dan in het bezit van beide oogen te
worden geworpen in de hel, waar den afvalligen de eeuwige
48 straf wacht, waarop Jesaja doelt als hij zegt: „Waar hun
worm niet sterft en het vuur niet uitgebluscht wordt" 1).
49 Tenslotte vatte .Jezus alles nog eens samen in de volgende waarschuwing: „Ik heb u dit gezegd, omdat voor ieder
van u de tijd zal aanbreken, dat hij in het vuur der beproeving zal komen 2 ). Zal dan uw aardschgezindheid u nog
zulke parten spelen of zult gij bereid zijn liever al wat deze
wereld biedt te laten varen voor de belijdenis van Mijn,
naam? Zonder een offervaardig hart zult ge Mij immers niet
aangenaam zijn, evenmin als de offers in den tempel Gode
welbehagelijk zijn, wanneer ze niet met zout zijn be50 strooid. 3 ) Gij zijt tot hooge eer verwaardigd, n.m.l. dat gij
het zout der aarde 4 ) moogt zijn en alom van Mij getuigen.
Maar wanneer Mijn eigen discipelen vanwege hun aardschgezindheid in gebreke blijven, wat dan? Wanneer het zout
z'n smaak verliest, waarmee moet dan het zout weer gezouten worden? Laat er dus van u een heilzame invloed
uitgaan, weest een zegen — hebt zout in u — en strijdt niet
langer met elkaar om den voorrang in een koninkrijk van
deze wereld.
10. JEZUS REIST NAAR JERUZALEM.
10 : 1 Van toen of heeft Jezus niet meer in Galilaea vertoefd.
Voortaan arbeidde Hij in het Overjordaansche land en vooral in dat gebied, waarheen men via dit Overjordaansche
1 ) De woorden „waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgebluscht
wordt" vormen in sommige handschriften ook nog de verzen 44 en 46, doch
worden in vele andere slechts in vs. 48 aangetroffen. Ze zijn aangehaald uit
Jes. 66 : 24. Ons woord „hel" is hier vertaling voor het woord „gehenna", hetwelk beteekent „dal van Hinnom". Dit dal, gelegen buiten Jeruzalem, was
vroeger de plaats van gruwelijke kinderoffers geweest en diende nu als vuilnisbelt. Hier werd dood gedierte, enz. neergeworpen en verbrand. Dit dal werd
beeld voor de plaats der hel. Wormen (die uit de lijken kropen) en vuur (der
vuilnisverbranding) zijn dus figuurlijk te nemen. Zij dienden als beelden tot
beschrijving van de eeuwige straf. 2) Natuurlijk is hier niet het eeuwige vuur
bedoeld, want dan zou gezegd zijn, dat alle discipelen naar de hel zouden gaan.
3 ) Lev. 2 : 13, Ez. 43 : 24. 4) Matth. 5 : 13.
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pleegt te reizen, n.m.l. Judaea. Ook onttrok Hij Zich thans
niet meer aan de schare gelijk Hij dit den laatsten tijd in
Galiaea gedaan had met het doel ongestoord tot Zijn
discipelen van Zijn lijden en dood te spreken. Wanneer de
menschen in grooten getale rondom Hem samengroepten,
en dat gebeurde herhaaldelijk, dan gaf Hij hun thins weer
onderwijs gelijk Hij dit voorheen altijd gedaan had.
2 Bij een van deze gelegenheden kwamen er Pharizeen
tot Jezus met de vraag of het geoorloofd was, dat een man
scheidde van zijn vrouw. Zij stelden Hem deze vraag met
een slechte bedoeling. Om Hem in moeilijkheden te
brengen. Beantwoordde Hij die vraag met ja, dan zou de
schare den zedelijken ernst van Jezus in twijfel trekken,
antwoordde Hij „peen", dan zou Hij Zich bij vele mannen
gehaat maken en zouden zij zelf Hem trouwens tegenkomen
met een woord van Mozes, waarin deze echtscheiding schijnt
toe te staan 1).
3 Jezus antwoordde evenwel noch met ja noch met neen,
doch met de wedervraag, wat er in de wet van Mozes geschreven stond.
4 Op dit antwoord hadden de Pharizeen niet gerekend.
Waren zij oprecht geweest, zoo hadden zij geantwoord, dat
Gods gebod echtbreuk verbiedt. NU trachtten zij de mislukking van hun boosaardig plan en hun eigen kwade
huwelijkspraktijken te bedekken door zich toch maar te
beroepen op dat woord van Mozes, waarin geeischt werd,
dat indien er echtscheiding plaats had, dit althans op behoorlijke wijze zou geschieden, er eerst voor de vrouw in
quaestie een acte van afstand zou worden opgemaakt en
men Naar pas dan zou laten gaan. De Pharizeen hadden
deze bepaling, waardoor Mozes het verbreken van den
huwelijksband juist wilde tegengaan, echter zoodanig verdraaid dat het scheen als bedoelde zij te zeggen: indien
ge er maar nauwkeurig zorg voor draagt, dat uw vrouw
een scheidbrief krijgt volgens de letter van de wet, din
kunt ge scheiden zooveel ge wilt. Alsof zoo'n stuk alles goed
maakte. Daarom verdedigden zij zich met het volgende ant1)

Deut. 24 : 1.
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woord: „Mozes heeft goedgevonden een acte van afstand op
te stelden en haar daarmee te laten heengaan". 1)
5 „Neen," zeide Jezus, „maar met welk doel heeft Mozes
u dat voorschrift van den scheidbrief gegeven? Omdat hij
wel wilt, dat gij geen hart hadt om onder Gods gebod te
buigen en opdat hij de zonde der echtscheiding onder u
beteugelde. Daarom moogt gij dit voorschrift niet verdraaien tot een bepaling, welke de zonde der echtscheiding
6 juist vergemakkelijkt. Want dat kan Gods bedoeling nooit
geweest zijn. Gelijk blijkt uit de schepping. God heeft de
menschen terstond alzOO geschapen, dat de een mannelijk
en de ander vrouwelijk was 2 ) en dat zij met hun beiden,
niet b.v. met hun drieen, milk een eenheid zouden vormen,
7 dat zij a.h.w. een lichaam zijn en dat een man door het
huwelijk zoo nauw aan zijn vrouw verbonden is, dat de
echtelijke band dien tusschen hem en zijn ouders nog over8 treft. Derhalve zijn man en vrouw niet maar te beschouwen
als twee personen, die elkaar ieder oogenblik weer vrijelijk
mogen verlaten. Want zij zijn immers een lichaam geworden.
9 Zoo heeft God het blijkens Zijn schepping gewild. Welnu
en wat niemand minder dan God heeft samengevoegd, mag
een nietig mensch niet vaneen scheiden.
Toen Jezus hierna met Zijn discipelen in huis 3 ) ge10
gaan was, stelden ook de discipelen over hetzelfde onder11 werp nog een paar vragen. Waarop Jezus hun ronduit verklaard heeft: „Alwie van zijn vrouw scheidt, en dat natuurlijk meestal uit begeerte om te trouwen met een ander,
12 pleegt tegen de eerste, zijn wettige vrouw, overspel. Hetzelfde geldt voor een vrouw. Wanneer zij haar man verlaat
en de vrouw van een ander wordt, bedrijft ook zij jegens
haar wettigen man overspel."
13 Het gebeurt menigmaal, dat, wanneer een rabbi van
naam op zijn doorreis ergens vertoeft, de ouders van die
plaats hun kinderen tot hem brengen met het verzoek deze
1 ) Deut. 24 : 1. 2 ) Dus tegen de polygamie of veelvrouwerij; een man kan
maar de man van een vrouw zijn en een vrouw slechts de vrouw van een man.
3 ) Er staat „in het huis", in het bekende huis. Had Petrus (zie inleiding) dit
huis reeds vaker genoemd? Heeft hier wellicht de kinderzegening, vs. 13-16,
plaats gehad en wordt dit huis in vs. 14 door Jezus verlaten?
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te willen zegenen. Zoo kwamen er ook ouders 1 ) tot Jezus
om hun kinderen 2 ) onder Zijn handen te brengen. Maar
op barschen toon voeren de discipelen tegen hen uit. Jezus
had wel wat gewichtigers te doen, vonden zij. Hij was op
reis naar Jeruzalem om aldaar Zijn koninkrijk te vestigen
en men moest Hem dus niet met zulke kleine kinderen
lastig vallen.
14 Doch toen Jezus zag wat Zijn discipelen deden, gaf
Hij hun een geduchte schrobbeering. Hij zeide: „Houdt op
die kinderen van Mij weg te doen! Laat hun den vrijen
toegang tot Mij! Ik veracht de kinderen niet en vind kinderen niet te onbeduidend voor Mijn koninkrijk. Integendeel,
neemt gij er maar een voorbeeld aan. Juist voor zulken,
die als kinderen zijn, zoo nederig en zoo onbeduidend in
15 eigen oog, is het koninkrijk van God. Ik verzeker u uitdrukkelijk, dat wie het koninkrijk van God met zijn beloften en eischen niet aanvaardt in kinderlijk vertrouwen
en in kinderlijke nederigheid, er beslist niet inkomen zal."
16 Hierna sloeg Hij Zijn armen vriendelijk om de kinderen
heen en gaf hun de hartelijke verzekering van Zijn lief de
jegens hen. Ten teeken daarvan spreidde Hij Zijn handen
over hen uit.
17 ook de volgende gelegenheid nam Jezus te baat om
Zijn discipelen te leeren, dat wij in Gods koninkrijk niet
kunnen komen, indien wij niet als kinderen zijn, zoo nederig
van hart.
Juist bij het vertrek uit het huis, waar de kinderzegening had plaats gevonden — het gezelschap was reeds
weer op weg — kwam iemand haastig op Jezus toegeloopen,
viel voor Hem op de knieen en vroeg: „Goede rabbi, wat
moet ik nu nog doen om het eeuwige leven te beerven?"
Deze man was te goeder trouw. Hij had zich b.v. niet laten
iiitsturen door een groep Pharizeen om Jezus in den val te
1 ) Er staat „en zij brachten". Waarschijnlijk is niet enkel aan moeders te
denken, want Lucas bezigt zulk een woord, dat niet op vrouwen alleen zal zien,
18 : 15 (hen, niet haar). 2 ) Waarschijnlijk zijn onder deze kinderen zeer jonge
geweest, het woord „brengen" kan dragen beteekenen en Lucas gebruikt een
woord, dat ook zuigelingen kan beteekenen. Weliswaar hebben deze kleintjes
de zegenwoorden van Jezus vs. 16 nog niet begrepen, maar de ouders hadden
den plicht deze straks aan hun kroost bekend te maken.
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lokken, maar kwam geheel voor zich alleen en hoewel het
straks zou blijken, dat hij wel niet gering dacht van zich
zelf, doch meende dat hij Gods wet volkomen hield, was
hij er toch nog niet zoo erg gerust op, dat hij gerechtigheid genoeg had om het koninkrijk Gods in te gaan. Hij
zat er verlegen mee en wendde zich nu tot Jezus.
18 Deze zeide echter tot hem: „Waarom noemt ge Mij zoo
maar goed? Dat moet ge niet doen. Goede menschen zijn er
niet 1 ). God alleen is goed." Met dit antwoord poogde Jezus
hem allereerst aan het verstand te brengen, dat alle men19 schen, ook hij zelf dus, zOndaars zijn. Vervolgens hield Jezus
hem den weg der zaligheid voor. Inderdaad, wie goed is,
wie de geboden Gods volkomen houdt, maar dan ook volkomen, zal zalig worden 2 ). „Ge kent de geboden, b.v. gij
zult niet doodslaan, niet echtbreken, niet stelen, geen valsch
getuigenis geven, kortom uw naaste niets te kort doen, eer
20 uw vader en uw moeder ...... " Hij antwoordde evenwel:
„Rabbi, dat heb ik allemaal van jongsaf nauwkeurig in
21 acht genomen." Jezus keek hem ernstig aan. Welk een
oppervlakkige eigendunk. Toch weersprak deze man zichzelf. Waarom vreesde hij dan toch nog niet te zullen ingaan? Jezus zag dat. Hij wist de reden wel van z'n onrust
en wilde hem daarvan verlossen. Vol lief de tastte Hij
den dwalende in zijn afgod aan: „Een ding moet ge nog
doen. Toe, doe of stand van uw bezittingen, verkoop ze en
geef ze aan de armen. Dan zult ge waarlijk rijk zijn, want
dan zult ge groot loon ontvangen van God, in den hemel.
22 Kom dan hier en word Mijn discipel" 3 ). Doch toen bleek,
dat hij zijn afgod liever had dan God en hij dus Gods geboden ook niet volkomen had gehouden. Want op die woorden van Jezus was het alsof er een donkere wolk gleed over
zijn. gezicht. Hij had zich in den loop der jaren n.m.l. een
aanzienlijk vermogen verworven 4 ) en had dit boven alles
1 ) Deze man zag in Jezus niet den Zoon Gods, maar slechts een, zij 't ook
zeer hooggeeerden, rabbi. Daarom sprak Jezus zoo. 2 ) Wij gelooven dan ook, dat
God ons in Christus aanziet evenals hadden wij zelf alle gerechtigheid volbracht, welke Christus voor ons volbracht heeft. 3 ) De woorden „neem uw
kruis op", ontbreken hier, doch zie voor hun beteekenis 8 : 34. 4) Matth. 19 : 20
noemt hem wel een jongeling, maar hierdoor kunnen personen worden aangeduid tusschen den knapenleeftijd en omstreeks veertig jaar. De text spreekt van
verworven. Dat vereischt dus ook een aantal jaren.
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lief gekregen. Bedroefd ging hij weg.
23 Hierna zag Jezus om Zich heen, in den kring der
discipelen. Hadden zij begrepen, dat ook dit weer voor hen
een les beteekende over het ingaan in het koninkrijk Gods?
Hij sprak: „Hoe moeilijk is het voor de bezitters van het
24 geld het koninkrijk Gods in te gaan!" Maar de discipelen
zagen er verwonderd van op, dat Jezus zoo sprak. Zij hadden altijd het tegendeel gedacht. Als er iemand gemakkelijk
Gods koninkrijk inging dan de rijke. Die was er immers
voor in de gelegenheid alle geboden en verordeningen
secuur na te leven en veel goed te doen. Daarom drukte
Jezus Zich vervolgens nog krasser uit: „Lieve vrienden,1)
wat is het toch moeilijk het koninkrijk Gods in te gaan2).
25 Reeds in het algemeen. Maar in 't bijzonder voor zulk een,
rijkaard als deze man. Onmogelijk. Een kameel gaat eerder
26 door een naaldenoog" 3 ). Maar nu kende de verbazing der
discipelen geen grenzen meer en dachten ze bij zich
zelf:
„Maar als zulke hoog bevoorrechte menschen er niet
27 komen, wie dan wel ?" Ernstig keek Jezus hen aan en sprak:
„Het is ook onmogelijk bij menschen, maar niet bij God.,
Want bij God is alles mogelijk."
28 De eerste, die den moed had te spreken was Petrus.
„Zie," zeide hij, „wij hebben alles voor U laten varen en
zijn Uw discipelen geworden. Wat U dien man hebt opge29 dragen en hij niet deed, hebben wij wel gedaan." „Dit is
ook zoo," antwoordde Jezus. „Maar daarom verzeker Ik u,
dat gij ook de waarheid zult ondervinden van de woorden,
welke Ik verder tot hem sprak. 4 ) God zal het u ruim vergelden. Er is niemand, die huis, broers, zusters, moeder,
vader, kinderen of grondbezit zal hebben afgestaan voor
30 Mij en Mijn Evangelic of hij zal 100-voudig terugontvangen.
Reeds nu in den tijd zal men in dagen van vervolging hem
opnemen in z'n huis, men zal zich zijn broeders, zusters en
moeder betoonen, hem als vader eeren en akkers voor hem
1 ) Er staat: kinderen. Misschien hier om de verhouding leeraar-leerling uit
te drukken? 1 Joh. 2 : 1. 2 ) Waarschijnlijk moeten de woorden „die op het
goed hun betrouwen zetten," hier wegvallen. De uitspraak is dan eerstens alge.
meen. 3 ) Bedoeld is een echte naald, waarmee de vrouwen naaien. Geen poort
of poortdeur. 4 ) Zie vs. 21b.
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over hebben 1 ). En in de toekomende eeuw ontvangt hij het
eeuwige leven.
31 Maar gij, weest nu door dit voorval geleerd. Ziet maar
niet hoog tegen die aanzienlijke en rijke leiders des yolks
op. Velen, die voor het oog der menschen de eersten zijn,
zullen bij God niet in tel zijn. 2 ) Maar velen, die door de
menschen werden gering geacht, zullen door God eens hoog
worden verheven."
32 Doch nu werd de reis dan toch voortgezet en togen zij
op naar Jeruzalem. Maar wist Jezus dan niet van den doodelijken haat, waarmee de Joodsche leiders te Jeruzalem Hem
haatten? 3 ) Vastberaden ging Hij vooraan. De discipelen
zagen het aan met diep ontzag voor zooveel moed. En onder
hen, die volgden, 4 ) waren er, die hun hart vast hielden
voor een botsing met de Jeruzalemsche grooten. Daarom
heeft Jezus ook toen Zijn twaalftal nog eens weer ter zijde
genomen en hun van voren aan voorzegd alwat Hem zou
overkomen.
33 „Let op, dat ge niet in verwarring wordt gebracht door
de dingen, die nu gaan geschieden. We zijn op de feestreis
naar Jeruzalem. De Menschenzoon 5 ) zal aldaar verraderlijk
worden overgeleverd aan de voornaamste priesters en aan
de Schriftgeleerden. 6) Deze zullen Hem ter dood veroor34 deelen en uitleveren aan de heidensche Romeinen. Die zullen Hem doen bespotten, bespuwen en geeselen en Hem tenslotte dooden. Maar na verloop van drie dagen zal J-lij
wederopstaan.
35 Ook ditmaal begrepen de discipelen Hem echter niet
tengevolge van hun aardsche gedachten over den Messias
en Zijn rijk. Jezus zou koning worden te Jeruzalem, zoo
meenden ze. Mocht daar al zware strijd aan voorafgaan, zij
zouden Hem wel trouw ter zijde staan. Maar dan zou Hij
ook den troon bestijgen. En voor wie zouden dan de voornaamste posten zijn? Jacobus en Johannes waren van
1 ) Is en wordt vervuld in de kerk des Heeren, zie b.v. Hand. 2 : 44, 45;
Rom. 16 : 13; 1 Cor. 4 : 15; Gal. 4 : 15. 2 ) Luc. 18 : 18 zegt, dat deze rijke
„jongeling" een overste was, een leidinggevende persoon. 3 ) Joh. 11. 4 ) Galilaeers, vrouwen, Matth. 27 : 55? 5 ) 8 :31. 6 ) Zie moot 2 en 3 op 11 : 27.
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meening, dat zij daarvoor zeker wel in aanmerking kwamen.
Zij waren twee van Jezus' intiemste vrienden en Hem bovendien nauw verwant, him moeder, de vrouw van Zebedaeus,
en de Zijne, waren zusters. Maar de andere discipelen, zoo
wisten ze, zouden ook voor hun rechten opkomen. Intusschen kwam Jeruzalem al nader bij. 't Werd hoog tijd Jezus
door een belofte aan zich te binden en bij voorbaat op de
hoogste ambten beslag te leggen. En zoo is het gebeurd
tijdens die reis, dat zij tot Jezus zijn gegaan met de vraag:
„Rabbi, wij zouden U gaarne een verzoek doen. Zoudt U
36 ons dat willen toestaan?" Bereidwillig sprak Jezus: „Wat
37 kan Ik voor u doen? Wat wenscht ge?" Toen vroegen ze
of zij straks, wanneer Jezus den troon zou hebben beklommen, die Hem te Jeruzalem wachtte, Zijn vertrouwdste
staatsdienaren mochten zijn, de mannen van Zijn rechter38 en linkerhand. Welk een onverstand! Jezus moest hen emstig berispen. Ze begrepen de strekking van hun eigen
woorden niet. Wilden zij bijna met Jezus in eer en aanzien
gelijk staan? Maar zouden zij dan ook den lijdensbeker
kunnen uitdrinken, die Jezus binnenkort wachtte? Zouden
zij dan ook den vloed kunnen doorwaden, waarin Jezus zou
39 worden ondergedompeld? Maar zij waren vol goeden moed.
Die voorafgaande moeilijkheden hadden ze er gaarne voor
over. Zij antwoordden vol vertrouwen: „Dat kunnen we
best." Jezus heeft hun toen gezegd, dat inderdaad de lijdensbeker om Zijnentwil hun niet zou worden onthouden en
dat golven van vervolging om Jezus' wil ook over him
hoofd zouden gaan l ). En daarna zou ook hun wel de ver40 hooging met Jezus wachten. Maar over de hoogste plaatsen
in die heerlijkheid was de beschikking niet aan Jezus, die
immers ook maar 's Heeren Knecht was. God zou ze schenken aan hen, voor wie Hij ze had bestemd.
41 De overige tien discipelen hoorden dit en wilden
Jacobus en Johannes hierover een schrobbeering geven.
Wat Jezus echter verhinderde door hen tot Zich te roepen.
42 en te wijzen op het groote verschil, dat er bestaat tusschen
de koninkrijken dezer wereld en het Zijne. „Gij weet,"
1)

Jacobus is onthoofd, Hand. 12, Johannes naar Patmos verbannen, Openb.

