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1. Samenvatting inleiding Mattheüs 

 

5 kernwoorden over Mattheüs 

 

1. Vervulling: voorzegging in OT profetieën 

2. Koninkrijk der hemelen: o.a. gelijkenissen over het Koninkrijk (Mt 13), vgl. Koninkrijk 

van God (andere synoptici) 

3. Koning: koninklijke afkomst (Mt 1), koninklijk zendingsbevel (Mt 28) 

4. Onderwijs: vijf redes (o.a. Bergrede, Mt 5-7) 

5. Joodse lezers: geslachtsregister, Koninkrijk der hemelen, citaten OT 

 

2. Inleidende opmerking 

 

- To most Christians, the Bible is like a software license. Nobody actually reads it. They just 

scroll to the bottom and click “I agree.”. Voor veel christenen is de Bijbel als een 

softwarelicentie. Niemand leest hem echt. Ze scrollen gewoon naar het einde en klikken 

op ‘Ik ga akkoord.’. 

 

- Doelen bij het bestuderen van de verschillende verslagen van de evangelisten. 

- Ontdek het algemene thema van het boek. 

- Observeer patronen in de literaire structuur of indeling van het boek. 

- Merk hoogtepunten van het boek op en vind aanwijzigen voor de studie van 

verschillende gedeeltes. 

- Krijg een gevoel voor de atmosfeer en benadering van het boek.  

 

- Voordat we aan de slag gaan met het Markus-evangelie is het goed om ons nogmaals te 

realiseren dat Markus één van de vier Goddelijk geïnspireerde verslagen van het evangelie 

heeft nagelaten.  

- Hierover volgt nogmaals het citaat van Ouweneel: ‘(…) de evangelisten [waren] niet 

alleen getuigen (…) maar [stelden] hun evangeliën [samen] als theologisch bepaalde 

composities. (…) Ik ben ervan overtuigd dat deze vier ‘Jezusbeelden’ elkaar 

aanvullen, dat zij niet wezenlijk tegenstrijdig zijn, ja, dat de vier beelden zelfs nodig 

zijn om de veelzijdigheid van Jezus recht te laten wedervaren. (…) Wij horen nooit 

rechtstreeks de leer van Jezus; als dat de bedoeling was geweest, zou Jezus zelf zijn 



 

Evangelische Toerusting School  ETS0103 Markus  

J.M. Zwart Pagina 2 van 14 november 2010 (v 1.0)  

leer hebben uitgeschreven. Wij horen veeleer vier verschillende stemmen van hen die 

op die leer en dat leven van Jezus reflecteren.’1  

- Wanneer wij het evangelie (in vergelijking met de andere evangeliën) lezen is het daarom 

waardevol ons af te vragen welk beeld Markus ons schildert. Welk aspect, welke 

karaktertrek van de Heer Jezus wordt ons in het Markus-evangelie in het bijzonder voor 

ogen gehouden? 

 

- Bij de eerste indruk valt op dat Markus (als enige evangelist) zijn verslag presenteert als 

het evangelie. Hij typeert dit evangelie kort en krachtig als het evangelie van Jezus 

Christus (de Zoon van God). Vervolgens doet Markus doelgericht verslag, gekenmerkt 

door het woord ‘terstond’ (Telos/NBG; ‘meteen’ NBV; Grieks euthus). In tegenstelling tot 

Mattheüs die zich moeite getroost om de Heer Jezus aansluitend op de Oud-

Testamentische geschiedenis te presenteren, vermeldt Markus niets over de afkomst van 

de Heer Jezus (alhoewel ‘Zoon van God’ wel degelijk iets over Zijn afkomst zegt). Deze 

razendsnelle aanvang wordt benadrukt door de uitroep van de mensen: ‘Wat is dit?’ (Mk 

1:27). Verder valt bij de eerste indruk op dat demonen en onreine geesten op verschillende 

plaatsen in het evangelie voorkomen en met name kennis hebben van de Goddelijke 

identiteit van de Heer Jezus (Mk 1:24, 34; 3:11; 5:7). Op verschillende momenten zien we 

dat de Heer Jezus Zijn macht toont. 

- Indruk Pawson: ‘Het is net een sneltrein, die langzaam uitrijdt en tot stilstand komt – 

en die precies vóór het kruis stil blijft staan.’2 

 

3. Achtergrond Markus 

 

Wie was Markus? 

 

- Markus wordt op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament genoemd. Soms wordt 

hij aangeduid met zijn dubbele naam Johannes (die bijgenaamd was) Markus (Hd 12:12, 

25; 15:37), soms alleen met Johannes (Hd 13:5, 13) en soms alleen met Markus (Hd 

15:39; Ko 4:10; Fm 1:24; 2Tm 4:11; 1Pt 5:13).  

 

- In het volgende schema worden de gegevens samengevat.3 

 
*) Over Hd 15:30-41. NBV: Andere handschriften hebben een extra vers: ‘[34] Maar Silas besloot daar te 

blijven.’ Weer andere handschriften hebben: ‘[34] Maar Silas besloot bij hen te blijven; alleen Judas 

vertrok.’ In dit licht moet ‘zij’ (Hd 15:33) terugslaan op ‘Judas en Silas’ (Hd 15:32. Dus: Judas en Silas 

worden teruggestuurd naar Jeruzalem. Mogelijk is Judas alleen teruggegaan. Silas is in dat geval bij Paulus 

                                                 
1 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 203-205) 
2 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 929) 
3 Model uit: Survey of the New Testament, Jensen (p 136) 

Bijbelgedeelte Datering Plaats Dienst Medewerker van… 

Hd 12:12 46 Jeruzalem ‘Observant’? Maria (moeder) 

Hd 12:25 46 Antiochië Reisgenoot Paulus en Barnabas  

Hd 13:5 47 Salamis (Cyprus) Dienstknecht Paulus en Barnabas  

Hd 13:13 47 Perge (Klein-Azië) ‘Afvallige’ - 

Hd 15:37 * 49 Antiochië ‘Twistpunt’ Paulus en Barnabas 

Hd 15:39 * 49 Cyprus Reisgenoot Barnabas 

Fl 23-24 61 Rome Medearbeider Paulus 

Ko 4:10 61 Rome  Kolosse Gezant Paulus 

2Tm 4:11 67 Kolosse?  Rome Dienstknecht Paulus 

1Pt 5:13 68 Rome (Babylon) ‘Zoon’ (leerling, bekeerling?) Petrus 
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en Barnabas in Antiochië gebleven. Dit wordt bevestigd door het feit dat Paulus hem in vers 40 meeneemt 

op reis. Johannes Marcus bevindt zich opmerkelijk genoeg ook in Antiochië, terwijl hij terug was gegaan 

naar Jeruzalem (Hd 13:13). Mogelijk is hij meegereisd met het gezelschap dat in Hd 15:22 naar Antiochië 

wordt gestuurd. Paulus wilde naar de broeders in iedere stad waar hij en Barnabas het woord van de Heer 

gesproken hadden, teruggaan om te zien hoe het met hun ging. Opvallend genoeg reist Paulus (met Silas) 

echter door Syrië en Cilicië, terwijl Barnabas (met Johannes Marcus) naar Cyprus vaart. Paulus begint dus 

aan de verkeerde kant van zijn vorige zendingsreis en komt uiteindelijk nooit meer terug in Salamis, Pafos 

(Cyprus) en Perge (Pamphylië). Barnabas reist daarentegen wel naar Cyprus. Heeft hij misschien met 

Johannes Marcus deze steden bezocht? 

 

- Uit de genoemde Schriftgedeelten kunnen we de volgende conclusies over het leven van 

Markus trekken. 
- Zijn eigenlijke naam was Johannes. Marcus was zijn bijnaam.  

- De moeder van Johannes Marcus heette Maria. 

- Johannes Marcus woonde of verbleef in Jeruzalem voordat Barnabas en Saulus hem meenamen op reis 

naar Antiochië. 

- Johannes Marcus is met Barnabas en Saulus meegereisd van Antiochië naar Seleucië vanwaar ze naar 

Cyprus zijn gevaren. Daar bezochten ze Salamis en Pafos. 

- Daarna is Johannes Marcus met Barnabas en Saulus naar Perge in Pamphylië gevaren. 

- In Perge scheidde Johannes Marcus zich van hen af en reisde terug naar Jeruzalem. 

- Barnabas wilde Johannes Marcus meenemen op de tweede zendingsreis, maar Paulus wilde dit niet 

omdat hij niet iemand bij zich wilde hebben die hen na Pamphylië had verlaten en zich niet met hen tot 

het werk had begeven. Dit leidde tot verbittering en scheiding tussen Barnabas en Paulus. 

- Johannes Marcus vertrekt daarna met Barnabas naar Cyprus. 

- Marcus was de neef van Barnabas. 

- Paulus schrijft later over Marcus: ‘over hem hebt u opdracht gekregen; ontvangen, indien hij bij u 

mocht komen’. Paulus noemt hem en Aristarchus en Jezus (genaamd Justus) ‘enigen uit de besnedenen, 

die mijn medewerkers zijn voor het Koninkrijk van God en die mij dan ook tot troost zijn geweest’ en 

later een van zijn ‘medearbeiders’. 

- Paulus brengt vanuit Rome de groeten over van Marcus. 

- Paulus heeft aan Timothëus gevraagd om Marcus af te halen en met hem naar Paulus (in Rome) toe te 

komen. Hij verzoekt hem ook via Troas te reizen om de mantel, de boeken en vooral de perkamenten 

op te halen die hij bij Carpus heeft laten liggen. 

- Paulus zegt over Marcus: ‘hij is mij van veel nut voor de dienst’. 

- Petrus brengt vanuit Rome (Babylon) de groeten over van ‘zijn zoon Marcus’.  

 

- We treffen in het Markus-evangelie een opmerkelijke gebeurtenis aan die we in de andere 

evangeliën niet vinden, namelijk die van de jongeman die naakt wegvluchtte in de nacht 

dat de Heer Jezus werd gearresteerd (Mk 14:51-52).  