1 : 9.
Marcus. 6
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zeide Hij „hoe degenen, tegen wie door de volkeren hoog
wordt opgezien als hun regeerders, dezen volkeren veelal
geducht hun heerschappij doen gevoelen en hoe ook weer
onder elk yolk de aanzienlijken van hun bevoegdheden
menigmaal misbruik maken ten nadeele van de volkeren.
43 Tegen elken prijs wil de een weer zijn dan de ander. Zoo
mag het onder u in Mijn koninkrijk evenwel niet zijn. Hier
geldt het juist andersom. Alwie onder u een aanzienlijke
44 wil worden, moet een dienaar in uw midden zijn en wie
onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van iedereen.
45 worden. Neemt maar een voorbeeld aan Hem, die heden
naar de koningsstad reist als een gewoon Menschenkind 1).
Ook Hij is niet op aarde verschenen om Zich gelijk een
aardsch vorst door anderen te laten bedienen, maar om
Zich juist als hun dienaar te vernederen, ja om met opoffering van Zijn leven hen los te koopen uit slavernij."
46 Pelgrims, die uit het Overjordaansche komen, passeeren altijd Jericho, een uur of vijf zes gaans van Jeruzalem
gelegen. Zoo trok ook Jezus met Zijn discipelen en een vrij
groote menigte door deze stad.
Toen Hij Naar verliet 2 ), zat daar bezijden den weg de
zoon van Timaeus, daarom in de Joodsche taal Bar-Timaeus
47 genaamd, een 3 ) blinde bedelaar 4 ). Deze vernam van de
voorbijgangers, dat Jezus de Nazarener daar was en begon
nu luide tot Jezus om hulp te roepen, evenwel in zulke
woorden, waardoor hij Hem openlijk tot Messias verklaarde.
Want hij riep: „Davidszoon Jezus, ontferm U over mij!"
48 De massa snauwde Bar-Timaeus toe, dat hij z'n mond moest
houden. Men zag wel gaarne een wonder gebeuren, maar
daar was het nu geen tijd voor. De reis was naar Jeruzalem,
de stad des grooten konings. Maar toen de blinde dit hoorde,
bleef hij des te luider roepen: „Davidszoon, heb toch meelij
1 ) 8 : 31. 2 ) Luc. 18 : 35 zegt, dat Jezus Jericho naderde. Er zijn echter twee
Jericho's geweest, een oud en een nieuw, en nu vermoedt men, dat de genezing heeft plaats gehad daartusschen in, zoodat Marcus (Petrus) spreekt van
uitgaan en Lucas van naderen, zullen ingaan. 3 ) Matth. spreekt van twee blinden,
Marc. en Luc. van een. Weer is de oplossing voorgesteld: een deed vooral het
woord. Zie evenwel de noot op 5 : 2. Een afschrijver van Matth. 20 : 29-34
kan zich vergist hebben, wijl hij Matth. 9 : 27-32 nog in het hoofd had.
4) Tegen Deut. 15 : 4 in.
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49 met me!" En toen heeft Jezus die huldiging als Messias niet
afgewezen. En Hij legde den blinde niet het zwijgen op,
maar gaf hem gehoor. Jezus bleef stilstaan en zeide: „Roept
hem eens." Nil waren alien eensklaps even hulpvaardig. Ze
riepen den blinde en zeiden tot hem: „Je kunt wat goeds
50 verwachten. Sta op. Hij laat je roepen." Hij sprong zoo vlug
overeind, dat hij z'n opperkleed verloor. Maar zonder zich
51 daarom te bekommeren ging hij tot Jezus. En deze heeft
hem op zijne smeeken geantwoord met de vraag: „Wat wilt
ge van Mij, dat Ik u doen zal?" Dit om den blinde te beproeven en tot heerlijker belijdenis te brengen. Maar hij
toonde krachtig op Jezus te vertrouwen, want hij zeide tot
52 Hem: „O, Gij Verhevene, 1 ) geef, dat ik zien mag." Toen
Jezus dit geloof opmerkte, zeide Hij tot den blinde: „Welnu, uw vertrouwen wordt niet beschaamd. Gij hebt in dien
weg uw genezing verkregen." Terstond kon hij zien en als
een levend bewijs van Jezus' Messiasschap sloot hij zich bij
den stoet achter Jezus aan op weg naar Jeruzalem.
11. JEZUS VERSCHIJNT IN JERUZALEM.

11 : 1 Ja, op den dag, waarop Hij Jeruzalem zou betreden,
heeft Jezus Zelf het daarheen geleid, dat Hij die stad als
koning binnengetrokken is, onder luide toejuichingen van
het yolk. Wat Hij voorheen beslist zou hebben afgewezen,
heeft Hij uitdrukkelijk gewild, toen Hij vlak bij Jeruzalem
kwam.
Wanner men van Jericho naar Jeruzalem reist komt
men over den Olijfberg, tegen welken de twee dorpjes
Bethphage en Bethanie zijn gelegen, en bereikt men zeker
punt op den weg, waar men Bethanie aan zijn linkerhand
en Bethphage, dichter naar Jeruzalem toe, tegenover zich
ziet liggen.
Vanaf deze plaats 2 ) heeft Jezus twee Zijner discipelen
l ) Rabboeni zou geen langere vorm zijn van Rabbi (de gewone titel vow.
Schriftgeleerden), doch meestal gebruikt zijn van God en een beteekenis hebben,
die ligt in de richting van Heer der wereld. 2 ) Blijkens Joh. 12 heeft Jezus
dezen tocht naar Jeruzalem zelfs onderbroken door een verblijf te Bethanie. En
blijkens Marc. 11 :11, 19, Luc. 21 :37 heeft Hij bier ook volgende nachteq
doorgebracht of anders elders op den Olijfberg in de open lucht, Gethsemane
Luc. 22 : 39.
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2 uitgezonden met de volgende opdracht. Zij moesten naar
dat dorp gaan, hetwelk aan den overkant van het dal voor
hen lag. Zoodra zij dit binnenkwamen, zouden zij een
veulen 1 ) aaantreffen, dat daar vastgebonden stond. Het zou
een jonge ezel zijn, waarop nog niemand had gezeten en
dus geschikt voor het verheven doel, waartoe Jezus het
wilde gebruiken 2 ). Dat moesten ze losmaken en bij Jezus
3 brengen. En mocht men soma zeggen: „Wat doet ge daar"
dan moesten ze maar antwoorden: „De Heer heeft het
noodig en zal het hier zoo spoedig mogelijk doen terugbezorgen."
4 Zij gingen heen en vonden het inderdaad gelijk Jezus
had voorzegd. Buiten, aan den weg , die om het huis heenliep, zagen zij een veulen staan, vastgebonden bij de deur 3).
Ze behoefden geen oogenblik te zoeken. Doch toen zij het
5 dier losknoopten, riepen sommigen van degenen, die daar
stonden, hun toe: „Wat doet ge het veulen los te maken?"
6 Zij antwoordden wat Jezus hun bevolen had en inderdaad
liet men hen op Jezus' machtswoord stil begaan. Alles boog
voor Zijn beschikking.
7 Hierna brachten de discipelen het veulen tot Jezus,
legden in plaats van een zadel hun opperkleed op den rug
van het dier en deden Jezus opstijgen. Terwijl de menigte
8 nog verder ging. Geestdriftig legden sommigen hun opperkleed op plaatsen, waar het rijdier passeeren moest. Zoo
pleegt men vorstelijke personen bij hun intocht in een stad
te eeren. Anderen bedekten den weg met groen, dat ze uit
de nabijzijnde hoven 4 ) sneden. Zoo haalde men Jezus in
met vorstelijk eerbetoon.
9 En wat men Hem toeriep strekte niet minder ten bewijze, dat men Jezus als den verwachten Messias eerde.
Niet alleen hief de menigte, die Jezus omstuwde, den gewonen Joodschen feestjubel „Hosanna" aan en riep zij Hem
den feestgroet toe, waarmee men alle pelgrims te Jeruzalem
pleegt te verwelkomen: „Gezegend zij Hij, die van God ge1) Blijkens andere Evangelisten was het bepaald een ezelsveulen, blijkens
Matth. was de moeder er bij, waaruit het hanteerbare van het ongedresseerde
dier te verklaren valt. 2 ) Vergelijk Num. 19 : 2, Deut. 21 : 3, 1 Sam. 6 : 7.
3) Veelal bevindt zich hiervoor een ring in den huismuur. 4) Toentertijd bevonden zich daar wijnhergen en olkjvengaarden. De olijf is altijd groen.
8,4
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10 zonden wordt"), maar ook huldigde men Hem bepaald
als den lang verwachten Davidszoon en Messias door den
uitroep: „Gezegend zij het rijk van onzen vader David!
NU komt het! Nu zal het weer worden hersteld! God in
den hemel zal Hem zegenen, Hosanna!"
11
En deze huldiging heeft Jezus Zich thans laten welgevallen.
ZOO is Hij Jeruzalem binnengereden en naar den tempel gegaan. Ofschoon Hij het toen daarbij gelaten heeft.
De dag was reeds goeddeels verstreken. Slechts heeft Hij
alles wat Hij hier zag aan een onderzoekenden blik onderworpen en Zich voorts aan verdere volksbetoogingen onttrokken door met Zijn twaalftal de stad uit te gaan naar
Bethaniê. Daar was Hij trouwens ook veiliger voor de booze
plannen van de Jeruzalemsche leiders. Den volgenden dag
zou Hij zijn oordeel over hun godsdienstige practijken wel
kenbaar waken.
12 Dat begon des morgens al, op den terugweg van
Bethanie. Jezus heeft toen een vijgeboom, die zich wel met
rijken bladerdos getooid had, maar waaraan zich geen vrucht
liet vinden — beeld van godsdienstig Jeruzalem — tot onvruchtbaarheid veroordeeld.
De vijg n.m.l. is een boom, die, anders dan b.v. de
olijf, telken jare draagt en wel volop. Aan een vijgeboom
zal men nimmer tevergeefs naar vruchten zoeken, tenminste
als het vijgentijd is. Ja zelfs, wanneer dit nog niet het geval
is, in het voorjaar. Gedurende den winter staat de vijgeboom kaal, maar is de winter voorbij, dan begint de vijg,
ongeveer in Maart, z'n eerste bloesems te vertoonen en
vrucht te zetten. Daarna vOlgen de blAderen, in April. Bij
den vijgeboom gaan de vruchten n.m.l. aan de bladeren.
vooraf. Waar een vijg in het blad staat, kan men er zeker
van zijn jonge vruchtjes te zullen vinden. Deze voorjaarsvijgen worden gaarne gegeten, al zijn ze natuurlijk nog zoo
sappig niet als die van den eigenlijken vijgentijd, welke
in de Junimaand begint. Maar valt Paschen wat laat of
staat een vijgeboom wat luw, b.v. op de Oostelijke helling
1)

Uit Ps. 118.
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van den Olijfberg, waar Jezus Zich op dien morgenstond
juist beyond, dan kunnen zijn vroege vruchten omstreeks
Paschen zeer wel te genieten zijn.
13 Toen Jezus nu daags na Zijn intocht met Zijn discipelen
wederkeerde naar Jeruzalem en onderweg honger kreeg 1),
zag Hij op een afstand een vijgeboom, die al volop in het
blad stond. Die boom gaf dus gegronde hoop, dat hij wel
wat voorjaarsvijgen zou hebben, goed genoeg om den honger
te stillen. Maar dichterbij gekomen, stelde hij Jezus' verwachting teleur. Er viel geen vijg aan hem te bespeuren.
Hoewel men dit toch met recht had mogen verwachten.
Hij droeg immers reeds bladeren, hoeveel te meer had hij
vruchten behooren te dragen. Voorjaarsvijgen wel te verstaan, want het was nog lang geen tijd voor rijpe vijgen.
14 Die boom was dus een bedrieger en leek precies op de
schijnvrome Jeruzalemsche leiders. Aan bladeren, bladeren,
geen gebrek. Doch vruchten geene helaas. Maar daarom
verdienden beide ook gelijke straf. Dat Wilde Jezus Zijn
discipelen zinnebeeldig voor oogen stellen, op dat zij het in
de toekomst goed zouden weten. Daarom sprak Hij ten
aanhoore van Zijn discipelen over den vijgeboom Zijn oordeel uit. Want zooals de bedriegelijke taal van den vijgeboom door Jezus beantwoord werd met veroordeeling tot
volslagen onvruchtbaarheid voortaan — niemand zou meer
een vrucht van hem eten — zoo zouden ook Israels voorgangers te Jeruzalem hun rechtmatig vonnis verkrijgen. Op
dien zelfden dag heeft Jezus het hun doen verstaan, dat
zelfs hun hooggeeerde tempeldienst, geen dienst van God,
maar zelfzuchtige dienst van menschen was.
15, 16 Reeds den vorigen dag had Jezus immers wel opgemerkt, waartoe men den tempel en zijn heiligen dienst misbruikt had en vernederd.
Voor hen, die van verre naar den tempel komen om
aldaar te offeren en te aanbidden, bestaat te Jeruzalem de
gelegenheid om zich van allerlei, dat tot de offeranden benoodigd is, als duiven en lammeren, meel, zout en dergelijke te voorzien. Of wanneer men de tempelschatting wil
1 ) Had Hij misschien in de open lucht vernacht en derhalve nog niet ontbeten? Luc. 21 : 37, 22 : 39, Joh. 18 : 2.
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voldoen, kan men z'n Grieksche of Romeinsche munt inwisselen tegen den sikkel des heiligdoms, waarin de betaling
van dit hoofdgeld n.m.l. alleen mag geschieden 1).
Maar al deze handel werd nu vlak bij den tempel zelf,
in den voorhof der heidenen, uitgeoefend. En dat grief de
Jezus diep. Want die was daar de plaats niet voor. Daar
behoorde men te kunnen bidden, wat nu echter onmogelijk
was. De tempel werd als veemarkt en wisselkantoor gebruikt. De tempel was dienstbaar gemaakt aan menschen 2).
Dat bleek ook uit het volgende. Met al z'n bijgebouwen
beslaat de tempel een tamelijke oppervlakte en dus komt
het voor, dat iemand, die zich van de eene plaats in de stad
naar een andere begeven moet aan gene zijde van den
tempel, zijn weg aanmerkelijk bekorten kan, wanneer hij
niet heelemaal buiten om het tempelterrein heenloopt, maar
zijn weg dwars door de voorhoven neemt 3 ). Vooral voor
sjouwerlieden met een vracht op den rug beteekent dat
besparing van moeite. Waarom velen den tempel dan ook
maar als doorloop gebruiken. Dus dan komen zij daar niet
met het voornemen om biddend voor God te verschijnen,
maar om er slechts even te passeeren. Alweer, de tempel
dienstbaar gemaakt niet voor God, maar voor de menschen.
Over dit misbruik van den tempel als markt en passeerterrein. heeft Jezus nu op dien dag Zijn verontwaardiging
uitgesproken.
In de eerste plaats heeft Hij zoodra Hij den tempel
binnenkwam alle koopers en verkoopers er uit gejaagd. Wat
zij achterlieten, als b.v. de tafels der geldwisselaars en de
banken der duivenkooplieden, wierp Hij het onderste boven.
En evenmin stond Hij meer toe, dat men met allerlei gerei
over het tempelterrein passeerde, voor z'n gemak.
Een tempeldienst, hoe schijnbaar nauwkeurig ook
waargenomen, maar geexploiteerd te financieelen bate van
menschen, was even bedriegelijk als een vijgeboom vol
bladeren, maar zonder vrucht. Het was diefstal jegens God.
1 ) Ex. 30 : 13, 2 Kron. 24 : 9, Matth. 17 :24. 2 ) Ook is er grond voor het
vermoeden, dat de overpriesters financieel bij dezen handel geinteresseerd waren,
hetgeen temeer straks hun woede verklaart, vs. 18. 3 ) Het tempelplein was 1/6
van het stadsoppervlak.
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17 Vervolgens heeft Hij zich nader verklaard in een uitvoerige onderwijzing, maar die in het kort neerkwam op
dit verwijt: „Staat er niet in Jesaja 1 ) geschreven: Mijn
huis zal een bedehuis heeten voor alle volken? Voor alle
heidenen? Maar geen heiden kan hier behoorlijk bidden.
Want gij hebt er, als in de dagen van J eremia ' 2 ), een
18 roovershol van gemaakt." Deze verwijtende woorden sprak
Hij niet alleen ten aanhoore van al het yolk, maar ook van
hen, die ze allermeest verdienden 3 ). Doch dezen erkenden
hun ongelijk niet. Liever hadden zij Hem op staanden voet
uit den weg geruimd. Maaar dat ging niet. Want ze durfden
Hem niet aan. Ze zagen wel, dat de menschen verrukt
waren over Zijn optreden, over de wijze waarop Hij leerde
en sprak. Hoe geheel anders dan de gewone rabbi's! Hij
sprak met groot gezag.
19 Tegen het vallen van den avond verliet Jezus weer met
Zijn discipelen de stad, gelijk Hij dit trouwens in die dagen
steeds gedaan heeft.
Den volgenden morgen kwamen zij weer langs den
vijgeboom en zagen, dat hij totaal verdord was, van den
21 grond af. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus den vorigen dag tot dien boom gezegd had en zei hij vol verbazing:
„Rabbi, ziet Ge welk een ontzaglijke uitwerking Uw vervloeking metterdaad heeft gehad? De vijgeboom is ver22 clOrd!" Jezus heeft hun toen aldus geantwoord: „Dat kunt
23 gij ook. Hebt maar een vast vertrouwen op God en 1k verzeker u, dan zal ook uw spreken eenzelfde uitwerking hebben. Al zoudt ge, om zoo to zeggen, tot dezen Olijfberg
spreken: rijs op en val in de Doode Zee 4 ) — wie maar
niet twijfelt in z'n hart, doch vertrouwt, dat hetgeen hij
zegt ook waarlijk gebeurt, dien zal het ook geworden.
24 Daarom zeg 1k u: hebt toch een vast vertrouwen op God.
Dat eerst. Wanneer gij b.v. tot Hem bidt en om iets
vraagt 5 ), gelooft dan stellig, dat ge door het geloof in God
eigenlijk het gevraagde reeds in uw bezit hebt 6 ) en het
20