- Opvallend is dat de discipelen in het huis van Maria de moeder van Markus samen 

waren toen Petrus uit zijn gevangenschap werd bevrijd (Hd 12:12). Mogelijk was zij 

ook één van de vrouwen die eendrachtig met de discipelen in gebed waren na de 

Hemelvaart (Hd 1:14) Misschien was dit zelfs in haar huis, aangezien haar huis ook 

de plaats van samenkomst was in de angstige tijden van Petrus arrestatie. In het 

verlengde hiervan is zelfs gesuggereerd dat het huis van Maria de moeder van Markus 

de plaats was waar het laatste avondmaal werd gehouden. Van daaruit zou Markus in 

die nacht de gebeurtenissen hebben kunnen volgen. Dit verklaart waarom hij op dat 

moment in die omstandigheden op die plaats was.4 

- Wanneer de jongeman inderdaad Markus is, betekent dit dat hij ooggetuige is geweest 

van (minstens) de laatste uren van het leven van de Heer Jezus.  

- Tenney trekt hieruit zelfs de conclusie dat ‘het nageslacht veel van het verslag van 

deze uren te danken heeft aan hem (Markus)’.5 

 

                                                 
4 Vgl. Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 926), Survey of the New Testament, Jensen (p 135) 
5 New Testament Survey, Tenney (p 156) 
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- Hd 4:36 vermeldt dat Barnabas een Leviet was. Dit kan ook iets zeggen over de afkomst 

van Markus. 

 

- Johannes was dus zijn eigenlijke naam. Markus was zijn Romeinse bijnaam. Daarnaast 

zijn er bronnen die vermelden dat hij ook de bijnaam ‘verminkte vinger’ (Grieks 

kolobodaktulos) had. De vroegste bron (de anti-marcionistische proloog op Markus) 

verklaart dat zijn vingers kleiner waren ten opzichte van de rest van zijn lichaam.6 

 

Achtergrond van het Markus-evangelie 

- Augustinus beschouwde Markus als een uittreksel van Mattheüs.7 Daarom is Markus 

lange tijd ‘overschaduwd’ geweest door Mattheüs. De moderne kritiek8 heeft als positief 

neveneffect gehad dat Markus als op zichzelf staand evangelie wordt gewaardeerd. 

- De opvatting van Augustinus komt ook niet overeen met de vroegste opvattingen, omdat 

de traditie het Markus-evangelie nauw verbond aan de prediking van Petrus. Daarmee is 

het Markus-evangelie een zelfstandig, apostolisch verslag, net als dat van Mattheüs. 

 

Traditie over de relatie Markus-Petrus 

- Papias (leerling van Johannes?, bisschop van Hiërapolis in Frygië, tweede helft 1e 

eeuw, † 130): ‘De oudste (presbyter) was gewoon te zeggen: “Markus, die de 

interpreet van Petrus is geweest, schreef nauwkeurig op, maar niet in volgorde, alles 

wat hij zich herinnerde van de dingen die de Heer heeft gezegd en gedaan. Want hij 

had de Heer niet gehoord noch was hij één van zijn volgelingen geweest, maar later, 

zoals ik zei, (was hij) één (van de volgelingen) van Petrus. Petrus was gewoon zijn 

onderwijzingen aan te passen aan de gelegenheid, zonder een systematische ordening 

te maken van de dingen die de Heer heeft gezegd, zodat Markus in zekere zin 

gerechtigd was sommige dingen op te schrijven zoals hij ze zich herinnerde. Want hij 

had maar één doel: niets weglaten van wat hij had gehoord en hierover geen fouten 

maken.” 9 

- Hieruit kunnen wij de volgende conclusies trekken.10 

- Papias citeert ‘de presbyter’, waarmee gewoonlijk de apostel Johannes wordt 

bedoeld. 

- Markus heeft volgens de traditie dit evangelie geschreven. 

- Markus heeft zijn informatie direct van Petrus. 

- Het onderwijs van Petrus stond in dienst van de prediking (Grieks kerugma) van 

het evangelie (zie  aantekeningen ETS0101 Inleiding NT - Evangeliën). 

- Markus geeft geen volledig, systematisch verslag van de gebeurtenissen, maar 

heeft zijn verslag samengesteld. 

 

NT-achtergrond over de relatie Markus-Petrus 

- Mk 16:7 ‘…zegt aan Zijn discipelen en aan Petrus’. 

- In 1Pt 5:13 spreekt Petrus over ‘Babylon’ dat waarschijnlijk moet worden uitgelegd 

als typering voor Rome, waar hij in zijn laatste jaren verbleef. Petrus spreekt over 

‘mijn zoon Markus’. 

- In 2Pt 1:12-15 spreekt Petrus over zijn aanstaande overlijden (‘daar ik weet dat het 

afleggen van mijn tent aanstaande is’; ‘mijn heengaan’) en hij zegt daarbij dat hij zijn 

                                                 
6 Introduction to the New Testament, Harrison (p 185) 
7 New Testament Introduction, Guthrie (p 53, 133) 
8 Zie ONT (hoofdstuk 11) 
9 History of the Church, Eusebius (III.39, p 103-104) 
10 ONT, Elwell & Yarbrough (p 88) 
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lezers ‘aan deze dingen’ (de essentie van het evangelie) wil blijven herinneren, ook na 

zijn heengaan. 

- Opvallend is dat de lijn van de toespraak van Petrus in Hd 10:34-43 samenvalt met de 

algemene lijn van het Markus-evangelie. Hieruit valt ook op te maken dat het Markus-

evangelie een catechetische (d.i. ten behoeve van het onderwijs) uitbreiding van de 

prediking (Grieks kerugma) van het evangelie is.11  

- Het begin van de bediening van de Heer Jezus volgend op de dienst van Johannes 

de Doper. 

- De zalving van de Heer Jezus met de Heilige Geest en kracht door God 

(verbonden aan Zijn doop). 

- De bevrijdende bediening van de Heer Jezus. 

- De dood en opstanding van de Heer Jezus. 

- Het zendingsbevel. 

 

Historische achtergrond over de relatie Markus-Petrus 

- Het Markus-evangelie heeft de kenmerken dat het aan Romeinse lezers geschreven 

is.12  

- Er staan verschillende latinismen in het evangelie, bijvoorbeeld korenmaat (Latijn 

modius; Mk 4:21), belasting (Latijn census; Mk 12:14), kwadrant (Mk 1:42), 

scherprechter (Latijn speculator; Mk 6:27), centurio (Latijn centurion; Mk 15:39, 

44, 45). 

- Markus legt weinig nadruk op Joodse wetten en gebruiken. Waar deze gebruiken 

ter sprake komen, legt Markus ze uit (bijvoorbeeld Mk 7:3-4) en waar Aramese 

woorden worden gebruikt, vertaalt Markus ze (Mk 3:17; 5:41; 7:11, 34; 14:36; 

15:34). 

- Toch wordt Markus ‘het meest Aramese evangelie’ genoemd, wegens het 

gebruik van verschillende Aramese woorden. Dit kan wijzen op een 

betrouwbare weergave van de woorden van Petrus.13 

- Markus vermeldt als enige evangelist dat Simon van Cyrene (die gedwongen werd 

het kruis te dragen) de vader van Alexander en Rufus was. Mogelijk is het die 

Rufus die we later tegenkomen in de gemeente van Rome (Rm 16:13). 

- Het is juist de Romeinse hoofdman die erkent: deze is Gods Zoon 

- Sommige uitleggers zien in het daadkrachtige karakter van het evangelie 

(gekenmerkt door het woord ‘terstond’) een aansluiting bij de Romeinse lezers. 

- Profetie was belangrijk voor de Joden, filosofie voor de Grieken, maar actie, 

kracht en overwinning was belangrijk voor de Romeinen.14 

- Mogelijk is de dood van Petrus samengevallen met de vervolgingen onder Nero, die 

volgden op de brand van Rome in 64 nC. Volgens de Romeinse geschiedschrijver 

Tacitus (in zijn Annalen, boek 15:38-44) ontstond er een hardnekkig gerucht dat Nero 

zelf de brand had aangestoken en om dit gerucht te smoren moest er een slachtoffer 

worden gezocht. Die werd gevonden in de toch al gehate groep christenen, die op 

verschrikkelijke wijzen de marteldood stierven: gekruisigd, aangekleed met huiden 

van wilde beesten verscheurd door honden of aangestoken als fakkels om tuinfeesten 

te verlichten.15 Mogelijk heeft Markus met de publicatie van zijn evangelie 

                                                 
11 Introduction to the New Testament, Harrison (p 184) 
12 New Testament Survey, Tenney (p 157); Introduction to the New Testament, Harrison (p 183) 
13 Introduction to the New Testament, Harrison (p 183) 
14 W.G. Scroggie in Survey of the New Testament, Jensen (p 138-139) 
15 Zie ook de historische roman ‘De brand van Rome’, Paul Maier. 
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geprobeerd de gemeente van Rome te bemoedigen ten tijde van deze zware 

vervolgingen (die hij ook noemt in Mk 10:30).16 

 

4. Inhoud Markus 

 

Kenmerkende eigenschappen 

 

Aanvang 

- Net als bij Mattheüs is het boeiend om het begin en het einde van het Markus-evangelie te 

bestuderen. Hieruit kunnen we al veel concluderen over de bedoeling van de schrijver en 

het beeld dat hij wil presenteren. 

- Opvallend is dat Markus (als enige evangelist) zijn geschift aanduidt als evangelie. Hij 

doet dit kernachtig met ‘Dit is het evangelie van Jezus Christus, (de Zoon van God)’ 

- ‘Zoon van God’ komt niet in alle handschriften voor.  

- Ouweneel: ‘Waarom is het waarschijnlijk dat die woorden niet in de tekst 

thuishoren? Niet omdat de woorden op zichzelf niet waar zouden zijn, maar omdat 

dan als het ware te snel wordt ‘weggegeven’ wat Marcus juist geleidelijk wil 

doen, namelijk duidelijk maken wat de ware identiteit van Jezus is.’17  

- Juist het Zoon van God-zijn van de Heer Jezus is in het Markus-evangelie een 

belangrijk thema.  

- Zowel bij de doop als bij de verheerlijking wordt getuigt van Zijn Zoonschap (Mk 

1:11; 9:7). 

- Bij twee gelegenheden erkennen onreine geesten Hem als Zoon van God (Mk 

3:11; 5:7 vgl. 1:24, 34). 

- Ook de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden verwijst naar het Zoonschap 

van de Heer Jezus (Mk 12:6). 