1 ) 56 : 7. 2 ) 7 : 11. 3) Zie moot 2 op vs. 16. 4) Men kan daar vanaf den
Olijfberg in de verte de Doode Zee zien. 5 ) Niet naar onzen wil ,maar naar
den wil van God, 1 Joh. 5 : 14. 6) Want door het geloof in Christus bezitten
wij met Hem hemel en aarde, Rom. 4 : 13, 8 : 17.
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25 zal u geworden. En dan: hebt een rein hart jegens uw
naaste. Wanneer ge staat te bidden, 1 ) weest dan ook niet
onvergevensgezind jegens iemand, tegen wien ge iets hebt.
Dan zal uw Vader, die in den hemel is, ook u uw overtredingen vergeven. 2 ) .
27 Weer was onder dit gesprek Jeruzalem bereikt en
gingen zij naar den tempel, waar Jezus in deze dagen gedurig tot de menigte sprak.
Terwijl Hij daar heen en weer wandelde 3 ), kwam er
tot Hem een gezelschap, bestaande uit afgevaardigden van
de overpriesters 4 ), schriftgeleerden en oudsten, kortom alle
fracties van het groote Sanhedrin 5 ) waren vertegenwoordigd. Reeds hieruit bleek hoe hoog de zaak, waarvoor zij
bij Jezus kwamen, door hen werd opgenomen en dat zij
hier in het besef van hun waardigheid als kerkelijke ambts28 dragers verschenen. Zij kwamen met een vraag, waartoe
deze kerkelijke vergadering inderdaad de bevoegdheid bezat. Deze wenschte n.m.i. te vernemen, met welk recht Jezus
optrad gelijk Hij deed. Alleen, van dit ambtelijk gezag
werd helaas misbruik gemaakt. Met leede oogen had men
het aangezien, dat de schare verrukt naar Jezus luisterde.
Zou Hij hun dan alle aanzien bij het yolk ontrooven en hen
uit hun leidende positie stooten? Het moest nu uit zijn.
Hij zou thans kort en bondig hebben te verklaren of Hij
de van God gezondene, de Messias, was ja of peen. Durfde
Hij geen ja zeggen, dan zou het y olk Hem verachten als
een grootspreker en zich teleurgesteld van Hem afwenden.
Antwoordde Hij wel bevestigend, zoo zou Hij zich voor de
1 ) De Joden plachten staande te bidden, Matth. 6 : 5. 2 ) In vele handschriften wordt vs. 26 gemist, waarschijnlijk is het door afschrijvers uit herinnering aan Matth. 6 : 15 bier neergeschreven. 3 ) Hetzij al sprekend en onderwijzend Matth. 21 : 23, Luc. 20 : 1, hetzij tijdens een rustpoos. 4 ) Dezen, leden
van de hoogepriesterlijke familie, schijnen een eigen college te hebben gevormd, belast met het opzicht over eeredienst, orde en gelden van den tempel,
en maakten blijkbaar zulk een belangrijk deel van het Sanhedrin uit, dat dit
meermalen als „de overpriesters" wordt aangeduid, Marc. 15 : 3, 10, 11. 5 ) Dit
was de groote raad te Jeruzalem Matth. 5 : 22, 26 : 59, Marc. 15 :1 (ook op
kleinere plaatsen had men zulk een raad, Marc. 13 : 9). De overpriesters hadden
een eigenlijk kerkelijk ambt, de schriftgeleerden waren erkende rabbi's en de
oudsten waren aanzienlijken uit de burgerij.
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aardschgezinde, nationalistische, Messiasverlangens van yolk
en leiders hebben te legitimeeren en zij wisten wel, dat
Jezus tot nog toe volstrekt geweigerd had aan dien eisch
te voldoen. Maar ook dan zou Hij de volksgunst verspelen.
Vandaar hun vraag aan Jezus: „Over wat voor bevoegdheid
beschikt U, dat Gij optreedt zooals Gij doet, b.v. nu pas
weer bij het wegjagen van de kooplieden uit den tempel?
Of liever gezegd: Wie heeft U de bevoegdheid daartoe
verleend?"
29 Geheel overeenkomstig de gewoonte, waarnaar de rabbi's plegen over en weer te spreken, beantwoordde Jezus
hun vraag met een wedervraag.
„Ik zal u aanstonds zeggen krachtens welke bevoegd.
heid Ik optreed. Maar dan moet gij deze vraag van Mij
30 beantwoorden: Johannes, wat voor bevoegdheid had hij om
op te treden gelijk hij deed? Vanwaar had hij het recht
den doop te eischen en Israel tot bekeering te roepen alvorens z'n Koning kwam? 1 ). Ontleende hij dat recht slechts
aan zich zelf, wierp hij zich zelf maar op, of had God in
den hemel het hem gegeven?"
En toen zij, door deze wedervraag danig in de knel
geraakt, nog al talmden met hun antwoord, drong Hij wat
aan, om daarmee te kenden te geven, dat Hij Zijn wedervraag ernstig meende en beslist van plan was hun daardoor uitsluitsel te geven: „Nu, geeft Mij 's antwoord."
31 „Wat moeten we daarop antwoorden," overlegden zij
onder elkaar. „Erkennen we, dat Johannes gezonden was
door God, dan antwoordt Hij natuurlijk: „Welnu, niemand
minder dan Johannes is getuige voor het goed recht van
Mijn. optreden". 2 ) Dus dat gaat niet, want dan slaat Hij
32 ons met ons eigen antwoord neer. Zullen we dan maar zeggen, dat Johannes een valsche profeet was?" — maar dat
durfden ze niet om de menschen. Dan zouden zij met
een slag zeker de volksgunst kwijt zijn, want het was voor
iedereen boven allen twijfel verheven: Johannes was een
trouwe profeet geweest.
33
Derhalve hebben zij geweigerd onder de waarheid te
buigen, hoezeer zij die kenden en hebben liegende geant1) 1 :4. 2 ) Joh. 1 :25-36.
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woord: „Dat weten wij niet." Waarop Jezus hun ook niet
geantwoord heeft op hun vraag naar Zijn recht van optreden. Want het was nu duidelijk gebleken, dat zij hun
ambtelijk recht tot onderzoek niet gebruikten om te dienen,
maar misbruikten om te heerschen en om Jezus ten val te
brengen.
12 : 1 Toch heeft Jezus het hun ook daarna nog niet aan
ernstig vermaan doen ontbreken. Want hierna is Hij gaan
spreken in gelijkenissen tot het yolk, maar tevens met de
bedoeling om de kerkelijke leiders nog te waarschuwen
voor het bedrijven van dezelfde zonde tegen den Zoon van
God als voorheen gepleegd was tegen zoo menig gezant des
Heeren, zoo het laatst nog tegen Johannes den Dooper.
Hij sprak b.v. deze gelijkenis.
Een heer liet eens een wijnberg aanleggen. De uiterste
zorg werd er aan besteed. Een muur werd om den wijngaard opgetrokken, een vergaarbak voor den most in den
bodem aangebracht en een wachttoren er in gebouwd. Toen
alles gereed was verhuurde hij zijn wijnberg aan landbouwers en ging, gelijk grootgrondbezitters dat vaak doen,
2 zich metterwoon vestigen buitenslands. Na verloop van tijd,
toen de wijnberg begon te rendeeren, zond hij echter een
knecht tot de pachters van zijn wijngaard, die van hen
zijn aandeel in de opbrengst in ontvangst moest nemen.
3 Maar de landlieden grepen den knecht, ranselden hem of
4 en lieten hem met leege handen. gaan. De heer was echter
nog geduldig en zond nog eens een anderen knecht. Maar
ook die werd op het hoofd geslagen en smadelijk bejegend.
5 Hij zond nog een ander, maar die werd, nog al erger, van
het leven beroofd. En zoo stuurde hij er nog verscheidene
meer, maar de een werd afgeranseld en de nader vermoord.
6 Totdat hij er nog maar een over had, dien hij zenden kon.
Het was zijn geliefde zoon, zijn eenige. Maar hij dacht bij
zich zelf: als ik dien tenslotte zend, zullen zij toch be,
grijpen, dat de wijnberg niet van hen maar van mij is en
dat alle rechten op den wijngaard de mijne blijven. Aan
mijn zoon, den eigen zoon van den bezitter van den wijn7 gaard, zullen ze zich niet durven vergrijpen. Maar de landlieden zeiden tegen elkaar: daar is de zoon van den be91
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zitter. Komt, laten we hem dooden. Dan zijn alle rechten
8 en bevoegdheden over den wijnberg op ons overgegaan. Zoo
deden zij. Ze grepen den zoon en brachten hem om 't leven,
na hem den wijngaard uitgeworpen te hebben.
9 Wat zal de heer van den wijngaard doen, wanneer hij
dit verneemt? Natuurlijk zal hij komen om de landlieden
te verdelgen en zal hij den wijngaard aan anderen geven.
Hij zal het immers opnemen voor zijn knechten en vooral
10 den naam van zijn zoon verhoogen. Gelijk de Schrift immers
ook leert. Ge hebt wel in Ps. 118 gelezen: „de Steen was
door de bouwlieden afgekeurd en verworpen. Maar God
verhoogde hem en gaf hem een eereplaats door hem tot
11 hoeksteen te maken, waarop het gansche gebouw rust. Zoo
heeft God dien verworpene hoog geeerd en wij zien hem
met oogen vol verwondering aan."
12 Ook na deze gelijkenis bekeerden de vijandige leiders
zich niet. Zij bleven zinnen op een gelegenheid om Jezus te
arresteeren. Al durf den zij dat thane nog niet aan met het
oog op de menigte. Maar veranderd van gedachten waren
ze niet. Integendeel. Ze hadden best begrepen, dat die gelijkenis op hen gemunt was. Ook in de Schrift werd Israel
vaak bij een wijngaard vergeleken 1 ) en ze voelden wel:
zij, Israels leidslieden, waren die landlieden, en die anderen,
aan wie de wijngaard zou geschonken worden, zouden de
heidenen zijn. En die zoon van den heer was Jezus, de
Zoon van God, zooals die mishandelde knechten Gods
trouwe profeten waren, die door de vaderen waren yen,
verworpen. Toch bleven zij zich verharden. Voor ditmaal
moesten zij Jezus echter nog laten begaan en gingen zij
onverrichterzake heen.
13 Later heeft men het echter nog eens op een andere
manier geprobeerd. Nu door middel van een andere deputatie. Doch ook die poging om Jezus ten val te brengen is
toen geheel mislukt en heeft aan Jezus slechts nogmaals
gelegenheid verschaft om Zijn vijanden, die den mond zoo
vol hadden over rechten en bevoegdheden, er aan te herinneren, dat zij zelf weigerden te buigen onder het recht van
1) Ps. 80, Jes. 59, Jer. 2.
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God, n.m.l. dat zij gehoor zouden geven aan Jezus, die door
God gezonden was. 1 ) Ditmaal bestond het gezelschap uit
onderling zeer onderscheiden personen. Sommige daarvan
behoorden tot de Pharizeesche richting en waren sterk gekant tegen het Romeinsche gezag, andere daarentegen behoorden tot de Herodespartij 9. Doch hoe tegengesteld hun
staatkundige verlangens ook waren, tegen Jezus sloten zij
zich tot een front aaneen en eendrachtig probeerden zij
Hem met een strikvraag te vangen 3).
14 De uitgezondenen waren er op afgericht de volgende
rol te spelen. Zij zouden zich voordoen als menschen, die
het zeer nauw met Gods geboden namen en met deze ernstige moeilijkheden zaten: of het voor hen als Israelieten
wel geoorloofd was schatting te betalen aan de Romeinen.
Omdat zij daarmee immers een vreemd vorst als koning
over zich erkenden. Maar dat was toch door Gods wet verboden? 4 ). En dan zou men z'n vraag zoo stellen, dat zij
Jezus verplichtte er ja of neen op te antwoorden. Z'ou Hij
ja antwoorden en dus blijken van meening te zijn, dat men
den Romeinen wel belasting betalen moest, zoo zou Hij
daarmee met een slag de volksgunst verspelen. Antwoordde
Hij neen, dan zouden zij Hem bij de Romeinsche autoriteiten als oproerling aanklagen.
Listig werd de strik gespannen. Men begOn met Jezus
vooraf uitbundig te prijzen als een rabbi, die nog eens de
waarheid durfde zeggen zonder zich aan iets te storen. „Uw
onderwijs is strikt eerlijk. U gaat recht door zee. U vreest
noch vleit iemand. U leert ronduit hoe men voor Gods
oogen in den weg Zijner geboden moet gaan. Wilt U ons
nu eens zeggen of het goed is den keizer schatting te
geven, 5 ) ja of neen? Zullen we dat nu doen of niet?"
15 Jezus was echter niet als de zondige menschen, die zich
licht laten bedwelmen door vleierij. Ook wist Hij zeer wel,
dat hun vraag in het geheel niet opkwam uit een eerlijk
bezwaard gemoed. Zij ziten met geen moeilijkheid. Zij
speelden maar tooneel en misbruikten deze op zichzelf
1 ) Men lette op het nauw verband tusschen de drie stukjes 11 :27-33,
12 : 1-12 en 13-17 : buigt onder den eisch Gods, welken Zijn gezanten u doen
hooren. 2 ) Zie 3 : 6. 3 ) Luc. 20 : 20. 4 ) Deut. 17 : 15. 5 ) Zij spreken van
geven, Jezus in vs. 17 van betalen.
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inderdaad ernstige vraag slechts om voor Jezus een kuil
te graven. Het ging er nu maar om hoe het te ontmaskeren.
Op zeer eenvoudige wijze heeft Jezus dit gedaan. Hij antwoordde hun: „Waarom graaft gij een kuil voor Mij en
hoopt ge dat 1k daarin zal vallen? Brengt Mij een denarie,
dat 1k eens zie." Want Jezus Zelf had zulk een zilveren
16 geldstuk niet in Zijn gordel. Dus haalden zij er een uit
hun eigen beurs voor den dag en stelden dat Jezus ter
hand. Maar wat bleek toen? Dat zij in het leven van alle
dag er geenerlei bezwaar tegen maakten zulke denarien te
bezitten en te gebruiken. Dan stelden zij zich niet tevree
met kOpergeld, waarop tenminste Been beeldenaar geslagen
was, doch gebruikten zij zonder gewetensbezwaar dit zilveren
geldstuk, dat den kop des keizers droeg met daar een opschrift omheen, waardoor de keizer als zoom van den „goddelijken" Augustus geeerd werd. Dan hadden zij van die
afgoderij, van die schending der wet van God, zoo geen last.
Jezus bekeek het geldstuk en vroeg: „Van wien is dit
beeld en van wien spreekt het opschrift daaromheen?" Zij
konden niet anders antwoorden. dan: „Van den keizer" en
daarmee erkennen, dat hun conscientiebezwaar heusch zoo
diep niet zat, doch slechts voor deze gelegenheid was voorgewend en dat heel hun gevraag maar tooneelspel was geweest.
17 Jezus antwoordde hun: „Wanneer gij dan zelf den
keizer toont te erkennen als een machthebber, die in dit
land het recht heeft zilveren munten in omloop te brengen,
waarop zijn beeldenaar is geslagen, betaalt hem dan ook
hetgeen gij zelf erkent hem als uw landsheer verschuldigd
te zijn. En wat Gods geboden aangaat, waarmee gij het zoo
nauw zegt te nemen: bedenkt eens waarlijk welke rechten
God op u heeft, n.m.l. wat Hij heden van u eischt." Want
nog steeds wilden zij niet buigen — ze bewezen het op dit
eigen oogenblik — onder de prediking van Jezus, gelijk zij
eertijds gehoorzaamheid hadden geweigerd aan Johannes
den Dooper, hoewel God hem gezonden had 1).
1 ) Het verband moet vastgehouden tusschen 11 :27-33, 12 : 1-12 en 13-17;
dan krijgt het „Gode wat Gods is" scherpe beteekenis. Door niet voor Gods
knechten (de profeten, Johannes, Jezus) te buigen, onthield de Joodsche leiding
Gode wat Gods was.
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Zij waren buiten zichzelf van verbazing, dat Hij hun
z45•5 geantwoord had. Niet Hij, maar zij zelf waren verslagen.
18, 19 Toen zijn het nog de Sadduceen geweest, die een poging
hebben ondernomen om Jezus indien al niet ten val te
brengen — dat wat tot nu toe niemand gelukt — dan toch
in verlegenheid te brengen door Hem bij de omstanders
bespottelijk te maken, en wel door het stellen van een
vraag over de wederopstanding der dooden. U moet weten,
dat de Sadduceen hieraan n.m.l. niet gelooven. Zij meenen
zich hiervoor op de Schrift te kunnen beroepen, nog wel
op de boeken van Mozes. Daarin wordt de wederopstanding
der dooden volgens hen niet geleerd, doch veeleer tegengesproken. Mozes heeft immers het zoogen. zwagerhuwelijk
geboden 1 ). Daardoor wordt de broeder van iemand, die
kinderloos sterft, verplicht met de weduwe van den overledene te huwen en is bepaald, dat de oudste zoon uit dit
huwelijk gerekend moet worden voor een stamhouder van
den overledene. Deze instelling nu van het zwagerhuwelijk
was volgens de Sadduceen een klaar bewijs, dat Mozes er
in zijn dagen dus nog niet aan gedacht kon hebben te gelooven, dat de dooden eens weer zouden opstaan, anders
zou hij niet hebben toegestaan, dat een vrouw gehuwd werd
door meer dan een man. Want voor wien van de mannen,
die met haar zijn gehuwd geweest is straks dan die vrouw?
Deze moeilijkheid zouden zij nu eens aan Jezus voorleggen. Alleen kleedden zij hun vraag zoo in, dat zij op den
lachlust werkte. Zij verzonnen n.m.l. een geval, dat wel niet
totaal onmogelijk is, maar toch niet licht zal voorkomen.
Aldus: „Rabbi, Mozes heeft ons in de Schrift het zwager20 huwelijk verordend. Nu waren er eens zeven broeders, van
wie de eerste een vrouw nam, doch stierf zonder kroost na
21 te laten. Dus trail nummer twee met de weduwe in het
huwelijk, maar ook deze stierf kinderloos. Met den derde
22 ging het evenzoo. Alle zeven huwden zij met deze zelfde
vrouw, doch stierven kinderloos. Tenslotte is ook de vrouw
23 overleden. Wilt U ons nu eens uit de moeilijkheid helpen
en zeggen, hoe dat straks moet bij de wederopstanding der
1)

Deut. 25 : 5, (Deut. 4 : 10).
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dooden, his die dan plaats hebben zal? Welke van de zeven
gebroeders heeft dan recht op die vrouw? Want ze zijn
alle zeven wettig met haar getrouwd geweest."
24 „Neen", zei Jezus tot hen, „peen, daar is het u niet om
te doen. Doet nu maar niet net alsof zulke vragen de oorzaak zijn, waardoor ge belet wordt aan de doodenopstanding
te gelooven. De zaak zit zoo: dit is uw fout, dat gij weigert
uw gedachten onder de Schrift gevangen te geven, zoodat
ge geen Schriftinzicht hebt en dat gij weigert onder God
te buigen, zoodat ge geen flauw besef hebt van Zijn alvermogen! En al zulke vragen zijn maar voorwendsels, waarmee ge achteraf uw ongeloof zoekt te rechtvaardigen.
25 Wanneer de dooden zullen opstaan, zal het leven van dezen
tijd niet weer eenvoudig op den ouden voet worden voortgezet. Dan zullen de mannen niet meer huwen en de
vrouwen niet meer worden uitgehuwelijkt. Dan zal het
huwelijk zijn dienst hebben vervuld. Want dan zal het getal der menschen, dat God Zich voorgenomen had, zijn bereikt en zullen de menschen in dat opzicht aan de engelen
gelijk zijn. Het getal der engelen is n.m.l. sinds de schepping
niet vermeerderd. De engelen hebben het huwelijk niet.
26 En dat de gestorvenen weer zullen ontwaken hadt ge
bij Mozes zelf, op wien ge u bij voorkeur beroept, kunnen
lezen in dat gedeelte, waar verhaald wordt van den brandenden doornstruik. Hebt ge niet opgemerkt, dat God Zich
toen tegenover Mozes noemde den God van Abraham, den
27 God van Izaak en den God van Jacob? 1 ) Ofschoon dezen
toen toch reeds lang overleden waren. Toch noemde God
Zich toen nog den God van dit drietal ontslapenen, waarmee Hij uitsprak, dat zij niet dood waren, dock wachtten
op de vervulling van wat Hij hun beloofd had. Want al
wat er geschiedde ten tijde van den brandenden doornstruik en wat God heden doet en wat Hij ten dage van de
wederopstanding doen zal, is vervulling van Zijn aloude
belofte, waarop de vaderen nog altijd wachten2).
1) Vermoedelijk is niet slechts Ex. 3 bedoeld, maar heel de geschiedenis van
den Uittocht, waarin God toonde Zijn belofte van Gen. 15 : 13-16 getrouw to
vervullen; zie hoe dikwijls Hij in Exodus de God van Abraham, Izaak en
Jacob heet, 2 : 24, 3 : 6, 15, 16, 4 :5, 6 :2, 7. 2) Rom. 4 : 13.
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28 Dit twistgesprek tusschen Jezus en de Sadduceen is voor
een der vele Schriftgeleerden aanleiding geworden wat
naderbij te treden. Hij had het gesprek op een of stand aangehoord en moest erkennen, dat Jezus de Sadduceen op voortreffelijke wijze van antwoord had gediend. Nog wel uit
Mozes zelf. Genoemde Schriftgeleerde was hierdoor zoozeer
getroffen, dat hij meende bij dezen rabbi miEschien wel
licht te kunnen bekomen inzake het moeilijke vraagstuk,
waarover onder de Schriftgeleerden druk gedisputeerd werd,
welke geboden men n.m.l. rekenen moest tot de groote, gewiclitige geboden en welke voor lichter en minder gewichtig
moesten worden gehouden. Vandaar zijn vraag aan Jezus:
„Aan welke vereischten moet een gebod voldoen om een gebod van den eersten rang te zijn, zoodat het door geen ander
gebod kan worden verdrongen en onder alle omstandigheden
zijn geldigheid behoudt?"
29 In Zijn antwoord op deze vraag liet Jezus duidelijk
merken, welk een afkeer Hij van deze eigenmachtige onderscheiding der Pharizeen had. Alsof er onder Gods geboden,
bevelen, voorschriften en bepalingen onderlinge concurrentie mogelijk was. Alsof zij niet alle door een Wetgever waren
gegeven en alle niet als takken waren, die voortspruiten
uit een stam, n.m.l. het gebod der liefde. „Dit is een eersterangsgebod" 1 ), zeide Jezus, en toen herinnerde Hij den
Schriftgeleerde eenvoudig aan zijn eigen dagelijksche gebed;
want iedere Israeliet bidt dagelijks een gebed, dat met deze
woorden aanvangt: „Hour, Israel, de Heere onze God is
alleen Heer" 2 ). Niemand is God dan Hij en dus heeft ook
niemand zulke rechten op u als Hij. Hij mag van u vergen,
dat gij Hem dient met den inzet van u zelf als geheelen
30 mensch, zonder eenige verdeeldheid. Hij vraagt zulk een
liefde van u, die den geheelen mensch in beslag neemt:
uw gansche hart, de bron, waaruit al uw gedachten, woorden en werken ontspringen, behoort Hem toe; uw gansche
ziel, Uw hoogste lust en begeerte, moet naar Hem uitgaan;
geheel uw denkvermogen moet in Zijn dienst staan en al
1 ) Noch hier, noch in vs. 28 staat het eerste gebod, gelijk de Stat. Vert. zou
doen vermoeden, maar eon eerste gebod. Eerste is hier geen telwoord zooals
b.v. in vs. 20. In vs. 31 bij „tweede" weer geen lidwoord. 3 ) Deut. 6 : 4, 5.
Marcus. 7
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uw lichaamskrachten moet ge te Zijner beschikking stellen.
31 Dit eischt God van u in de eerste plaats. En voorts vraagt
Hij, dat gij uw naaste zult liefhebben zooals ge uzelf liefhebt 1 ). Alle geboden zijn hierin samengevat, geen enkel
gebod gaat hier tegenin noch hierboven."
32 „Inderdaad, Gij hebt naar waarheid gesproken, Rabbi,"
gaf de Schriftgeleerde eerlijk toe en hoewel in eenigszins
andere woorden, echter eveneens aan de Schrift ontleend,
herhaalde hij hetgeen Jezus gesproken had. „Hij alleen is
33 God en niemand meer. Hij vraagt van ons, dat in alles zal
blijken, dat wij Hem liefhebben met den inzet van onzen
ganschen persoon, n.m.l. met ons gansche hart, de bron,
waaruit al ons doen en laten ontspringt, en dat heel ons
denken en al onze krachten zich onder Hem buigen; en
dat wij den naaste zullen liefhebben gelijk wij onszelf liefhebben. Hoezeer God ons ook vele andere geboden b.v. betreffende allerlei offeranden bevolen heeft, de pijnlijkst
nauwkeurige eeredienst, waarin de lief de ontbreekt, is ongehoorzaamheid. Naar dit eene gebod der lief de moet alles
zich richten" 2).
34 Toen Jezus opmerkte, dat de man in dit zijn wederwoord blijk gegeven had een goed inzicht in de Schrift te
hebben, moedigde Hij hem aldus aan: „Gij zijt niet ver
van het koninkrijk Gods verwijderd." Toch stond de Schriftgeleerde er nog buiten, want alleen zij kunnen eenmaal
Gods koninkrijk binnengaan en zijn thans reeds getrouwe
kinderen des koninkrijks, die niet slechts Gods Woord
kennen en weten te spreken, maar die het ook doen. De
Schriftgeleerde behoorde dit te toonen door zich achter
Jezus als den van God gezonden Messias te scharen 3).
En hiermee namen de aanvallen op Jezus een einde.
Niemand had meer den moed met vragen bij Hem aan te
komen. 4).
35

Al beteekende dit niet, dat de kerkelijke leiders er aan

1 ) Lev. 19 : 18. 2 ) Deut. 4 : 25, 1 Sam. 15 : 22, Jer. 7 : 21-26, Hos. 6 : 6,
Micha 6: 8. 3 ) In verband met 11 : 27-12 : 27 en 35-37. 4 ) Indien deze
Schriftgeleerde dezelfde is als die, van wien Matth. 22 : 34-40 spreekt, is het
waarschijnlijk de beste verklaring aan te nemen, dat hij zich nder het spreken
van Jezus van zijn booze voornemen bekeerd heeft.
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dachten Jezus nu als Messias te erkennen. In hun aardschgezindheid konden zij zich den Messias niet anders denken
dan als een politieke figuur. Zou de Messias niet een afstammeling van koning David zijn? Zou Hij Zich niet zetten op Davids troon te Jeruzalem? Jezus wist wel, dat Zijn
tegenstanders deze tegenwerpingen in hun binnenste bleven
handhaven en derhalve heeft Hij die als volgt beantwoord.
Onder het leeren in den tempel richtte Hij Zich tot
Zijn toehoorders — maar de onder het y olk aanwezige
Schriftgeleerden begrepen wel, dat Hij nog een poging deed
om hen te overtuigen 1 ) — met de volgende vraag: „Hoe
komen de Schriftgeleerden er toch toe over den Messias
36 steeds maar alleen te spreken als Z'oon van David? Is dat
wel voldoende? Leert de Schrift aangaande Hem dan niet
meer? Zoo heeft b.v. niemand minder dan koning David
in Ps. 110 verklaard: de HEERE zal tot mijn Heer, den
Messias, spreken: zet U naast Mij op den troon, op de eereplaats. Intusschen zal Ik alle vijanden, die U thans nog niet
dienen, aan U onderwerpen 2 ). De Messias zal dus een meer
dan aardschen troon ontvangen en een meer dan gewoonmenschelijke heerschappij. Daarom heeft reeds David Hem
geeerd als Een, die boven hem verheven was, hoewel Hij
Davids Zoon zou zijn. En dat heeft David maar niet uit
zich zelf gesproken, doch, blijkens zijn eigen getuigenis in
37 dien zelfden psalm, gedreven door den Heiligen Geest. Wanneer David zelf dus zijn Zoon, den Messias, eerde als zijn
Heer, hoe kan men zich dan zoo blind staren op den eisch,
dat de Messias zal optreden als een aardsch pretendent naar
de kroon van Zijn vader David?"
Hoewel Jezus de leidslieden des y olks, tegen wie men
anders zoo hoog placht op te zien, duchtig onder handen
nam, bleef de talrijke menigte met ingenomenheid naar
Hem luisteren. Ofschoon Hij harde waarheden hooren liet.
38 Zoo liet Hij wel waarschuwingen hooren als deze: „Houdt
ze in het oog, die Schriftgeleerden! Blijft maar op een afstand van hen! Ze doen zich voor als o zoo vrome lieden.
1 ) Matth.

22 :

41. 2 ) Door de prediking des Woords worden de volkeren

na de Hemelvaart onder Christus gebracht.
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Plechtig wandelen zij rond in hun statige lange leeraarskleed, het teeken hunner waardigheid. Bij voorkeur op
plaatsen waar veel menschen zijn, op markten b.v., laten zij
zich zien, om toch vooral door iedereen te worden gegroet.
39 Evenzoo zijn ze gesteld op de voorste plaatsen in de gemeentelijke samenkomsten. Bij de gastmaaltijden komt hun
de eereplaats toe, vinden ze. Immers vanwege hun bijzondere
40 vroomheid! Maar in werkelijkheid is zelfs het goed der
weduwen voor hen niet veilig. En in werkelijkheid zijn
hun ellenlange gebeden maar vrome vertooningen. Denken
zij meerder eer en hooger toon te ontvangen? God tOOrnt
over verdrukkers van weduwen 1 ). En een griiwel in Zijn
oog is het gebed van huichelaars 2 ). Zoo leert de Schrift.
Wat zij als Schriftgeleerden zeer wel weten. Daarom zal
hun verdoemenis des te zwaarder zijn.
41 Tenslotte heeft Jezus heel dit onderwijs aldus nog eens
saaamgevat en onderstreept. Met het volgende sprekende
voorbeeeld heeft Hij aangewezen, hoe God dan wel gediend
wil zijn, n.m.l. met een hart, dat alles voor Hem over heeft
en bereid is zich zelf geheel te geven tot Zijn dienst.
Toen Jezus eens in den voorhof der vrouwen zat, sloeg
Hij het aandachtig gade, hoe daar door velen een offer in
geld gebracht werd in de schatkamer van den tempel. Hij
hoorde, hoe men den priester z'n gelofte noemde en het
toegezegde bedrag in diens handen legde 3 ). Velen waren
rijk en menig bedrag was op zichzelf beschouwd tamelijk
42 hoog. Maar toen daar onder al die welgestelde menschen
een arme weduwe een offer kwam brengen van twee kleine
geldstukjes, samen zooveel waard als een Romeinsche
43 quadrant 4 ), heeft Jezus Zijn discipelen tot Zich geroepen
en uitdrukkelijk tot hen gesproken: „Ik verzeker u, dat
die arme weduwe het meest van alien geofferd heeft. Veel
meer dan alle anderen, die offers bij de schatkamer hebben
44 gebracht. Want zij heeft zich zelf, zij heeft haar hart gegeven. Voor die alien heeft hun schenking geen. opoffering
1 ) Mal. 3 : 5. 2 ) Spr. 28 : 9. 3) Vermoedelijk is de vertaling „schatkamer"
beter dan schatkist en de vertaling „ter hand stellen" of „brengen" (van het
” geldelijk offer") beter dan „werpen". 4 ) = het vierde deel van een „as"
= -± 2 1/2 cent; elk geldstukje was dus 1/8 van ons vierduitenstuk, ongeveer.
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bekend. Ze hielden nog genoeg over voor zichzelf. Maar
zij heeft een offer gebracht van haar armoe. Zij heeft het
uit haar mond willen sparen om den Heere toch eens wat
te schenken. Zij sloeg daar haar maaltijd gaarne voor over
vandaag. Zij heeft Gode haar hart, haar wil en haar krachten geschonken" 1).
12. JEZUS WAARSCHUWT ZIJN DISCIPELEN VOOR DE
TOEKOMST.
13 : 1 De nu volgende woorden over hetgeen in de toekomst
geschieden zou heeft Jezus gesproken naar aanleiding van
zeker voorval op een der laatste dagen van Zijn verblijf te
Jeruzalem. Het is gebeurd, toen Jezus eens tegen het vallen van den avond 2 ) op weg was om met Zijn discipelen
den tempel te verlaten. Zij wandelden de hooge hallen door
en staken de wijde pleinen over. Hoe verrukkelijk was het
gezicht op terrassen en zuilengangen, hoe indrukwekkend
de aanblik van zware muren en groote gebouwen; er waren
steenen aan verwerkt van enorme grootte, kolossale blokken marmer zagen ze van wel vijf en twintig bij acht en
twaalf el afmeting. Het scheen alles van onvergankelijke
kracht te getuigen. En toch wisten de discipelen nu anders.
Deze eerbiedwaardige tempelgebouwen gingen hun ondergang tegemoet, had Jezus voorzegd 3 ). Bij de ontmoetingen
tusschen Hem en de leiders des y olks was van toenadering
niets gebleken. Veeleer nam de spanning dagelijks toe en
moesten de discipelen almeer vreezen: daar moet Gods
straf wel op volgen. Al konden ze 't zich niet indenken.
Geen tempel meer! Gods eigen woning verwoest! En op
die wandeling bij het verlaten van de gebouwen, welke het
eigenlijke heiligdom omringen, kon een der discipelen niet
langer zwijgen. „Rabbi," riep hij uit, „zie 's wat enorme
2 steenen en wat geweldige gebouwen!" Waarop Jezus echter
gesproken heeft: „Deze groote gebouwen, welke ge thane
nog voor uw oogen ziet als toonbeelden van enorme kracht,
1 ) Men herinnere zich vs. 30 en 33. 2) Tenminste vermoedelijk, als in 11 : 9.
3) Mauh. 23 : 38.
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zullen eens totaal verdwijnen. Die groote stee pen, er zal geen
enkele van overeind blijven staan.
3 Toen zij hierna de stad waren uitgegaan, door het
Kedrondal waren gewandeld en den Olijfberg hadden beklommen, zette Jezus Zich neder op een plaats, vanwaar
men juist het uitzicht heeft op de tempelgebouwen aan
den overkant. Daar is het Petrus geweest, die in beperkten
kring — niemand anders was er bij dan Jacobus, Johannes
en Andreas — over deze ontzettende toekomst nader heeft
4 durven vragen. Of Jezus hun ook zeggen kon, wanneer dat
zijn zou en aan welk teeken men zou kunnen bemerken,
dat die dingen, waarover Hij gesproken had, bezig waren
te komen en dus de voleinding der wereld aanstaande was.
Want zoo kortzichtig waren de discipelen nog, dat naar hun
meening de ondergang van den tempel wel het einde der
5 wereld beteekenen moest 1 ). Maar daarom is Jezus begonnen
hen daarvoor allereerst te waarschuwen. Hij kende hun ge.
dachten wel, hoe zij als echte kinderen van hun tijd nog
hoopten op een aardsch Messiasrijk. De heerschende toekomstverwachting onder yolk en 'eiders deed uitzien naar
een Messias, die het Joodsche yolk onafhankelijk en groot
zou maken. Daarom vermaande Jezus hen 2 ) : „Ziet scherp
6 toe! Laat u niet meeslepen, door niemand. Menigeen zal
komen met de pretentie, dat Hij degene is, die Ik alleen ben
en dat Hij brengt, wat Ik alleen brengen kan 3 ). En omdat
hun optreden den vleeschelijken volksgeest zal streelen, zal
7 hun aanhang niet gering zijn. Vanzelf zal het noodzakelijk
1 ) Matth. 24 : 3. 2 ) Wat de Heere Jezus hier spreekt in vs. 5-23 heeft weliswaar beteekenis voor de gansche kerk van later eeuw, doch is allereerst gesproken tot de discipelen. De twee groote gebeurtenissen, de ondergang van
Jeruzalem en het einde der wereld, worden in elkaars verlengde gezien en
soms min of meer als een besproken, zooals een sterrekundige wel eens aanvankelijk twee sterren, die voor zijn oog achter elkaar staan, als een beschrijft,
totdat de tijd leert, dat het twee sterren waren. Waarmee niet gezegd is, dat
Jezus de twee feiten zou vereenzelvigd hebben, integendeel, vs. 7, 10, 24. Voor
ons is een en ander duidelijker, ofschoon, thans staan wij wel tusschen de twee
feiten, Jeruzalems val en het einde der wereld, in, maar de discipelen kenden
Jezus' bedoeling met sommige woorden beter, hoorden Zijn stembuiging, zagen
Zijn gelaat, enz. 3 ) Het word Messias of Christus, door de St. V. ingevoegd,
staat bier niet, in Matth. 25 : 4 wel. De Heere zal niet zoozeer op dien titel
nadruk hebben gelegd. Hoewel er voor 't jaar 70 ook wel verleiders zijn geweest, schijnt Coen op den Messiastitel geen aanspraak te zijn gemaakt.
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gevolg van zulke volksbewegingen niet uitblijven. Ge zult
hooren van het gisten en uitbarsten van opstanden. Schrikt
dan niet al te zeer en raakt er niet door in de war en meent
dan niet, dat nu het einde der wereld daar is. Daarmee
zal dan slechts in vervulling gaan wat God als straf op de
ongehoorzaamheid bepaald heeft. Maar het einde der wereld
8 zal dit nog geenszins beteekenen. Want er moet voordien
nog veel meer gebeuren. Eerst zullen nog heele volken
onder aanvoering van hun vorsten 1 ) ten strijde tegen elkaar
opstaan. En eerst zullen er nu hier dan daar aardbevingen
plaats hebben en zullen er hongersnooden uitbreken. Dit
alles is, hoe schrikaanjagend ook, nog maar een begin van
de geboorteweeen, welke het einde zullen doen komen.
Neen, ziet maar scherp toe en neemt u in acht. Laat u er
9
niet toe verleiden aan Mij ontrouw te worden, hoeveel het
u ook moge kosten. Men zal u om Mijnentwil overleveren
aan de Joodsche plaatselijke rechtbanken en u afranselen
in de synagogen. Ook zal men u doen terechtstaan voor de
Romeinsche magistraten, zelfs wel voor hun hoogste overheden 1 ). Z'oo zullen ze gelegenheid hebben van u te ver10 nemen wie Ik was en wat Ik deed. En dat moeten er velen
eerst weten. De boodschap van hetgeen Ik gedaan heb moet
eerst aan alle volkeren worden gepredikt. Hetgeen ook al
11 weer geruimen tijd in beslag zal nemen. En wanneer men
u dan komt halen om u voor te leiden voor het gericht,
maakt u dan maar geen angstige zorg, wat ge voor die voorname menschen zeggen moet. Want de Heilige Geest zal
u in staat stellen met vrijmoedigheid het Woord te spreken,
hetwelk Hij wil 2 ). Want de Heilige Geest zal Mijn voornaamste getuige op aarde zijn, die het voor Mijn eer en
goed recht opneemt, al zal Hij Zich van u willen be12 dienen 3 ). Wel zal de vervolging hevig zijn. Uw eigen bloedverwanten zullen er zich aan schuldig maken. Huisgezinnen
zullen innerlijk worden verscheurd, sommigen zullen hun
eigen broer, vaders zullen hun eigen kind overleveren aan
het gerecht om ter dood te worden gebracht, kinderen zullen tegen hun eigen ouders optreden en hen maar het leven
1 ) Hiermee kunnen ook keizers en andere grootheden zijn bedoeld. 2 ) Luc.
21 : 15, Hand. 4 : 29. 3 ) Joh. 16 : .8.
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13 staan. Kortom, gij zult nu letterlijk door alien worden gehaat, door vreemd en eigen, door hoog en laag, omdat ge
Mijn belijders zijt. Toch moet ge dan volhouden. Blijft Mij
trouw. Want wie Zijn leven voor Mij zal overhebben en
zal willen verliezen, die zal het juist behouden 1).
14 Maar zoodra gij den dag ziet aanbreken, waarop de
verfoeilijke afgodendienaar 2 ) zijn voet zal zetten op heiligen bodem om de gewijde plaatsen wederom te vertreden 3)
— Lezer, geef acht op deze waarschuwing. Zien wij heden
dien dag niet naderen? 4 ) — moet gij onmiddellijk de vlucht
nemen, want dan is uw taak temidden van dit y olk teneinde en moet ge er geen gemeenschap meer mee hebben.
Vlucht dan echter niet, gelijk men meestal doet, van het
platte land naar de stad, van Judaea naar Jeruzalem, want
ge zoudt met haar omkomen. Vlucht dan naar het gebergte
15 met z'n holen en spelonken. En vlucht onmiddellijk. Laat u
met niets en niemand meer in. Wie zich om zoo te zeggen
bevindt op het dak, neme den kortsten weg en neme de
vlucht langs de trap zonder eerst nog even in huis te gaan
16 om in der haast het een of ander mee te nemen, 6 ). Of
waart ge bezig met veldarbeid en had ge uw opperkleed
thuis gelaten, ga dat niet eens eerst halen. Vlucht, vlucht
17 zonder uitstel. Daarom beklaag 1k de vrouwen, die alsdan
in verwachting zullen zijn of een kindje aan de borst zullen hebben en zich dus niet zoo haastig als de anderen uit
18 de voeten zullen kunnen maken. En hoe zult ge 8nel kunnen vlieden, wanneer de rivieren gezwollen zijn en modderige wegen uw voortgaan belemmeren? Bidt daarom
1 ) Zie 8 : 35. 2 ) De Romein met zijn legioenen, Luc. 21 :20. De woorden
„gruwel der verwoesting", ontleend vooral aan Dan. 11 : 31, werden door iederen
Jood terstond begrepen en waren in vroeger eeuw reeds vervuld geworden, toen
een goddeloos heidensch vorst den tempel had ontheiligd. De Heere Jezus zinspeelt hier op dat bekend gebeuren. 3 ) De woorden „waarvan door den profeet
Daniel gesproken is", voorkomende in de St. V., hooren zeer waarschijnlijk
in Marcus niet thuis, doch zijn door afschrijvers vermoedelijk hier opgenomen
uit Matth. 25 : 14. 4 ) Deze woorden zijn door Marcus zelf in de rede van Jezus
tusschengevoegd. Hij wil zijn tijdgenooten uitdrukkelijk op Jezus' waarschuwing
attent maken. Zijn verhaal is waarschijnlijk kort voor den Joodschen oorlog geschreven, het rommelde reeds geducht in Palaestina en reeds trokken Romeinache legioenen naar het Oosten om den Joodschen opstand te dempen.
5) Zie bij 2 : 4.
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19 maar, dat het niet gebeure in den regentijd. Want in die
dagen zal er zulk een ellende heerschen als rinds menschen20 heugenis niet voorgekomen is 1 ). Indien God niet had bepaald, dat die ontzettende dagen kort zullen duren, zou er
van heel het Joodsche yolk geen sterveling overblijven. Maar
met het oog op Zijn uitverkorenen, die Hij besloten heeft
er nog uit te doen voortkomen, heeft Hij bepaald, dat die
verschrikkelijke tijd niet te lang zal duren.
21 Het zal helaas ook dan 2 ) nog blijken, dat men niets
heeft geleerd. „Nil zal de Messias komen," zal men zeggen.
„Daar en daar is Hij verschenen" zal men beweren. Straks
wil het gerucht, dat Hij weer elders verschenen is. Hecht er
22 toch geen geloof aan. 't Zijn valsche profeten, die zullen opstaan om als voorloopers van valsche messiassen op te
treden. Gelooft hen niet al zullen zij nog zulke wonderteekenen doen, teneinde de menschen daardoor van hun geloofwaardigheid te overtuigen, ja indien ze konden zelfs
de uitverkorenen, de Christenen, die immers gelooven dat
de Messias reeds gekomen is, er nog door van de wijs te
23 brengen. Ziet gij echter scherp toe. 1k heb u van te voren
voor dit alles gewaarschuwd.
24 Neen, de ware Messias zal pas hierna verschijnen, na
al die ellende, welke Ik u beschreven heb. En dat zal dan
zijn in die dagen, waarnaar ge Mij zooeven 3 ) gevraagd
hebt, de dagen van de voleinding der wereld. Dan zal deze
wereld haar einde bereiken. Dan houdt onze gewone indeeling van den tijd door den stand der hemellichamen op.
Die taak hebben ze dan vervuld. Dan zullen zon en maan
25 ophouden te schijnen, de sterren staken dan haar regelmatige vaste wenteling, de krachten des hemels, die nu
nog alles bijeen houden en ordelijk besturen, zullen in ver26 warring geraken. En dan komt de Messias weder. Dan zullen de menschen Hem zien, dien ze eens als een gewoon
1 ) De sterk Oostersch gekleurde uitdrukking „welker gelijke niet geweest
is van het begin der schepping, welke God geschapen heeft tot nu toe en ook
niet meer zijn zal," herinnert, evenals meerdere zegswijzen in deze verzen
(h.v. de uitverkorenen die Hij verkoor vs. 20) aan het 0.T., waar zulk een
sterke manier van zich uit te drukken niet ongewoon is, b.v. 1 Kon. 3 : 12,
13, 10 : 10, 23, Joel 1 : 2, 2 : 2. 2 ) Na den ondergang van stad en tempel.
a ) Vs. 4, vergelijk vs. 10 en Luc. 21 : 24, 25.
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menschenkind 1 ), en dat is Hij ook, beschouwd hebben en
veracht. Maar dan zullen zij Hem aanschouwen verheven in
de hoogte, op wolken als Zijn troon, met de klaarste bewijzen Zijner groote kracht en met heerlijkheid in plaats
27 van schande bekleed. En dan is ook uw lijden voorbij.
Engelen zullen Zijn dienaars zijn om Zijn uitverkorenen
bijeen te brengen, van welke plaats ter wereld ook vandaan.
Niet een uwer zal Hij vergeten.
28 Hiermee heb 1k dus uw vraag beantwoord naar de
teekenen, welke aan den ondergang van stad en tempel
zullen vooraf gaan. Geeft er nu maar nauwkeurig acht op.
Want wat ze zeggen, zal gebeuren. Daar kunt ge verzekerd
van zijn. Het is ermee als met den vijgeboom 2 ). Hij komt
wel laat in het blad. Maar gaat z'n tak eenmaal sappig
worden en beginnen z'n blaren te komen, dan weet ieder
ook: nu is het meteen ook zomer en zijn de koude dagen
29 beslist voorbij. Zoo moet gij nu ook wel bedenken, wanneer ge die voorteekenen ziet, waarvan Ik u gesproken heb,
dat hun vervulling beslist aanstaande is. Zoo waar als het
30 vijgeblad den zomer meldt. Er valt geen twijfelen aan. 1k
verzeker u, dat voor en aleer diezelfde menschen 3 ), die Mij
thans durven verwerpen, alle uitgestorven zijn, al Mijn
woorden, welke 1k tot u omtrent de verdwijning des tempels
31 gesproken heb, geheel vervuld zullen zijn. Want vaster nog
dan hemel en aarde zijn de woorden, welke 1k spreek. Die
zullen eenmaal veranderen, maar Mijn woorden veranderen
niet.
32 Wat echter uw vraag naar het wanneer der voleinding
betreft, daarop kan Ik u thans geen antwoord geven, want
het is Mij niet bekend. Wel zal de Zoon dan in heerlijkheid
wederkeeren, van engelen omringd. Doch die engelen weten
zelf niet wanneer. Zelfs 1k kan het u niet zeggen. Dat heeft
God, onze Vader, Zich Zelf alleen voorbehouden 4).
33 Maar ziet daarom temeer scherp toe. Laat uw oogen
niet beneveld worden door welke verleiding ook. Houdt
ze open. Blijft wakker. Temeer daar de preciese dag der
1)
4)