- Tot slot eindigt het kruisverhaal met de erkenning van de centurio ‘deze mens was 

Gods Zoon!’ (Mk 15:39). 

- Na de introducerende zin vangt Markus razendsnel aan met zijn verslag.  

- Allereerst verhaalt hij (net als alle andere evangelisten) dat het ‘begin van het 

evangelie’ (1:1) het optreden van Johannes de Doper is (‘zoals geschreven staat…’, 

1:2). Door hem laat de Heer Jezus zich dopen. 

- Vervolgens neemt het evangelie een duizelingwekkende vaart (gekenmerkt door ‘en 

terstond…’). Misschien is het goed te vergelijken met de geboorte van een kind. Tot 

de bevalling is er het lange wachten, maar als het kind eindelijk geboren is, begint de 

grote drukte.  

- Het eerste gedeelte van het verslag wordt gekenmerkt door voorbereiding. 
- ‘En terstond…’ daalde de Geest op de Heer Jezus neer en wees een stem uit de hemelen Hem als 

de geliefde Zoon aan (1:11). 

- ‘En terstond…’ wordt de Heer Jezus door de Geest naar de woestijn gedreven, waar Hij wordt 

verzocht door de satan (1:12). 

- ‘En terstond…’ volgden Simon en Andreas de Heer Jezus (1:18). 

- ‘En terstond…’ riep de Heer Jezus Jacobus en Johannes (1:20) 

- ‘En terstond…’ begon de Heer Jezus op de sabbat in de synagogen te leren (1:21). 

- ‘En terstond…’ was er iemand met een onreine geest (1:23) 

  

Beeld  van de Heer Jezus 

- In het Markus-evangelie kan het beeld dat wordt geschilderd nauw samenhangen met de 

identiteit van de schrijver zelf. We zouden de geschiedenis van Markus kunnen 

                                                 
16 Introduction to the New Testament, Harrison (p 186) 
17 Eerst Gods Koninkrijk, Ouweneel (p 50) 
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samenvatten als die van de eens ontrouwe, maar later trouwe dienstknecht van het 

evangelie. Vele uitleggers herkennen in het beeld dat Markus schetst van de Heer Jezus 

het beeld van de Dienstknecht (van God of Gods koninkrijk).  

- Er wordt meer nadruk gelegd op Zijn handelen dan op Zijn spreken, zoals Wiersbe het 

zegt: ‘Markus portretteert Jezus als de Dienstknecht van God, voortdurend op weg en 

tegemoetkomend aan de noden van allerlei soorten mensen.’18  

- In dit kader is de gelijkenis van het groeiende zaad (Mk 4:26-29, die alleen in het 

Markus-evangelie voorkomt) een mooie illustratie. Hierin zien we het beeld van de 

dienstknecht die slechts zijn werk doet (zaaien) en de rest aan God overlaat (vgl. 2Tm 

2:6; Jk 5:7). Tegelijkertijd is deze zaaier echter de Messias die straks de oogst binnen 

zal halen.19 

- Daarnaast of misschien wel daarmee samenhangend is het opvallend over hoeveel dingen 

de Heer Jezus Zijn gezag toont: als Leraar (Mk 1:22), over satan en onreine geesten (Mk 

1:27; 3:19-20), over zonde (Mk 2:1-12), over de sabbat (Mk 2:27-28; 3:1-6), over de 

natuur (Mk 4:35-41; 6:45-52), over ziekte (Mk 5:21-34), over de dood (Mk 5:35-43), over 

wettische tradities (Mk 7:1-20) en over de tempel (Mk 11:15-18).20 

 

Het discipelschapsgedeelte 

- Ladd: ‘Markus 8:(22)27-10:(45)52 wordt tegenwoordig algemeen herkend als het 

‘discipelschapsgedeelte’, waar de Heer Jezus Zijn discipelen voorbereidt op Zijn 

aanstaande lijden en sterven door hen opnieuw te onderwijzen over de revolutionaire 

nieuwe waarden van het Koninkrijk van God. (…) De twee genezingen van de blinden 

waardoor dit gedeelte wordt ingekaderd (8:22-26; 10:46-52) worden door velen begrepen 

als een symbolische functie in relatie tot het gehele gedeelte, waarin de ogen van de 

discipelen (geleidelijk) worden geopend (…).21 
- Het keerpunt in het Markus-evangelie, namelijk de vraag naar de identiteit van de Heer Jezus (Mk 8:27-

30), volgt ook direct op de genezing van de eerste blinde. 

- In dit gedeelte kondigt de Heer Jezus drie keer Zijn lijden, sterven en opstanding aan Mk 8:31 e.v.; 

9:30-32; 10:32-34). 

- In dit gedeelte vindt de verheerlijking op de berg plaats (Mk 9:2-13). 

- In dit gedeelte wordt twee keer gesproken over de voorrang onder de discipelen (Mk 9:33-37; 10:35-

45). 

 

Overige aantekeningen bij de genezing van Bartimeüs 

- Contrast tussen het weer kunnen zien van deze blinde man (die het uitroept naar de Zoon van David) de 

blindheid van de ziende religieuze leiders (die de titel Zoon van David kwalijk nemen, Mt 21:15). 