8 : 31. 2) Zie op 11 : 12. 3 ) Voor het woord geslacht zie 8 : 12, 19, 9 : 19.
Jezus spreekt hier als Knecht des Heeren.
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34 voleinding u onbekend is. Wanneer iemand op reis is gegaan en z'n huis verlaten heeft, heeft hij vooraf alle zorg
over het zijne aan zijn personeel overgedragen, ieder kreeg
zijn taak toegewezen, vooral de deurwachter ontving bevel
de wacht bij de deur te houden, dat geen onbevoegde zou
35 binnentreden. Zoo moet ook gij op uw hoede zijn, dat geen
verleiders zich van u meester maken, hoe bang de tijden ook
zullen zijn en hoe lang uw Heer vertoeft te komen. Gij zijt
a.h.w. aan dat personeel gelijk, dat de huisheer achterliet.
Gij weet immers evenmin, wanneer uw Heer zal wederkomen. Zal het 's avonds zijn of te middernacht? Tusschen
36 12 en 3 of in den morgenstond? Weest op uw hoede en
zorgt er voor, dat uw Heer u bij Zijn onverwachte thuiskomst niet aantreft als een wachter, die zich door den slaap
verschalken liet. Houdt gij dan de oogen voor alle gevaren
37 open, waarvoor Ik u gewaarschuwd heb. En dat geldt niet
slechts voor u hier met uw vieren, maar dat beveel Ik aan
al Mijn discipelen. Dat ge terdege op uw hoede zijt" 1).
13. JEZUS WORDT VERRADERLIJK GEVANGEN GENOMEN.
14 : 1 Het zou dus binnenkort feest zijn. Over twee dagen
was het reeds Pascha, de dag, waarop men het lam pleegt
te slachten, waarna men 's avonds dit paaschlam eet met
ongedeesemd brood. De daarop volgende zeven dagen worden dan ook wel de Ongezuurde Brooden genoemd, omdat
gedurende dien feesttijd geen ander dan ongegist brood
mag worden gegeten 2 ). Maar nog steeds hadden de overpriesters en Schriftgeleerden 3 ) het niet aangedurfd Jezus
gevangen te laten nemen, hoezeer zij voortdurend hadden
uitgezien naar een geschikte gelegenheid daartoe. Doch zij
wilden Hem op een listige, zoo min mogelijk geruchtmaken1 ) Natuurlijk is het bevel tot waakzaamheid voorts ook ruimer te nemen, zie
Luc. 21 : 34, Rom. 13 : 11-14, 1 Thess. 4 : 4-7, als waarschuwing niet alleen
tegen verleiders, maar b.v. ook tegen de zorgvuldigheden des levens. Marc. 4 : 19.
2 ) Overigens wordt het woord Pascha, behalve voor het Paaschlam zelf 1 Cor.
5: 7, Matth. 26 : 17, Marc. 14 : 12 en voor den Paaschmaaltijd, ook gebruikt
ter aanduiding van heel de achtdaagsche feestperiode, Luc. 22 : 1, gelijk deze
ook wel „de Ongezuurde Brooden" genoemd wordt, Marc. 14 : 12, Luc. 22 : 7,
Hand. 12 : 3. Voor de beteekenis van het ongezuurde brood zie o.a. Deut. 16 : 3
(brood der ellende). 3) 11 : 27.
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2 de manier in handen zien te krijgen en dooden. Want ze
zeiden: „Laten we oppassen, nu de stad vol pelgrims is, dat
de feestgangers het niet merken, anders ontstaat er vast
en zeker tumult onder het yolk. Velen zullen het voor Hem
opnemen." Zulk een gelegenheid was echter niet gemakkelijk te vinden. Maar op ongedachte wijze werd hun die door
iemand verschaft.
3 Een paar dagen tevoren 1 ) was te Bethanie het volgende
voorgevallen. Terwijl Jezus aldaar aan den maaltijd aanzat
ten huize van Simon den melaatsche 2 ), was daar een
vrouw 3 ) binnengekomen, die Jezus op buitengewone wijze
geeerd had. Zij had het blijkbaar niet voldoende gevonden,
dat men Jezus bejegend had gelijk al de andere gasten,
n.m.l. dat men hun voeten wiesch en hun hoofd en kleeren
besprenkelde met een paar druppels geurige olie. Neen,
deze vrouw was naar Jezus gegaan, had een heel reukfleschje 4) met dure nardusolie genomen — echte nardus
was 't, geen namaak — en had dit zoomaar over Zijn hoofd
uitgegoten. Niet een paar druppels er uit gesprenkeld, maar
den langen nauwen hals er afgebroken en in einen leeg4 gegoten. Onder de aanwezigen hadden sommigen er schande
van gesproken 5 ). Waarvoor was dat nu noodig! Wat een
5 geldvermorsen! Die heele flesch met zalfolie was op z'n
minst wel f 125 waard 6) ) en wat zou dat een mooie gift aan
de armen geweest zijn. En ze hadden tegen de vrouw gezegd,
dat zij zich moest schamen voor zulk een roekelooze ver6 kwisting. Doch toen had Jezus het voor haar opgenomen.
„Gij hebt die vrouw geen oogenblik langer verlegen te
maken. Zij behoeft zich allerminst te schamen, want ze
heeft niets onbehoorlijks gedaan, integendeel. Wat ze Mij
7 gedaan heeft is zeer te prijzen. Zij heeft immers wel begrepen: armen zullen er altijd nog wel blijven. En de armen
goeddoen, dat kan altijd nog wel. Maar dit kan straks niet
meer. Want de dag komt al nader, dat 1k van u heenga.
1 ) Blijkens Joh. 12 zes dagen voor Pascha. 2 ) Maar nu genezen (door Jezus?)
anders had hij niet onder de menschen mogen verkeeren, Num. 5. 3 ) Blijkens
Joh. 12 was het Maria, de zuster van Lazarus. 4) Er staat „een albast", zooals
wij ook spreken van glas en van een glas, de naam van het materiaal werd
later tevens de naam van het uit dit materiaal vervaardigde. 5 ) Op aanstoken
van Judas, Joh. 12 : 4. 6 ) 300 denarien, zie 6 : 37.
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8 Dat weet gij evengoed als zij. Dus heeft zij dit nil maar
vast gedaan. En daarmee heeft zij Mijn lichaam nu maar
vast zulk een zalving toegediend als de dooden ondergaan
alvorens men hen gaat begraven. ,Maar milde lief de deed
haar een daad van zeer verre strekking verrichten. Daarom
moogt ge die vrouw niet berispen. Zij moet veeleer geprezen
9 worden. En dat zal ook gebeuren. Ik verzeker u, waar men
ter wereld ook spreken zal over hetgeen 1k op aarde gedaan
heb, daar zal men steeds met eere gewagen van hetgeen zij
Mij heden gedaan heeft. Geen blaam, maar lof verdient zij."
10 Hierna 1 ) is diegene van de twaalf discipelen, dien ik
u vroeger reeds genoemd heb, Judas, afkomstig uit
Karioth 2 ) naar de overpriesters gegaan met het aanbod, dat
hij hun Jezus op de gewenschte manier in handen bezorgen
11 zou. Wat zij natuurlijk niet verwacht hadden. Een van
Jezus' eigen discipelen! Maar toen zij dit aanbod vernamen,
waren zij er zeer mee ingenomen en beloof den Judas wanneer hij slaagde, een flinke belooning in geld 3 ). Nu ging
het er voor hem dus maar om zulk een gunstig moment
te vinden, waarop hij Jezus aan de autoriteiten in handen
kon spelen zonder dat het y olk er erg in had.
12 Welk een geschikte gelegenheid daartoe zou hem nu
niet de Paaschavond hebben geboden. Dan was het stil in
Jeruzalems straten, omdat allen in feestelijken familie- of
vriendenkring bijeen waren en had hij Jezus te Jeruzalem,
waar Deze den laatsten tijd nimmer een avond of nacht
had doorgebracht, kunnen laten arresteeren zonder dat de
menschen er iets van merkten.
Doch die kans heeft Jezus hem niet gegeven. Eerst
heeft Hij ongestoord met Zijn discipelen het Pascha willen
vieren.
Toen de eerste dag van de Paaschfeestperiode aanbrak
— men noemt hem ook wel, minder nauwkeurig, den eersten
dag van het feest der Ongezuurde Brooden 4 ) — de dag,
waarop men 's middags zijn Paaschlam laat slachten in den
1 ) Marcus doet ons door zijn orde van verhalen vermoeden, en Joh. 12 bevestigt dit, dat Judas na voorgaande berisping vooral tot zijn plan besloten heeft.
2 ) 3 : 19. 3 ) Letterla „zilver". 4) Zie op 14 : 1.
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tempel en zich 's avonds om den paaschdisch schikt, waaraan dit lam dan gegeten wordt met brood en wijn en
kruiden, welke in schotels worden opgediend, kwamen de
discipelen aan Jezus vragen, waar Hij dit jaar het Pascha
vieren wilde en waar Hij dus verlangde, dat zij alles voor
13 Hem in gereedheid gingen brengen. Maar Jezus heeft die
vraag toen op zulk een wijze beantwoord, dat niemand, ook
Judas derhalve niet, er uit op kon maken, in welk huis Hij
ditmaal den Paaschavond doorbrengen zou. Hij gaf n.m.l.
aan een tweetal Zijner discipelen de volgende opdracht te
volvoeren. Zij moesten gaan naar Jeruzalem en zouden een
man aantreffen, die een kruik water droeg. Wat een opvallendheid is, want gewoonlijk wordt het water door
vrouwen gehaald. Dien man moesten ze dan maar volgen
14 en hetzelfde huis binnengaan als hij. En tot den eigenaar
van dat huis moesten ze aldus spreken: „De rabbi laat zeggen: waar is het vertrek, waar Ik met Mijn discipelen het
15 Pascha gebruiken kan?" Dan zou die beer des huizes hun
wel een bovenzaal 1 ) wijzen, welke groot genoeg was voor
hun geheele gezelschap en voorzien zou zijn van de vereischte tapijten en divans om daarop, gelijk zulks bij den
paaschmaaltijd gewoonte is, aan te liggen. DAAr wilde Jezus,
dat zij alles voor den paaschdisch in orde zouden brengen.
16 Niemand dan Hij Zelf wist dus waar. Maar toen de discipelen heengingen en in de stad kwamen, vonden zij alles
inderdaad gelijk Jezus hun van te voren had gezegd. En
op die manier is het paaschmaal voor Jezus bereid, zonder dat iemand de plaats van te voren wist en zoodat een
overval alda.ar volkomen onmogelijk was.
Na het vallen van den avond kwam Jezus ook Zelf met
17
de overigen van de twaalf naar Jeruzalem en naar het huis,
18 dat Hij zoo opzettelijk geheim gehouden had. Maar toen
zij aan tafel lagen en de maaltijd aangevangen was heeft
Jezus allereerst laten merken, dat Hem alles inzake het
verraad van Judas bekend was. Want Hij zeide: „Ik verzeker u, dat iemand van u, van Mijn eigen discipelen dus, er
de oorzaak van worden zal, dat Ik den vijanden in handen
zal vallen. Verschrikkelijk! Iemand dus, die heden als Mijn
1 ) Vermoedelijk een kamer op het dak, welke men dus kon hereiken en verlaten zonder door het huis te gaan, langs de buitentrap.
110

-14 : 22

19 vriend met Mij aanligt aan een en dezelfde tafel." Deze
woorden brachten smartelijke ontroering in den discipelen.
kring teweeg. Wie zou daar de oorzaak toe worden! En de
een voor den ander vroeg: „Ik toch niet? Maar dat zal
ik toch niet zijn?" Omdat de een voor den ander vreeselijk
vond de gedachte, dat hij de oorzaak van zulk een ramp
20 zou kunnen worden 1 ). Maar Jezus ging aldus tot hen ver.
der: „Ja toch, een van u twaalf. Iemand, die met Mij uit
21 denzelfden kruidenschotel schept! 2 ) Doch weest niet
noodeloos ongerust. De oorzaak van Mijn overlevering zult
gij niet per ongeluk, tegen wil en dank, kunnen zijn. Buiten
den eigen wil van hem, die dat doen gaat, zal het niet om.
gaan. Want weliswaar gaat de Zoon des menschen 3 ) heen
om te sterven geheel overeenkomstig den raad Gods omtrent Hem, gelijk dat in de Schrift alles opgeteekend staat,
maar die man, dien ik bedoel, draagt de voile verantwoor.
delijkheid en het is zijn eigen schuld. Hij wil het zelf, dat
de Zoon des menschen 3 ) in de handen der vijanden valt.
Daarom, die man dien ik bedoel, mocht willen, dat hij maar
niet geboren was en nooit in de gelegenheid was gekomen
am dit te doen. Zijn straf zal ontzettend zijn."
22 En aan dezen zelf den paaschdisch is het ook geweest
— dit in de tweede plaats 4 ) — dat Jezus over een en ander
een Licht deed opgaan als nog nimmer aan iemand is be.
schoren geweest.
Men moet n.m.l. weten, dat naar aloude gewoonte in
Israel de huisvader of wie dan de leiding der tafel had, het
verhaal deed van Israels bewaring voor den slaanden engel
door het bloed des lams en van Israels verlossing uit Egypte
in den nacht van den uittocht 5 ), waarbij deze tevens te
1 ) Het Grieksche woord voor „overleveren" behoeft niet altijd zulk een uit,
gesproken vreeselijke beteekenis als ons woord „verraden" te hebben. De
discipelen hebben er niet direct misdadig opzet in gehoord. 2 ) Men at met de
handen en schepte met stukjes van het platte brood. Vs. 20b kan in 't alge.
meen een nieuwe ontroerde uitspraak van Jezus zijn als 18b: iemand die met
Mij uit een schotel eet! Het zou evenwel ook kunnen zijn, dat er meerdere
schotels op tafel stonden en Jezus deze nadere aanduiding van den verrader
gaf: het zal zijn een van de vier, vijf, die bier bij Mij in de buurt uit denzelfden
schotel scheppen. 3 ) 2 : 10. 4 ) Door de manier waarop hij de verzen 18 en 22
begint toont Marcus zelf, dat hij vooral twee dingen van belang bij den paaschdisch wil w—hal ^n, vs. 28-21 over Judas' verraad, vs. 22-25 over Jezus' bonds,
bloed. 5 ) Ex. 12.
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zorgen had voor de uitreiking van de spijzen en de verschillende bekers, hetgeen alles met woorden van lof en
dank jegens God placht gepaard te gaan.
Zoo nam ook Jezus op een zeker moment brood van
den paaschdisch, sprak ook naar gewoonte een lofzegging 1)
uit en brak ook het brood en gaf het aan Zijn dischgenooten. Doch toen sprak Hij de woorden: „Neemt. Dit is
Mijn. lichaam." Zoo had nog nooit iemand tevoren gesproken. Terwiji dus eeuwenlang bij het eten dezer spijzen
aan den paaschdisch herdacht was, hoe God Zijn verbond
getrouw jegens de vaderen vervuld had door Israel uit
Egypte te verlossen, 2 ) wees Jezus thans onomwonden aan,
welke beteekenis dat brood altoos gehad had. Het had de
verlossing beteekend en verzegeld, welke eenmaal door Hem
zou worden teweeggebracht. Omdat Jezus Zijn lichaam zou
laten verbreken, daarom had God die verlossingen gewerkt
en kon Jezus thans zeggen, dat dit Zijn lichaam was.
23 Hij nam een beker en handelde daarmee evenzoo. Eerst
sprak Hij weer, gelijk toen gebruikelijk was, een dankzegging 3 ) uit jegens God en reikte Hij den beker aan Zijn
24 discipelen toe. Maar toen alien er uit gedronken hadden,
sprak Hij tot hen deze woorden: „Dit is het bondsbloed van
Mij, dat nu aanstonds tot veler verlossing wordt vergoten."
Ook thans dus weer dezelfde verklaring als zooeven n.m.l.
wat al dat schaduwachtig bondsbloed van vroeger beteekend
had en waardoor het alleen van kracht was geweest. Omdat
al dat schaduwachtig bondsbloed van vroeger eeuwen z'n
vervulling heden vinden ging in het bloed van Jezus, dat
over slechts enkele uren vloeien zou. Daarom alleen had dat
vroegere bondsbloed voor velen verzoening kunnen doen
en daarom kon Jezus thans kortweg zeggen, dat dit het
25 bondsbloed was van Hem. Al dat oude bereikte thans z'n
vervulling door Jezus' dood. Waarom Hij tenslotte dan
ook nog met nadruk Zijn discipelen verzekerd heeft: „Dit
is nu definitief voor het laatst, dat 1k dit blijde paasch1 ) Er staat niet, dat brood en wijn door Jezus werden gezegend, hier noch
in Matth. 26, Luc. 22 en 1 Cor. 11, maar dat God werd gezegend, oftewel gedankt, geloofd, geprezen, gelijk ook bij andere maaltijden geschiedde, Marc. 6 : 41,
8 : 6 en gelijk wij thans God danken voor den avondmaalsbeker, 1 Cor. 10 : 16.
2) Gen. 15, Ex. 2, 3 enz. 3) Zie foot 1).
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feest met u vier. Want nu nog maar heel even en de dag
is daar van Gods onbetwiste heerschappij en dan zal Ik dat
feest vieren, waarvan deze feestelijke jaarlijksche paaschmaaltijd slechts een schaduw is geweest" 1).
26 Hierna verliep alles als gewoonlijk. Het was gewoonte
aan den paaschdisch meer aan het begin van den maaltijd
psalm 113 en 114 te zingen en tegen het einde de psalmen
115 tot 118. Met dit gebruikelijk psalmgezang werd ook
thans de maaltijd besloten. Evenmin trof het de bijzondere
aandacht van de discipelen, dat zij na afloop Jeruzalem
weer verlieten in de richting van den Olijfberg en Bethanie.
Het stelde hen min of meer gerust. Dat was den laatsten
tijd immers elken avond gebeurd en dientengevolge hadden
de vijanden geen kans gekregen Jezus des nachts ongemerkt
27 in de stad te laten gevangen nemen. Toch kwam het oogenblik van gevangen nemen, zoo wist Jezus, nu al dichterbij
en achtte Hij thans den tijd gekomen am Zijn discipelen
ernstig te waarschuwen voor het groat gevaar, dat daaraan
voor hen verbonden was. Hij zou dan immers zeer diep
vernederd worden en dat zou hen alien ontzettend schokken in het vertrouwen, dat zij altijd in Hem hadden
gesteld. Zij zouden er niet overheen kunnen en het Schriftwoord zou aan Jezus en Zijn discipelen in vervulling gaan:
„Ik zal den herder slaan en de schapen zullen verstrooid
worden." 2 ) Zij zouden Hem allen in den steek laten. Jezus
28 heeft het hun vooruitgezegd. Doch Hij voegde er aan toe,
dat zij niet als schapen zonder herder zouden blijven. Hij
zou weer opstaan en de leiding over hen weer op Zich
nemen en was Hij hun eenigen tijd geleden op de feestreis
voorgegaan van Galilaea naar Jeruzalem 3 ), Hij zou straks
ook weer, gelijk een herder voor zijn kudde uit gaat, hen
voorgaan naar Galilaea terug.
Die woorden van Jezus, dat zij zich n.m.l. voor Hem
29
zouden schamen en Hem ontrouw worden, wekten bij Petrus
1 ) Ook elders stelt de Schrift de toekomende heerlijkheid voor onder het
beeld van een feestelijken maaltijd, Matth. 8 : 11, Openb. 19 : 17, en hier is
wijn drinken = feestvieren. Evenals in Marc. 14 : 62 ziet Jezus vol geloof deze
heerlijkheid zoo stellig naderen, dat Hij haar als terstond aanwezig noemt.
2 ) Zach. 13 : 7. 3 ) 10 : 32.
Marcus. 8
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evenwel krachtig protest. „Al zouden al de anderen U nu
30 ook ontrouw worden, ik beslist niet," zeide hij. Waarop
Jezus tot hem sprak: „Ik verzeker u: juist gij zult nog heden,
nog in dezen nacht, voor het tweede hanengekraai driemaal
verklaren, dat ge niets met Mij te maken wilt hebben."
31 Toch hield Petrus uiterst kras vol: „Al moet ik samen met
U sterven, geen sprake van dat ik dat zal doen. Ik zal U
nooit verloochenen." Maar 't moet gezegd, dat ook de
andere discipelen in denzelf den geest bleven spreken.
32 Ditmaal strekte de tocht zich echter niet uit tot
Bethanie. Ongeveer aan den voet van den Olijfberg gekomen betraden zij een terrein, 1 ) dat met olijfboomen
beplant was en waar olie gewonnen werd, vandaar Gethsemane d.w.z. Olijvenpers geheeten. Hier verzocht Jezus Zijn
discipelen zich neer te zetten en te wachten tot Hij gebeden
33 had. Aileen Petrus, Jacobus en Johannes nam Hij wat verder mee den hof in. Dit zelfde drietal was vroeger reeds
meer dan eens door Hem in vertrouwen genomen en ook
in dezen nacht wilde Hij hen dicht bij Zich hebben. Want
op eenmaal werd Hij overvallen door een ongekenden angst
34 en zeide Hij tot hen: „Ik gevoel Mij zoo diep bedroefd, dat
het Mij is als zal Ik er van sterven. Wilt toch hier blijven
35 wachten op Mij en blijft vooral wakker." Daarna ging Hij
maar een klein eindje bij hen vandaan, zoodat zij Hem nog
konden zien en konden hooren wat Hij sprak. Zij zagen,
hoe Hij herhaaldelijk ter aarde viel en hoorden, dat Hij
keer op keer bad of, indien het mogelijk was, dit ontzettend
36 uur 2 ) aan Hem mocht voorbijgaan. Dit b.v. bad Hij: „Abba" — dat was in Jezus' moedertaal het woord voor Vader
— „bij U is alles mogelijk. Laat Mij dezen lijdensbeker niet
behoeven te ledigen, laat hem aan Mij voorbijgaan." Toch
1 ) Hun niet onbekend, Joh. 18 : 2. 2 ) Met dit woord „uur" zal, gelijk Joh.
12 : 27, bedoeld zijn Christus' gansche lijden, waarop ook de „beker" van vs. 36
ziet blijkens 10 : 28 (het toebedeelde lijden), doch misschien in 't bijzonder
de aanval van Satan in dezen nacht op Christus en de discipelen gezien vs. 38
(verzoeking) en 41 (het uur is daar) in verband met Luc. 22 : 3 (Judas was
Satans instrument), 22 : 53 (dit is uw eere en de macht der duisternis) en
Matth. 6 : 13 (God regeert over alle dingen, ook over de omstandigheden,
waarvan de duivel misbruik maakt om den mensch te verzoeken d.w.z. een valstrik te spannen).
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bleef Hij in deze onuitsprekelijke benauwdheid Zich aan
Gods wil onderwerpen, want Hij voegde er aan toe: „Maar
laat niet geschieden wat 1k, doch wat Gij begeert."
37 Na geruimen tijd te hebben gebeden .kwam Hij bij de
discipelen terug, doch trof hen slapend aan. Waar bleef nu
hun uitdrukkelijke betuiging van trouw? Jezus richtte Zich
eerst met name tot Petrus, die nog kort te voren in zulke
krasse woorden zijn goede voornemens had uitgesproken en
zeide tot hem: „Simon" — dat was Petrus' oorspronkelijke
naam, thans had hij zich weinig als een rotsman gedragen 1)
— slââpt ge? Zijt ge dan nog niet eens krachtig genoeg om
38 een enkel uur met Mij wakker te blijven?" En daarna tot
alle drie: „Blijft toch wakker en blijft bidden, dat God u
beware voor zulke omstandigheden ,waarin de duivel een
gemakkelijke prooi aan u hebben zou. Want in zulke omstandigheden kan men zoo licht geraken, gelijk ge nu wel
ziet. Immers al is 's menschen hart nog zoo bereidwillig om
het goede te doen, z'n krachten kunnen dermate verzwakken, dat hij toch in gebreke blijft. 2 ) Bidt dus om kracht,
dat ge staande moogt blijven!"
Hierop ging Jezus weer heen en heeft Hij nog eens
39
40 weer dezelfde woorden gesproken als zooeven. Doch toen
Hij voor de tweede maal terugkwam trof Hij hen toch
weer slapend aan. Ze hadden niet wakker kunnen blijven.
Het was of hun oogleden loodzwaar werden neergedrukt. Hij
maakte hen weer wakker en zij schaamden zich. Nu wisten
ze toch niets tot hun verontschuldiging aan te voeren, want
Hij had hen gewaarschuwd en hun waakzaamheid en gebed
bevolen.
41 Totdat Hij voor de derde maal terugkwam en tot hen
zeide: „Nu is er nog maar zoo weinig tijd over en gebruikt
ge dien nu nog om te slapen en te rusten in plaats van to
bidden? 3 ) Nu kan het niet meer. Het is zoo ver. Thans
1 ) 3 : 1 6. 2 ) De woorden „vleesch" en „geest" duiden hier samen den
ganschen mensch aan, als in 2 Cor. 7 : 1, den mensch binnenwaarts en buitenwaarts, 's menschen hart en vleesch (of lichaam of lezen) waarbij het woord
„geest" echter in 't geheel niet de naam is voor iets in den mensch, dat verhevener zou zijn en niet vatbaar voor de zonde, 2 Cor. 7 : 1, en waarbij het
woord „vleesch" niet bepaald in ongunstigen zin gebezigd wordt, maar het
zwak mensch zijn beteekent, Rom. 8 :3, 9 : 5. 3 ) In 41a moet men een vraagteeken lezen: „Slaapt gij het overige en neemt rust?"
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is dat vreeselijk uur gekomen, waarvan Ik u zoo dikwijls
sprak. Nu gaat het aanstonds gebeuren: de Zoon des menschen wordt overgeleverd in de macht van misdadigers. 1)
42 Staat op, laten we naar de anderen gaan. Zie daar is de
man, die Mij aan Mijn vijanden overlevert. Hij is vlak bij."
43 Zoo was het inderdaad. Jezus was nog niet uitgesproken
of daar was Judas. Werkelijk had dus een van Jezus' twaalf
discipelen er zich toe verlaagd om op te treden als gids
van een politieafdeeling, die Jezus op last van het sanhedrin
in arrest moest stellen. Weliswaar hadden de mannen zich
gewapend met mes en knots ten einde aan eventueel verzet
van Jezus' talrijken aanhang het hoofd te kunnen bieden,
maar de overpriesters, schriftgeleerden en oudsten 2 ) hadden uitdrukkelijk verlangd, dat alles zoo heimelijk mogelijk in zijn werk zou gaan en de volksmenigte geen erg in
de arrestatie zou hebben. Deze gelegenheid was hun nu
44 door Judas geboden. Daarom had deze ook als volgt met
de manschappen afgesproken. Wanneer een leerling zijn
rabbi ontmoet is het n.m.l. gebruikelijk, dat hij blijk geeft
van zijn eerbied door zijn meester bij de begroeting te
kussen. Derhalve moesten de mannen goed opletten, wien
van het gezelschap Judas met een kus begroeten zou. Dien
moesten zij arresteeren zonder zich met de anderen in te
laten en hem vervolgens voorzichtig, zonder dat de anderen
goed en wel begrepen wat er gebeurd was en zonder dat
45 zij hem konden helpen, wegvoeren. En zoo gebeurde. Het
eerste wat Judas deed toen hij ter plaatse kwam, was: op
Jezus toeloopen, Hem begroeten met „Rabbi" en daarna
deed hij vooral net alsof hij Jezus recht hartelijk kuste,
om de mannen toch maar te laten zien wien zij hebben
46 moesten. Maar het was een verraderskus, want hierop legden dezen de hand op Jezus en arresteerden Hem.
47 Een oogenblik scheen het evenwel alsof de list geheel
zou worden verijdeld en er groot rumoer zou ontstaan. Een
der aanwezigen trok z'n mes en trof den slaaf van den
hoogepriester dermate, dat hij diens oor afsneed. Een daad,
welke zeker niet goed te keuren viel, maar veroorzaakt werd
1 ) Hetzelfde woord als 2 : 15, 16. 2 ) 11 :27.
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48 door het optreden van het Sanhedrin zelf. Jezus heeft daarop ook nog gewezen en gezegd: „Ge zijt tegen Mij uitgetrokken als was Ik een roover. Gewapend met messen en.
49 knotsen zijt ge Mij komen grijpen. Maar wanner Ik dagelijks bij U was in den tempel en daar aan de schare onderwijs gaf, hadt ge er den moed niet toe uit vrees voor het
y olk. Maar — en dat was tevens om Zijn discipelen weer
tot de orde te brengen — zoo is het de wil van God. De
Schriften moeten vervuld worden."
50 Hierop hebben al de discipelen de vlucht genomen.
Niet een bleef er bij Jezus. Slechts op verren afstand durfde
een enkele Hem te volgen, uit vrees eveneens gearresteerd
te zullen worden. Zooals dat bijna gebeurde met zekeren
51 jongen man. Hij had tOch gemerkt, dat er iets aan de hand
was, was opgestaan — in der haast had hij zich, in plaats
van het daagsche opperkleed, een linnen plaid omgeworpen
— en was eveneens achter Jezus aangekomen. Maar de manschappen gingen zoo omzichtig te werk en waren er zoo op
uit om alle verzet terstond in de kiem te smoren, dat zij een
52 poging deden om hem te vatten. Waarlijk grepen ze hem
ook bij z'n plaid en kon hij slechts ontkomen door deze
in den steek te laten en zonder iets meer aan dan zijn onderkleed de vlucht te nemen. ZOO is alles in stilte toegegaan
bij de gevangenneming van Jezus.
14. JEZUS WORDT ONSCHULDIG TER DOOD VEROORDEELD.
53 Terwijl Jezus nu werd opgebracht naar het huis van
den hoogepriester, kwam aldaar in de bovenzaa1, 1 ) ofschoon het nacht was, een complete vergadering bijeen. De
zaak had immers haast en dus was er voor gezorgd, dat
alle raadsfracties, zoowel overpriesters als oudsten en
54 schriftgeleerden, vertegenwoordigd waren. 2 ) Intusschen was
Petrus, hoewel op een afstand, achter Jezus aan gekomen
en had hij zich zelfs gewaagd tot op de binnenplaats der
hoogepriesterlijke woning, waar hij wel onopgemerkt dacht
te kunnen blijven temidden van de dienaars aldaar. Hij had
zich, als was hij een van hen, neergezet bij het vuur, dat
1) Blijkens vs. 66. 2 )