- ‘(…) de menigte wilde zich net als de discipelen (vgl. 19:13-15) koesteren in Zijn glorie, maar niet Zijn 

compassie praktiseren.’22 

- De menigte die de Heer Jezus volgde, bestond uit pelgrims die op weg waren naar Jeruzalem om het 

Paasfeest te vieren. Het was deze massa die de komende Messias, de Zoon van David, binnenhaalde in 

Jeruzalem. 

- ‘De geschiedenis van de blinde te Jericho, is in al de eerste drie Evangeliën, het begin van de reeks van 

de laatste gebeurtenissen in het leven van Christus, die naar het kruis voerden. De algemene inhoud en 

lering van elk Evangelie eindigt daar. Daarom wordt Hij vanaf dat ogenblik aangesproken als “Zoon 

van David”. Het is de laatste aanbieding van Zichzelf als zodanig aan het volk als het getuigenis van 

God aan Hem als zodanig is gegeven.’23 

                                                 
18 Expository Outlines on the New Testament, Wiersbe (p 104) 
19 De Christus van God. Ontwerp van een christologie (p 484) 
20 New Spirit-filled life Bible (p 1347) 
21 A Theology of the New Testament, Ladd (p 233) 
22 NIV Bible Commentary, Carson (p 93) 
23 Synopsis van de Bijbel V: Mattheüs-Lukas, Darby (p 151); Darby stelt de blinde man voor als ‘het ware 

overblijfsel van Zijn volk dat op Hem wil wachten’ en ‘Zij begroeten Hem als de Zoon van David, en Hij 

beantwoordt hun geloof met het openen van hun ogen’. 
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- Het Messiasschap (d.i. ‘Zoon van David’) hangt samen met genezing: Mt 11:3-6; Lk7:19-22; Lk 4:18-

19 waar wordt verwezen naar Js 35:5-6; 61:1-2.24 

- ‘Toen hij uiteindelijk zag wat er met de Koning gebeurde in Jeruzalem, heeft hij misschien beseft dat 

als de Koning niet dicht genoeg bij de mensen was gekomen om Hem te kunnen bespuwen, Hij 

misschien ook nooit dicht genoeg bij een blinde man was gekomen om hem te kunnen horen roepen.’25 

 

Het Messiasgeheim 

 

- In het Markus-evangelie ligt er de nadruk op dat de Heer Jezus de mensen die door Hem 

genezen zijn, oplegt om te zwijgen over wat er is gebeurd. Dit wordt het ‘Messiasgeheim’ 

genoemd. Waarom deed de Heer Jezus dat? 

- Ouweneel zegt over de evangeliën in het algemeen: 26 ‘Een mijns inziens plausibele 

verklaring voor het Messiasgeheim is dat Jezus niet de aandacht wil vestigen op de 

wonderen en tekenen als zodanig, maar veeleer én op zijn Zender én op Mozes en de 

profeten die van Hem getuigen.’  

- Ook citeert Ouweneel Jan Verkuyl die stelt dat de Heer Jezus ‘geen concessies deed 

aan de ‘nationalistische Messiasverwachting’ en ‘ja zegt tegen het Messiasschap, 

maar op Zijn eigen voorwaarden en die van Hem die Hij Abba Vader noemde’. 

- Ouweneel schrijft het volgende over het Messiasgeheim in het Markus-evangelie: ‘wij 

geloven niet in Christus doordat Mc ons vertelt wie Hij is, maar wij herkennen in de 

persoon die Mc beschrijft, de Christus. Dezelfde Heilige Geest die ook in de 

evangelist zelf de overtuiging werkte dat deze mens de Christus, de Zoon van God is, 

bewerkt dat ook in de lezer.’27 

 

Slot 

- Met het slot van het Markus-evangelie is iets aan de hand.28 In de oudste handschriften 

stopt het Markus-evangelie namelijk bij 16:8. Dat is om twee redenen opmerkelijk. Ten 

eerste eindigt de zin voortijdig (met ‘want’ Griekse gar; dat is in het Grieks hoogst 

ongebruikelijk is). Ten tweede eindigt de zin grimmig (met ‘zij waren bang’ Grieks 

ephobonto). Technisch is dit een vreemd einde en inhoudelijk sluit het niet aan bij de 

algehele boodschap van Markus. Er zijn drie verklaringen te bedenken. 

- Markus is bewust (met voor ons onduidelijke redenen) zo geëindigd. Het bezwaar 

hierbij is daarbij waar komen de andere historisch gezien betrouwbare verzen dan 

vandaan? Op welke grond hebben gelovigen deze verzen toegevoegd? 

- Markus werd gehinderd bij het afronden van zijn evangelie (arrestatie, overlijden). 

- Het oorspronkelijke slot is verloren gegaan.  

- In feite zijn er drie versies van het slot van Markus in omloop geweest: (1) het ‘korte’ slot: 

afgebroken bij 16:8, (2) het ‘intermediërende’ slot: ‘maar zij berichtten kort aan Petrus en 

hen die bij hem waren alles dat hun was verteld. En hierna zond Jezus zelf door middel 

van hen, van oost naar west, de heilige en onvergankelijke proclamatie van eeuwige 

redding’, (3) het ‘lange’ slot: 16:9-20. Dit laatste slot is door de Kerk als canoniek 

aangenomen. 