Zie noten p. 11 : 27.
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op de binnenplaats was aangelegd tot verwarming van de
wachtende manschappen en om tevens tot eenige verlichting te dienen.
55 Voor het sanhedrin was het nu maar de vraag of men
een aanklacht zou kunnen vinden, op grond waarvan men
Jezus ter dood zou kunnen brengen. Want dat doel stond
van te voren wel vast bij de raadsleden, die tot de hoogepriesterlijke familie behoorden, en dientengevolge bij den
geheelen raad, want zij hadden grooten invloed en waren
de felste vijanden van Jezus. 1 ) Alleen, zij wilden dit doel
bereiken zonder daarbij den schijn des rechts te verliezen.
Maar hoe ze ook zochten om door middel van getuigen verklaringen tot zulk een aanklacht te komen, ze konden maar
56 niet slagen. Een vonnis moest n.m.1., zou het rechtsgeldig
zijn, op de eenstemmige aanklacht van minstens twee getuigen berusten. 2 ) En nu trad wel menigeen met een aanklacht tegen Jezus op, maar telkens wanneer daarna een
ander getuige over hetzelfde punt gehoord werd, bleken
ze elkander tegen te spreken en de vereischte overeenstemming niet aanwezig te zijn.
57 Een oogenblik was er, waarop zij waarlijk dachten hun
doel te zullen bereiken en een voldoenden grond tot rechtmatige veroordeeling van Jezus te hebben gevonden. Dat
was, toen er een paar getuigen tegen Jezus optraden met
de aanklacht, dat Hij den tempel had aangerand. 3 ) Dat
58 was immers grove heiligschennis. Deze aanklagers getuigden
met eigen ooren te hebben gehoord, dat Jezus zeide: „Ik
zal dit heiligdom, dat met handen gemaakt is, afbreken en
binnen drie dagen een ander bouwen, dat niet met handen.
59 is gemaakt. Maar toch bleek ook deze beschuldiging straks
weer niet steekhoudend te zijn. Toen de getuigen n.m.l.
een voor een gehoord werden, bleken hun beschuldigingen
toch weer niet precies te kloppen. Ze hadden Jezus' eigen
woorden immers wel beiden verdraaid, maar niet beide op
dezelfde manier. En zoo scheen de gansche toeleg om Jezus
tenminste onder den schijn des rechts te veroordeelen toch
1 ) Telkens treden deze „overpriesters" op den voorgrond in den strijd van
het Sanhedrin tegen Jezus, Matth. 27 :20, Marc. 15 : 3, 10, 11, Luc. 23 : 4.
2 ) Deut. 17 : 6. 3 ) Verge!. Joh. 2 : 19, Hand. 6 : 14.
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60 nog te moeten mislukken. De hoogepriester zag wel, dat
hij op deze manier niets vorderde. Toch moest en zou hij
het beoogde doel bereiken. Kon hij Jezus maar eens aan 't
spreken krijgen. Misschien wist hij Hem dan wel hier ten
overstaan van de vergaderde raadsleden met Zijn eigen
woorden te vangen. Hij verhief zich van zijn zetel, trad naar
de plaats waar Jezus als beklaagde stond, in 't midden van
den kring, en ondervroeg Hem aldus: „Weet Gij daar niets
op te antwoorden? Hoort Ge dan niet welke zware be61 schuldigingen deze menschen tegen U inbrengen?" Doch
Jezus, die tot op dit oogenblik met geen woord op al de
aanklachten, welke tegen Hem waren aangevoerd, geantwoord had — ze weerlegden immers zichzelf — bleef ook
thans het stilzwijgen bewaren. 1 ) Ook toen de hoogepriester
nog meer doorvroeg. Totdat deze zich wel genoodzaakt zag
Hem eindelijk de groote vraag te stellen, waarmee het
Sanhedrin nog nooit openlijk voor den dag had willen
komen, ook niet toen het Jezus eenige dagen geleden door
middel van eenige afgevaardigden naar Zijn recht van optreden had gevraagd. 2 ) Doch nu moest de hoogepriester
wel en op een toon, waarin zijn diepe verachting klonk,
vroeg hij aan Jezus of deze nu waarlijk meende, dat Hij,
die hier thans als een armzalig gevangene voor zijn hoogen
rechterstoel stond, de Messias was en of het nu werkelijk
62 waar was, dat Hij Zich zelf uitgaf voor den Zoon van den
Gezegende. 3 ) Toen deze vraag gesteld werd heeft Jezus niet
langer gezwegen, doch geantwoord: „J a, die ben 1k". Maar
terwijl de hoogepriester smalend had gezinspeeld op Jezus'
onmacht als gevangen man hier voor den Joodschen raad,
heeft Jezus daarentegen voorzegd, dat zij, die Hem thans
veroordeelden en verachtten, het eenmaal anders zouden
zien. Dan zouden zij Hem als Menschenzoon moeten erkennen, omdat hunne oogen Hem in heerlijkheid aanschouwden. Wanneer Hij n.m.l. verhoogd zou zijn ter rechterhand van de Kracht 3 ) en wederkomen zou op de wolken
des hemels als Zijn Goddelijken triomphwagen. 4 ) Zoo beleed Jezus dus thans wel de Messias te zijn, nu het vroeger
1 ) Jes. 53 : 7. 2 ) 11 : 27-12 : 40. 3 ) Een Joodsche spreekwijze. De Gezegende = God. In vs. 62, de Kracht = God. 4 ) Zie Hoot op 2 : 10; Ps. 104 : 3.
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gevaar van vleeschelijke toekomstverwachtingen bij de massa
totaal geweken was en nu het nog dienen kon om Zijn
63 vijanden op het laatste oogenblik te waarschuwen. Maar
niets mocht meer baten. De hoogepriester wist van geen
luisteren meer. Hij dacht er niet aan eens te onderzoeken
of deze Jezus misschien ook waarheid sprak. Dat kon immers niet. Het stond al van te voren vast, dat Jezus een
aanrander was van Gods eer. En alsof hem dit ontzettend
smartte — maar in zijn binnenste was hij verheugd, dat
Jezus deze woorden had durven uiten — scheurde de
hoogepriester zijn kleederen. Dat is in Israel het gebruikelijke gebaar bij groote droefheid. 1 ) En zich tot de vergaderden wendend zeide hij: „Wat behoeven we nog langer
getuigenverhoor of te nemen! Gij hebt het nu alien zelf
64 gehoord, welk een Godslasteraar Hij is! 2 ) Wat zijt ge van
oordeel?" Ook uit de vergadering was er niemand, die
vooraf een onderzoek noodig achtte. Allen spraken het uit,
65 dat Jezus des doods schuldig was. Sommigen konden zelfs
niet nalaten Jezus te bespuwen. Ook waren er, die Jezus
een doek over het hoofd wierpen, Hem daarna met de
vuist op het aangezicht sloegen en toen zeiden: „TOOn nu 's,
dat Ge een profeet zijt. Zeg nu 's wie dat gedaan heeft."
En de dienaars onthaalden Hem op stokslagen. Zoo ging
het alles tegen den eisch van billijkheid en recht.
66 Intusschen was het met Petrus aldus gegaan. Toen hij
daar beneden op de binnenplaats vertoefde, kwam er een
van de slavinnen aan, die in het huis van den hooge67 priester dienden. Ze merkte Petrus op, die zich zat to
warmen bij het vuur, keek hem eens goed aan en zeide:
„Gij waart ook een van de volgelingen van dien Nazarener,
68 van Jezus". Petrus ontkende echter en zei: „Ik weet van.
niets. Waar hebt ge 't over?" Toch ging hij voor alle veiligheid maar bij het vuur vandaan, meer in de richting van
69 den ingang. 3 ) Maar toen de slavin, die Naar werk daar
1 ) Den hoogepriester niet verboden dan bij rouw over een doode, Lev. 21 : 10.
Er staat letterlijk „onderkleederen", waarvan men meent, dat de voornameren
een tweetal droegen, in dit geval wellicht ook vanwege de nachtelijke koude.
g ) Marc. 2 : 7. 3 ) Het is niet zeker of de woorden „en een haan kraaide"
(Zie St. V.) hier al of niet thuis hooren. In elk geval spreekt vs. 72 van een
kraaien voor de tweede maal.
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had, hem opmerkte, kwam zij er op terug en begon tegen
70 de omstanders te zeggen: „Dat is er een van". Petrus ontkende echter weer. Totdat na niet zoo heel langen tijd de
omstanders het nu toch ook tegen Petrus zeiden. „Gij zijt
er vast en zeker ook een van, want aan uw spraak kan
men hooren, dat ge uit Galilaea komt." Alsof Jezus een
71 Galiaesche beweging had gewild. Maar toen begon Petrus
bij hoog en bij laag te beweren, dat hij in het geheel geen
kennis had aan Bien Man, over Wien zij het hadden. God
hoorde hem spreken, zeide hij, en God mocht hem dit
72 en dat doen als hij niet de waarheid sprak. Op dat oogenblik klonk voor de tweede maal het gekraai van een haan
en nu drong het eindelijk tot Petrus door wat dit voor
hem beteekende. Nu pas dacht hij terug aan dat woord van
Jezus: „Nog voor het tweede hanengekraai zult gij driemaal
hebben verklaard, dat ge niets met Mij wilt te maken hebben". Nu zag Hij dat woord toch vervuld. Hij had Jezus
dan toch verloochend, ofschoon hij Hem zoo hartelijk liefhad. Schier bezwijkend van berouw en smart, waggelde hij
van die plaats weg en snikte, snikte het uit.
Het Sanhedrin moest thans verder handelen. Zoo'n
15 : 1 1 )
misdadig mensch als Jezus wilde men aan de Romeinen
ter beschikking stellen en met den kruisdood, een Romeinsche straf voor opstandelingen, zien terechtgesteld. 2 ) Het
kwam er nu dus maar op aan de aanklacht tegen Jezus aldus
te formuleeren, dat zij den vereischten indruk maakte op
den Romeinschen stadhouder Pilatus. Derhalve hebben de
overpriesters 3 ) zorg gedragen, dat er zoodra het dag werd
een wettige samenkomst plaats vond van heel het Sanhedrin,
ook dus van de oudsten en schriftgeleerden, en is besloten,
dat Jezus er van zou worden aangeklaagd, dat Hij opstand
tegen het Romeinsche gezag in den zin had; dat Hij dong
naar de koningskroon over het Joodsche y olk; dat Hij Zich
voor Messias uitgaf, wel te verstaan als Messias naar de
1 ) Marcus is hier in de verzen 1-15 wel zeer kort, men leze hierbij Matth.
27 : 11-26, Luc. 23 : 1-25 en Joh. 18 :28-19 :16. 2 ) Men wilde Jezus niet
„naar de wet" terechtstellen b.v. door steeniging Hand. 7, maar met den dood
der rebellen, den kruisdood, waartoe den Joden echter het recht ontbrak,
Joh. 18 : 31, 32. 3 ) Zie moot 1 op 14 : 55.
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vleeschelijke, aardschgezinde, Joodsch-nationalistische opvatting, zooals Jezus die voortdurend bij alien, bij vriend
en vijand, bij discipelen en sanhedristen, had ontmoet, doch
juist altoos met nadruk van de hand gewezen had. Toen
men het hierover eens geworden was werd Jezus in boeien
geklonken als een staatsgevaarlijk mensch en weggeleid om
ter beschikking van den stadhouder te worden gesteld.
2 Maar toen Pilatus Jezus zag, kon die zware aanklacht
hem niet erg overtuigen: „Zijt Gij de koning der Joden?"
vroeg hij aan Jezus en legde een beetje ongeloovig den
nadruk op dat „Gij". „Zijt Gij de koning der Joden?" Was
deze Man hier voor hem een kroonpretendent?
Op die vraag van Pilatus kon Jezus niet volstaan door
te antwoorden met het enkele woord „ja" of „neen". Onder
dien titel „de koning der Joden" zou Pilatus immers ongetwijfeld iets anders verstaan dan Jezus. Zeker was Jezus
de koning Israels, maar geen aardsche koning wilde Hij
zijn en aanslagen tegen het Romeinsch gezag had Hij nimmer beraamd. Waarom Jezus dan ook voorzichtig antwoordde: „Dat zegt u," m.a.w. dat zijn geen woorden van
Mij, maar van u; het is maar de vraag welke beteekenis
u aan dat woord „koning" hecht. 1)
3 Deze ondervraging had plaats ten aanhoore van de
Joden en telkens wanneer de overpriesters er de gelegenheid
toe kregen gingen zij maar voort Jezus van allerlei opstan4 dige practiijken te beschuldigen. 2 ) Maar Pilatus geloofde
hen niet erg. Hij zag, dat deze Aangeklaagde op al die beschuldigingen met geen enkel woord inging. Dat was Pilatus
anders gewoon. Dan verdedigden de slachtoffers zich tot
het uiterste. Maar deze antwoordde niets. Zoodat Pilatus
nog eens aan Jezus vroeg: „Geeft Ge daar geen antwoord
op? Hoort Ge dan die zware beschuldigingen niet, welke
5 zij tegen U inbrengen?" Doch Jezus heeft er geen enkel
woord op geantwoord, zoodat Pilatus zich verwonderde over
dit bijzondere geval. Was deze Man inderdaad een yolksophitser, een gevaar voor Rome's macht? Of was Hij een
onschuldig slachtoffer van Joodschen. haat en jaloezie? 3)
En ook uit de geschieclenis met Barabbas is wel ge6
1) Men leze Joh. 18 : 33-37. 2) Luc. 23 : 2, 5, 14. 3) vs. 10.
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bleken, dat Pilatus eigenlijk van Jezus' onschuld overtuigd
was.
Men moet weten, dat Pilatus de gewoonte had op het
Paaschfeest het yolk een gunst te bewijzen. 1 ) Dan gaf hij
aan een gevangene de vrijheid weer. Het yolk mocht zeggen
7 wie het zijn zou. Maar nu zat op dit oogenblik juist die
zoogenaamde Barabbas 2 ) gevangen. Er had een oproer
plaats gehad, waarbij men zich aan doodslag had schuldig
gemaakt. Barabbas was een van de gearresteerde schuldigen.
Toen er nu uit de menigte geroepen werd 3 ) of Pilatus
8
9 hun de gewone gunst van altijd wilde bewijzen, dacht
Pilatus een mooien uitweg te hebben gevonden om zich van
dezen onschuldigen Jezus of te maken en sprak hij tot
de massa: „Ge wilt zeker wel graag, dat ik den koning der
10 Joden voor u loslaat?" Want hij had wel gemerkt, dat niet
het yolk Jezus vijandig gezind was, maar de leiding, de
overpriesters. Die hadden gezien, dat de invloed van Jezus
op het y olk grooter dreigde te worden dan de hunne en
ditarom, uit jaloezie, hadden. zij Jezus aan Pilatus over11 geleverd. En zoo heeft Pilatus nog op deze manier dien
onschuldigen Jezus willen vrij laten. Maar het zijn de overpriesters geweest, die de menschen hebben opgestookt om
te vragen, dat hij hun liever Barabbas losliet. 4)
12 Ofschoon Pilatus ook toen er nog niet direct toe kon
overgaan Jezus over te geven tot den dood. Hij hernam tot
het yolk: „Wat moet ik dan doen met Hem, dien gij zelf
noemt „den koning der Joden"? Hij hoopte door deze zinspeling op hun nationale eergevoel hen nog tot andere ge13 dachten te brengen. Maar niets mocht meer baten en luide
14 begon men te roepen: „Aan het kruis met Hem!" Nog gaf
Pilatus het niet op. ZOO was hij van Jezus' onschuld over1 ) Joh. 18 : 39. 2 ) Blijkbaar een in de eerste prediking nog al eens genoemde figuur, Hand. 3 : 14. 3 ) Met een enkele letter verschil lezen sommige
handschriften, dat de schare „omhoog kwam" m.a.w. kwam opzetten, van uit de
benedenstad, in plaats dat zij „haar stem verhief". Toch lijkt het laatste aannemelijker. Kwam de schare nil pas opzetten, na den gang naar Herodes, Luc.
23? Het is misschien een aantal aanhangers van Jezus geweest, die gepoogd
hebben Hem zoo nog te redden. 4 ) Waartoe zij waarschijnlijk gelegenheid
ontvingen tbdens het oponthoud vanwege de boodschap van Pilatus' vrouw.
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tuigd. Hij sprak tot hen: „Waarom? Wat heeft Hij dan
voor kwaads gedaan?" Dat kon niemand zeggen. Maar daar
gaf de menigte niet eens meer antwoord op. Ze begon slechts
des te luider te schreeuwen: „Aan het kruis met Hem!"
15 Eindelijk liet Pilatus Barabbas los en gaf hij Jezus ten
doode over. Niet omdat hij Jezus schuldig beyond, maar
omdat hij bij zich zelf overlegde: „laat ik ze hun zin maar
geven". Hij liet Hem eerst geeselen, gelijk de Romeinen
die gewoonte hebben jegens opstandelingen, en gaf Hem
daarna over aan de soldaten om gekruisigd te worden.
16 Alvorens dezen hiertoe overgingen, hebben zij zich nog
wat vermaakt door Hem om Zijn vermetele aanspraak op
het koningschap over het Joodsche yolk te bespotten.
Tijdens het rechtsgeding hadden ze immers wel begrepen,
dat Hij ervan beschuldigd was een aanslag in den zin te
hebben tegen het keizerlijk gezag en te streven naar de
koningsmacht over de Joden. Nu, zij zouden Hem leeren
koninkje te spelen. Ze namen Jezus mee wat verder de
binnenplaats op van het stadhouderlijk verblijf — van het
praetorium zou men hier te Rome zeggen — en riepen hun
17 kameraden er bij om mee te genieten van de klucht. Ze
deden Hem Zijn eigen kleeren, welke uitgetrokken waren
voor de geeseling, niet terstond weer aan, 1 ) maar wierpen
Hem den krijgsmantel van een der soldaten om. Die was
roodkleurig genoeg om het koninklijk purper voor te stellen.
Vorsten droegen immers een purperen gewaad. Vervolgens
vlochten ze een krans van doorntakken. Die waren daar op
de binnenplaats genoeg te vinden. Ze dienden om er
's nachts een vuur van aan te leggen voor de wacht. Die
doornenkroon moest den koninklijken diadeem verbeelden,
18 welke op vorstelijke slapen behoort te rusten. En toen zij
Hem zoo met vorstelijk hoofdsieraad en koninklijk gewaad
hadden uitgedost, gingen zij Hem begroeten zooals soldaten
hun veldheer of den keizer begroeten. „Dag Koning der
Joden!" smaalden ze. Hij had zich daarvoor immers uitgegeven. Terwijl Jezus juist van den beginne of aan er zoo
zorgvuldig voor had gewaakt ook zelfs den schijn niet op
Zich te laten van te streven naar aardsche macht en heer1)
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19 lijkheid. Nu werd Hij als een mislukte kroonpretendent
belachelijk gemaakt. Om Zijn onmacht te demonstreeren,
sloegen ze Hem met een riet op het hoofd en spuwden Hem
verachtelijk in 't gelaat. Dan vielen ze telkens weer voor
Hem op de knieen en deden alsof ze Hem huldigden gelijk
men in het Oosten de vorsten huldigt. Men valt dan voor
20 hen neder in het stof. Eindelijk hielden ze op met dit zotte
spel, trokken Hem het „praalgewaad" weer uit, Zijn eigen
kleeren weer aan en leidden Hem uit naar buiten, de stad
uit, om aldaar te worden gekruisigd.
15 JEZUS STERFT DEN KRUISDOOD.
21 Zij, die tot den kruisdood veroordeeld zijn, moeten volgens Romeinsche gewoonte zelf hun kruis naar de plaats
der terechtstelling dragen, wel te verstaan den dwarsbalk,
die aan den rechtopstaanden paal bevestigd wordt. Dus
heeft ook Jezus dezen kruisbalk op Zijn schouders getorst.
Aanvankelijk tenminste, 1 ) gedurende den tocht door de
stad. Want buiten gekomen hebben de soldaten een voorbijganger, die op weg naar de stad was, 2 ) gesommeerd het
kruis van Jezus op te nemen. 3 ) Het was een zekere Simon,
die oorspronkelijk uit Cyrene kwam, een plaats in Lybie,
waar wel meer Joden vandaan kwamen, die zich metterwoon gevestigd hadden in of nabij Jeruzalem. 4 ) Zijn beide
zoons, Alexander en Rufus, zijn hier te Rome beter be22 kend. 5 ) Zoo brachten 6 ) ze Jezus naar de welbekende
plaats, waar de kruisiging plaats zou hebben. In de Joodsche
23 taal heet die plaats Golgotha, d.w.z. Schedelplaats. 7 ) Ten1 ) Joh. 19 : 17. 2 ) Er staat „komende van (het) veld", waarbij men niet
aan een akker noch aan akkerwerk behoeft te denken, evenmin als straks bij
Marc. 16 : 12. 3 ) De soldaten deden dit waarschijnlijk minder uit medelijden
(naar men meent, omdat Jezus blijkbaar teekenen van uitputting vertoonde,
doch zie moot 6) dan wel uit baldadigheid, teneinde hun spotspel voort
te zetten met dezen „koning", dien zij eens een dienaar zouden bezorgen; het
woord voor „sommeeren" beteekent n.m.l. requireeren voor militaire machthebhers. 4 ) Hand. 2 : 10, 6 : 9, 13 : 1. 5 ) Rom. 16 : 13. 6 ) Uit het feit, dat Marcus
hier een woord bezigt, hetwelk ook dragen beteekenen kan, of te leiden, dat
Jezus zoo uitgeput was, dat Hij gesleept werd, gaat niet aan, want Marcus
gebruikt dit woord in velerlei zin, voor dragen, brengen, leiden, b.v. in 11 : 2,
waar toch niemand zal meenen dat men het veulen naar Jezus droeg. 7 ) Naar den
vorm van de plaats? Een heuvel, die in de verte een menschenhoofd geleek?
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einde de kruiselingen wat te bedwelmen en zichzelf het
kruisigingswerk wat te vergemakkelijken, geeft men hun
meestal van tevoren wat wijn te drinken, die met myrrhe is
gekruid. Doch toen de soldaten ook Jezus hiervan poogden
24 te laten drinken, weigerde Hij. 1 ) Toen hebben ze Hem,
zonder dat gekruisigd. Zijn kleeren werden Hem uitgetrokken en onder de soldaten bij loting verdeeld. Ze dobbelden
25 er om wie iets krijgen zou en wat. 2 ) Zoo hebben de soldaten Hem gekruisigd. 's Morgens omstreeks negen uur was
het al gebeurd.
26 Ofschoon. Jezus ook nadien geen leed is bespaard. Boven
Zijn hoof d was een bord bevestigd, waarop de reden stond
aangegeven, waarom Hij tot den kruisdood veroordeeld was.
Er stond op geschreven: „De koning der Joden". Alsof
27 Jezus ooit naar aardsche macht had gestreefd. Ook werd
Hij midden tusschen twee bandieten in gekruisigd. Alsof
Jezus zoo'n vrijheidsvechter was, gelijk die zich in het gebergte plegen schuil te houden, levend van plundering en
roof, in voortdurenden opstand tegen het wettig gezag. 3)
29 En door iedereen werd Hij, ook toen Hij reeds aan het
kruis was gehangen, gesmaad. Gewoonlijk richt men n.m.l.
de kruisen op, om zooveel mogelijk afschrik te wekken, even
buiten de steden en langs den openbaren weg. Ook Jezus
hing daar ten aanschouwe van ieder, die voorbij kwam. En
ieder deed mee met den ras verbreiden laster als zou Jezus
heiligschennis tegen den tempel gepleegd willen hebben.
Men maakte een spottend gebaar met het hoofd en sprak:
„Wel zoo, dat is toch vreemd. Ge waart immers in staat den
tempel af te breken en in drie dagen weder op te bouwen?
30 Nu, toon dan Uw kunst eens. Kom dan eens van het kruis
31 af en bevrijd U zelf." Evenzoo deden de overpriesters samen
met de Schriftgeleerden. 4 ) Ook zij maakten Hem bespottelijk door onder elkaar te zeggen — niet eens tegen Jezus
Zelf, maar onder elkaar — doch zoo, dat Hij het heel goed
kon hooren: „Voor anderen is Hij steeds de weldoener geweest. Laat Hij nu Zich Zelf eens bevrijden. Dat kan Hij
1 ) Om bij Zijn voile bewustzijn te lijden en te sterven? Nooit heeft Hij Zich
Zelf behaagd, Rom. 15 : 3. 2 ) Ps. 22 :19. 3 ) In vele handschriften wordt vs.
28 niet gevonden. Men houdt het er voor, dat het door afschrijvers abusievelijk
uit Luc. 22 :37 werd overgenomen. 4 ) Zie 11 : 28 moot 4 en 5.
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32 niet. Hij heeft zich immers voor den Messias uitgegeven,
voor den koning over Israel? Nu, laat Hem dan 's van het
kruis afkomen. Ala we dat zien zullen we gelooven, dat
Hij de Messias is." Alsof Jezus ooit naar aardsche grootheid
had gestreefd en niet steeds voorgezegd, dat Hij den kruisdood sterven en juist daardoor Zich betoonen zou de ware
Messias te zijn. Ja zelfs Zijn medekruiselingen hebben niet
nagelaten Hem voortdurend verwijten te maken. 1 ) Alsof
Jezus in de wereld gekomen was om een Messias te zijn
naar de verwachting van vrijheidslievende bandieten, die nu
meenden alle recht te hebben om Hem verwijten te maken,
omdat Hij Zich als Messias opgeworpen had, dus tot hoofd
van alle vrijheidsvechters en toch hun niet de vrijheid hergaf, hoewel Hij groote wonderen had verricht.
Dit heeft den geheelen voormiddags zoo geduurd.
33 Maar ook na den middag zwegen de spotters niet. Hoewel er omstreeks den middag een wonderlijk verschijnsel
in de natuur was opgetreden. Het was ongeveer 12 uur,
juist wanneer de zon haar hoogtepunt bereikt en het helderst pleegt te schijnen, toen opeens haar licht begon te
verminderen en het over het geheele land 2 ) duister werd.
Doch ook dit aangrijpend natuurgebeuren vermocht den
34 spotters niet blijvend den mond te snoeren. Dit bleek wel,
toen Jezus het ongeveer tegen 3 uur met luider stem uitschreeuwde: „Eloi, Eloi l lama sabachtanei?" Dit riep Hij
n.m.l. uit in Zijn moedertaal. Het beteekent: „Mijn God!
35 Mijn God! waarom hebt Gij Mij verlaten?" Nu vormen deze
woorden het eerst begin van Ps. 22 en zijn ze iederen Jood
bekend. Toch waren er nog een paar omstanders, die, toen
zij Jezus dezen ontstellenden uitroep hoorden doen, er den
spot mee durfden drijven en doen alsof Jezus met dat „Eloi"
niet God maar Elia den profeet geroepen had. „floor, Hij
roept Elia te hulp," zeiden ze. Hun bedoeling met dit geplaag was duidelijk. Volgens het Joodsche volksgeloof zou
de Messias ook wel zwaren tegenstand hebben te overwinnen alvorens Hij Zich op den troo p kon zetten, maar in
1 ) Hetzelfde woord als in 16 : 14, n.m.l. bestraffen, schelden, verwijten. Blijkens Luc. 23 : 39-43 heeft een hunner zich later bekeerd. 2 ) Het woord voor
„aarde" kan ook door „land" vertaald, hetgeen hier wel de bedoeling zijn zal,
evenals b.v. in Luc. 4 : 25.
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den hoogsten nood zou Elia komen en den weg tot den troop
over Israel voor Hem banen. 1 ) Hiervan maakten de spotters nu nog een grap, terwij1 Jezus in de grootste benauwdheid der Godvertaling „Elor riep. Tot op het laatste
36 moment is Hij als leugen-Messias gesmaad. Weliswaar liep
een der soldaten nog op een draf om Jezus wat van den
zuren wijn te laten drinken, dien de soldaten vaak bij zich
hebben. Hij nam zoo'n spons, welke men wel gebruikt bij
wijze van stop om er de wijnkruiken mee af te sluiten, bevestigde die aan een riet en wilde Jezus zoo wat laten
drinken. Maar toen anderen zeiden: „Niet doen, niet doen,"
geneerde hij zich zelfs voor dat weinigje medelijden en
spotte nog mee om zich een houding te geven: „Jawel, laat
ik 't Hem geven. Dan rekt dat Zijn leven nog wat en kunnen
we zien of Elia nog bijtijds zal komen om Hem van 't kruis
37 te halen." Maar toen was het afgeloopen. Tot ieders verwondering sprak Jezus nog met luider stem eenige woorden
uit en blies toen den adem uit. In 't geheel niet als iemand,
die sterven moet, maar als iemand die sterven wil en op
zijn eigen tijd zijn leven overgeeft.
38 Vanaf dat oogenblik is Jezus niet meer gesmaad. Integendeel. Van toen af heeft het Hem niet aan bewijzen van
eer en achting en lief de ontbroken. In den tempel heeft
Gods eigen hand het voorhangsel 2 ) in tweeen gescheurd.
Van boven naar beneden. Nu waren de schaduwen van het
Oude Testament immers vervuld en had de tempel zijn
39 dienst gedaan. Ook de officier, die vlak tegenover Jezus
stond toen Deze den laatsten adem uitblies, heeft erkend,
dat bier iets bijzonders moest zijn. Hij had ook wel vernomen, waarvan men Jezus beschuldigde: dat Hij Zich Zelf
tot Zoon van God had verklaard. Maar toen hij Jezus zoo
sterven zag, tot het eind toe overwinnaar, erkende hij: „die
Man was heusch een godenzoon". Hoewel hij daarmee Jezus
slechts erkende als een van zijn heidensche halfgoden, bedoelde die heiden er Jezus toch mee te eeren nu hij gezien
40 had, dat Hij z4545 gestorven was. Ook zijn eenige vrouwen
1) Zie Marc. 9 : 11-13. 2 ) 't Is niet uit te maken of dit het eerste voorhangsel was, hetgeen door de mensen in den voorhof kon gezien zijn, dan
wel het tweede voorhangsel, hetgeen door later bekeerde priesters kan verteld
zijn, Hand. 6 : 7.
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Jezus tot het laatst toe trouw gebleven. Op een afstand
waren zij alles blijven gadeslaan. Onder andere waren daarbj Maria uit Magdala, een plaatsje aan de Galilaesche zee,
Maria, de moeder van Jacobus den jongere 1 ) en Joses, en
41 Salome. Reeds toen Jezus in Galilaea predikte hadden zij
Hem als trouwe discipelinnen gevolgd en geregeld in Zijn
onderhoud voorzien. 2 ) En nog vele andere vrouwen, die
met Hem meegekomen waren op de feestreis naar
Jeruzalem, waren Hem trouw nabij gebleven totdat Hij
stierf aan het kruis.
42
Tenslotte is Jezus na Zijn dood nog met een begrafenis
in het graf van een aanzienlijk man geeerd. 3)
Het was in middels reeds laat in den namiddag geworden. Het zou niet lang meer duren of het was 6 uur en dan
zou de Sabbatth aanbreken. Het was vandaag n.m.l. Vrijdag,
43 m.a.w. de dag voorafgaande aan den Sabbath. Dus is Jozef
van Arimathaea 4 ) haastig gekomen om nog bijtijds het
lichaam van Jezus te begraven. Hij was een aanzienlijk lid
van den Joodschen raad. Ook hij behoorde tot degenen, wier
verwachting het was, dat met Jezus het koninkrijk Gods
zou komen. Thans zag hij zich wel teleurgesteld, maar kon
toch niet nalaten aan Jezus een eervolle begrafenis te geven.
Hij zocht Pilatus op in diens stadhouderlijk verblijf en vroeg
of hij het lichaam van Jezus hebben mocht. Dat was voor
hem een heel waagstuk. Pilatus zou er eens iets anders
achter kunnen zoeken. Alsof Jezus toch eigenlijk wel een
opstandeling was geweest en men Hem toch beschouwde
44 als martelaar voor de nationale vrijheid. Maar Pilatus stemde toe. Hoewel hij aanvankelijk niet kon gelooven, dat Jezus
nu al gestorven was. Gewoonlijk duurde de doodstrijd van
kruiselingen veel langer. Hij liet den officier bij zich roepen,
die de wacht had bij de kruiselingen en informeerde of het
al lang geleden was, dat hij Jezus had zien sterven.
45 Doch toen hij hieromtrent de gewenschte inlichtingen had
ontvangen, gaf hij Jozef het lijk 5 ) ten geschenke. Deze
1 ) Volgens anderen: den kleine in den zin van den korte. Verder ons onbekend. 2 ) Luc. 8 : 2, 3. 3 ) Jes. 53 : 9. Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest. 4 ) Misschien Ramathaim van 1 Sam. 1 : 1, niet ver van Jeruzalem gelegen. 5 ) Nu bezigt Marcus een minder fijn woord dan in vs. 43, mogelijk om
er door uit te drukken, dat het doode lichaam van Jezus voor Pilatus niet veel
waarde had.
Marcus. 9
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46 heeft toen eerst linnen gekocht, waarmede men de lichamen
der dooden pleegt te omwinden, daarna heeft hij Jezus van
het kruis of gekomen en in dat linnen gewikkeld om Hem
vervolgens neer te leggen in een bijzonder graf. Het was
n.m.l. maar niet een natuurlijke spelonk, waarin men de
lijken der armen begraaft, maar een in den rotsbodem uitgehouwen grafstee. Eindelijk liet hij een grooten ronden
steen voor de grafopening rollen, gelijk men gewoon is,
om het wildgedierte van de dooden te weren. Zoo lteeft
Jezus dus terstond een zeer eervolle begrafenis gekregen.
47 De vrouwen hebben toen echter nets meer aan Jezus
kunnen doen. Daar schoot geen tijd voor over. Dus zijn
slechts Maria uit Magdala 1 ) en Maria de moeder van Jezus
gebleven om toe te zien op welke plaats Hij neergelegd
werd.
16. JEZUS IS OPGESTAAN!
16 : 1 Reeds op Zaterdagavond, toen de sabbath na zonsondergang voorbij was, kochten Maria uit Magdala, 1 ) Maria, de
moeder van Jacobus, en Salome de noodige specerijen om
zoo spoedig dit mogelijk was naar het graf te gaan en haar
2 geliefden Doode te zalven. 2 ) Meer konden zij ook toen nog
niet doen. Doch den volgenden morgen, 's Zondagsmorgens,
brak eindelijk de dag aan, waarop zij haar voornemen ten
uitvoer konden brengen. Heel in de vroegte gingen zij graf3 waarts, het was nog maar juist begonnen te gloren. Onderweg dachten ze eigenlijk pas aan den zwaren steen, die
voor de grafopening stond. Zij met haar zwakke vrouwenkrachten zouden dien onmogelijk opzij kunnen rollen en
in dezen vroegen morgenstond zouden er stellig nog geen
mannen te vinden zijn om dat zware werk voor haar te verrichten. Zoo onderling overleggend en vragend naderden
4 zij het graf. Doch toen zij, ter plaatse gekomen, haar bedroefde oogen opsloegen, ontdekten ze, dat de grafsteen
reeds afgewenteld was. Wie zou dat hebben gedaan? Want
het was een zeer groote grafsteen.
5
Ze betraden de voorste kamer van het graf, waarop de
1 ) 15 : 40. 2 ) 14 : 8.
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verschillende gangen uitkomen en zagen toen in den rechter
zijgang een jongen man zitten, die gekleed was in een wit
gewaad, hetgeen haar in zoo'n donkere grafspelonk hevig
6 schrikken deed. De jongeling stelde haar echter gerust met
de woorden: „Ge behoeft niet zoo vreeselijk te schrikken.
Jezus zocht ge? Den Nazarener, dien men gekruisigd heeft?
Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie maar, hier hebt ge
de plaats, waar ge verleden Vrijdag zelf hebt gezien, dat
7 men Hem bij de begrafenis neerlei. Ge hebt dus geen taak
meer in dit graf, maar gaat aan Zijn discipelen zeggen —
vergeet Petrus niet, hij mocht eens vreezen, dat hij er niet
meer bij behooren mag vanwege zijn verloochening — dat
Jezus weer voor den feeststoet uit teruggaat naar Galilaea.
Daar zult ge Hem zien. Zoo heeft Hij 't u vroeger 1 ) immers beloofd!"
8 De vrouwen gingen naaar buiten en vloden bij het graf
vandaan. De schrik had haar zoo aangegrepen, dat zij buiten zich zelf van ontzetting waren. Ze hadden aanvankelijk
zelfs den moed niet er tegen iemand over te spreken. Zoo
waren ze n.m.l. van het gebeurde in den grafkelder geschrokken.
9 2)
Na Zijn opstanding heeft Jezus Zelf Zich verschillende
malen aan Zijn volgelingen vertoond, teneinde hen .trvan
te overtuigen, dat Hij waarlijk opgestaan was.
Eerst aan Maria uit Magdala. 3 ) Dat was nog op dienzelf den Zondagmorgen, in de vroegte. Maria was degene
die door Jezus van een bijzonder zware bezetenheid was
10 genezen. 4 ) Die vrouw is toen het gebeurde aan Jezus'
vriendenkring gaan boodschappen. Zij trof hen aan nog
steeds terneer gezeten in de diepste verslagenheid, treurend
11 om den geliefden Doode en ook toen Maria hun vertelde,
dat zij Jezus zelf gezien had, in levenden lijve, geloofden
zij niet, dat het waar was..
12
Vervolgens gaf Hij Zich te zien aan een tweetal uit hun
midden, dat op weg was naar een plaats buiten de stad.
1 ) 14 : 28. 2 ) De verzen 9-20 zijn volgens sommigen van een andere hand
dan die van Marcus, hoewel het auteurschap van Marcus ook van dit slot verdediging vindt. Een quaestie, die voor de uitlegging van weinig belang is.
9 15 : 40. 4 ) Luc. 8 : 2.
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Die zagen in Jezus toen zoo zeer een gewoon mensch als
ieder ander, dat zij Hem niet eens terstond herkenden. Jezus
had Zich n.m.l. in een eenigszins ander uiterlijk aan hen
vertoond dan zij vanouds van Hem gewoon waren. Einde13 lijk herkenden zij Hem pas. Zij gingen terug naar Jeruzalem
om het aan hen, die zij achtergelaten hadden, te vertellen.
Maar ook hun mededeeling, en nu waren zij toch met z'n
tweeen, werd nog niet door den kring der vrienden geloofd. 1)
14 Later heeft Jezus Zich vertoond aan de elf discipelen
alle tegelijk — zij zaten n.m.l. aan den maaltijd — en.
maakte Hij hun ernstige verwijten, dat zij maar niet gelooven wilden, dat Hij was opgestaan. Het kon immers niet
waar zijn, hadden ze gedacht. En ze hadden daaraan onverzettelijk vastgehouden zelfs toen het hun anders was
gezegd door eenigen, die Hem toch met hun eigen oogen
na Zijn opstanding hadden aanschouwd. Toch hadden zij
het nog steeds maar niet willen gelooven.
15 Toch heeft Jezus aan deze volgelingen, die zelf eerst in
het geheel niet aan. Zijn opstanding hadden willen gelooven, het volgende bevel gegeven: „Trekt als Mijn
herauten de geheele wereld door en laat aan alle menschen
16 de blijde tijding hooren van hetgeen geschied is. De gevolgen van uw prediking zullen in ieder geval ontzaglijk
zijn, hetzij men u gelooft hetzij men u niet gelooft. Want
van tweeen een: of men zal uw woorden aannemen en zich
derhalve ook door u laten doopen en dan zal men in het gericht ten jongsten dage behouden worden Of men zal het
Evangelie verwerpen, maar dan zal men ook in dat gericht
17 als des doods schuldig worden veroordeeld. Aan tegenspraak
zal het u n.m.l. niet ontbreken. Anderzijds zullen er echter
zulke wonderen plaats hebben, dat de waarheid van uw
woorden er door in het oog zal springen. Onder hen, die
door uw woord in Mij gelooven zullen, zult gij bier de gave
aantreffen om onder het noemen van Mijn naam en op Mijn.
1 ) Met dit tweetal worden waarschijnlijk de Emmausgangers bedoeld, Luc. 24.
Weliswaar viel hun een geestdriftige ontvangst te beurt. Luc. 24 : 34, maar
dat er nog wel ongeloof in den discipelenkring overbleef bewijzen Joh. 20 : 25
en Matth. 28 : 17.
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gezag duivelen uit te werpen, ginds zullen er in het bezit
18 blijken te zijn om in geestverrukking God te loven, 1 ) elders
zal het voorkomen, dat men zonder het minste nadeelige
gevolg giftige slangen opneemt of doodelijke dranken
drinkt, terwijl weer anderen de gave zullen hebben om
zieken de handen op te leggen, zoodat deze genezen
worden."
Toen kwam de scheiding.
Na aldus te hebben gesproken, werd Jezus als Heer en
Gebieder in den hemel opgenomen en zette Hij zich neder
20 ter rechterhand Gods. Zijn volgelingen daarentegen zijn
hierna van Jeruzalem uit overal als Zijn herauten heen
getogen. Hoewel de verhoogde Gebieder vanuit de plaats
Zijner heerlijkheid hier op aarde met hen bleef meewerken
en het Woord, dat zij predikten bleef bevestigen door het
te doen gepaard gaan met opmerkelijke wonderen, waardoor alom de aandacht voor het Evangelie werd opgeeischt.
19

1 ) Hiermee is bedoeld de zoogenaamde glossolalie of tongenspraak. Dit in de
dagen van de apostelen optredend wonder stelde niet in staat zoo maar een taal,
welke men nimmer gekend had, te spreken. Het woord taal is hier niet juist.
Beter is tong. Met zijn tong bracht men ongewone, nieuwe, vreemde klanken
voort. Het was een dankzij hijzondere Geestesgave loven van God in voor anderen
onverstaanbare woorden, hetgeen ook weer alleen kon verklaard door iemand,
die de hijzondere Geestesgave had om de glossolalie te verstaan, Hand. 2, 1
Cor. 12-14.
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