- Metzger: ‘Aangezien Markus niet verantwoordelijk was voor de compositie van de 

laatste twaalf verzen van de algemeen aanvaarde vorm van zijn evangelie en 

aangezien ze onbetwistbaar aan het evangelie zijn toegevoegd voordat de Kerk de 

viervoudige evangeliën als canoniek beschouwde, kan als gevolgtrekking worden 

                                                 
24 Zie A Theology of the New Testament, Ladd (p 74-75) voor het verband tussen ‘genezing’ en ‘salvation’. 
25 Over Lukas, Gooding (p 359) 
26 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 148) 
27 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 484-485) 
28 The text of the New Testament, Metzger (p 226-229); Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 940-942) 
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aangenomen dat het Nieuwe Testament niet vier maar vijf evangelische verslagen 

bevat van de gebeurtenissen volgend op de opstanding van Christus.’29 

- Ouweneel erkent het gangbare slot van Markus als ‘goddelijk authentiek’.30 

- Pawson wijst erop dat er in het langere slot ook wordt verwezen naar de 

Emmaüsgangers (Mk 16:12-13) en schrijft: ‘We hoeven ons geen zorgen te maken 

over de authenticiteit van dat langere slot. Het is een geldig verklaard deel van het 

Woord van God en het geeft ons een beeld van wat men in de eerste christengemeente 

geloofde, ook al zijn het niet Markus’ eigen woorden.’31 

 

- Net zoals het boeiend is om de aanvang van een evangelie te bestuderen, geldt dat ook 

voor het slot. In het Mattheüs-evangelie zagen we dat het zendingsbevel gefundeerd is in 

de Koninklijke macht van de Heer Jezus. In het Mattheüs-evangelie wordt de Heer Jezus 

gepresenteerd als de Koning, die onderdanen zoekt, namelijk discipelen. Zijn Koninklijke 

Persoon staat daarin centraal.  

- In het slot (zendingsbevel) van Markus ligt de nadruk echter niet op de Persoon van de 

Heer Jezus, maar op het Koninkrijk van God, of beter gezegd ligt de nadruk ‘op de kracht 

van God, zoals die zich in diens koninkrijk manifesteert in tekenen en wonderen.’32 

- ‘Markus [schildert] Jezus […] als de trouwe dienstknecht van God, die niet primair op 

zichzelf, maar op God en zijn rijk wijst. Jezus is in Mc meer de doener, de dienstbare 

wonderwerker, dan de leraar.’ 

- Zelfs na de hemelvaart (let op hoe doelgericht en bondig beschreven) blijft de Heer 

Jezus dienstbaar aan dit werk (‘…terwijl de Heer meewerkte…’).  

- (In Mattheüs zocht de Koning onderdanen, discipelen.) In Markus zoekt de 

Dienstknecht dienstknechten als Zichzelf. Deze dienstknechten gaan doen wat zij de 

Dienstknecht de voorgaande jaren hebben zien doen: demonen uitdrijven, in nieuwe 

talen spreken (uniek in evangeliën vgl. 1Kor 14), met handen slangen opnemen (vgl. 

Hd 28:3), iets dodelijks drinken zonder schade, zieken genezen (zie Hd). 

 

Overzicht33 

 
 Mattheüs Markus Lukas Johannes 

Beeld van de 

Heer Jezus 

De voorzegde Koning De Goddelijke dienstknecht     

Kernwoord Vervuld, Koninkrijk d. 

hemelen 

‘terstond’     

Cultuur originele 

lezer 

Joods (o.a. Zoon van 

Abraham) 

Romeins      

Gezichtspunt en 

stijl schrijver 

Leraar (didache) Prediker (kerugma)     

Opvallende 

gedeeltes 

Toespraken Wonderen (macht van de 

Heer Jezus) 

    

Kernidee De wet van het 

Koninkrijk 

Macht rijk van God over het 

rijk van satan 

    

Brede verdeling Synoptische evangeliën: het mens-zijn van Christus  

 

                                                 
29 The text of the New Testament, Metzger (p 229) 
30 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 481) 
31 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 942) 
32 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 481-482) 
33 Aangepaste versie van: Survey of the New Testament, Jensen (p 108) 
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Uitgelicht: de macht van het rijk van God over het rijk van satan34 

 

De wortels van het rijk van satan 

 

De heerschappij van satan 

 

- In Gn 1:26-28 lezen we dat God de heerschappij over de aarde in handen van de mensen 

geeft. Let op: ‘zij heersen’, ‘onderwerpt’, ‘heerst’, meervoud dus man én vrouw. 

- In Gn 3 lezen we van de zondeval. Daarmee heeft de mens niet alleen zijn relatie met de 

Here God verstoord, maar ook zijn heerschappij verspeeld aan de satan. 

- Duivel (Grieks diabolos) betekent ‘dooreenwerper’; satan (Hebreeuws) betekent 

‘tegenstander’. 

- In het Nieuwe Testament wordt verschillende keren gezegd dat satan de heerschappij over 

de wereld heeft. 

- Hij wordt door de Heer Jezus ‘de overste van de wereld genoemd’ (Jh 12:31; 14:30; 

16:11). 

- Paulus noemt hem de ‘god van deze wereld’ (2Kor 4:4) en spreekt over 

‘wereldbeheersers van de duisternis’ (Ef 6:12). 

- Bij de verzoeking in de woestijn zegt de duivel wanneer hij alle koninkrijken van de 

wereld toont: ‘zij is mij overgegeven en aan wie ik wil, geef ik haar’ (Lk 4:6). Het is 

aan de duivel om deze heerschappij over te geven, omdat het (op dit moment) van hem 

is. De Heer Jezus spreekt dit argument ook niet tegen. 

- We moeten met het licht van het boek Job vaststellen dat de heerschappij van de satan in 

de wereld een door God toegelaten, maar op zekere hoogte beperkte heerschappij is. 

 

Demonen, boze/onreine geesten 

 

- In het Markus-evangelie zien we steeds weer een confrontatie tussen de Heer Jezus en de 

demonen (gelijk aan onreine geesten). 

- Demonen (Grieks daimon, daimonion) waren volgens de Grieken een soort half- of 

tussengoden, die onder de bekende Griekse goden stonden. 

- In het Nieuwe Testament worden demonen gelijk gesteld aan boze of onreine geesten 

(in Hd 17:18 wordt het meervoud voor demonen vertaalt met ‘goden’).  

- Verschillende teksten uit de Bijbel bieden ons inzicht in de identiteit van de ‘goden’. 

In Dt 32:17, 1Kor 10:19-20 Op 9:20 gaat het over het offeren aan en aanbidden van 

boze geesten, die ‘geen goden’ zijn. Dit betekent dat zij niet gelijk zijn aan God en dus 

zijn het afgoden.  
- In Dt 4:15-19 lezen we dat de hemellichamen door de Here God zijn toebedeeld aan de volken, die 

voor hen neerbuigen. Er is dus een verband tussen de hemellichamen en de afgoden, die 

‘volkgebonden’ zijn. Zogenoemde ‘sterregoden’ zien we bijvoorbeeld ook terugkomen in de 

Grieks-Romeinse godsdienst, waar goden en hemellichamen dezelfde naam delen, zoals Mars, 

Venus, Jupiter, Saturnus. 

- Ook uit 1Kn 22:19 kunnen we opmaken dat het ‘heer des hemels’ een andere benaming is voor de 

hemelse hofhouding, bestaande uit engelen.  

- In Dn 10 lezen we hoe de hemelse boodschapper (in de hemelse gewesten) werd opgehouden door 

‘de vorst van het koninkrijk van de Perzen’ (vs 13) en samen met de engel Michaël moest strijden 

tegen ‘de vorst van de Perzen’ en ‘de vorst van Griekenland’ (vs 20). 

- Conclusies:  

- De goden van de volken zijn gevallen engelen (Dt 4:15-19 i.c.m. 1Kn 22:19). 

- De gevallen engelen zijn hemelse vorsten ‘achter’ de aardse wereldrijken (Dn 10:13, 20). 

                                                 
34 Eerst Gods koninkrijk, Ouweneel (p 16-18; 45-76) 
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- Demonen kunnen we identificeren als gevallen engelen (vgl. Mt 25:41 ‘de duivel en 

zijn engelen’; Op 12:7-9 ‘de draak en zijn engelen’). 

- De Bijbel biedt geen ruimte voor het idee dat er wezens bestaan die onafhankelijk zijn van 

God (vgl. Ko 1:16). Er staan in die zin ook geen wezens tegenover God. Het is geen 

gelijkopgaande strijd tussen goed en kwaad. God is Schepper en Alleenheerser, die een 

bepaalde mate van heerschappij heeft toegelaten voor satan en zijn demonen. Het heidense 

idee (antiek én modern) dat goed en kwaad met elkaar in balans moeten zijn is op Bijbels 

gronden verwerpelijk. God regeert en God is goed! 

- Ouweneel: ‘Dat zijn machten (nl. demonische machten) die in veel opzichten sterker zijn 

dan de mens zonder God, maar die tegelijkertijd ondergeschikt zijn aan de ‘God der 

goden’ (vgl. Dt 10:17; Ps 50:1; Dn 2:47).’35 

 

De komst van het koninkrijk van God (of van de hemelen) 

 

- In het Markus-evangelie ligt een bijzondere nadruk op de strijd tussen het rijk van God en 

het rijk van satan. Ouweneel: ‘Hier (in het Markus-evangelie) wordt het rijk van God 

gezien in scherp contrast met het rijk van satan. Mattheüs en Lucas staat het koninkrijk 

Gods tegenover de godsdienstige, maar in wezen godloze leiders van Israël. In Johannes 

staat het tegenover de koninkrijken van deze wereld. In Markus staat het tegenover het 

rijk van de demonen.’36 

- Let op hoe Petrus het verwoordt (in de rede die zoveel opvallende parallellen vertoont met 

het Markus-evangelie): ‘…Jezus van Nazareth, hoe God Hem heeft gezalfd met de Heilige 

Geest en met kracht. Hij is het land doorgegaan, terwijl Hij goeddeed en allen gezond 

maakte die door de duivel waren overweldigd, want God was met Hem.’(Hd 10:38). 

 

- De voorbereiding die de Heer Jezus heeft, was de discipelen en is ons tot voorbeeld. 

Voordat de Heer Jezus aan Zijn publieke bediening begon, werd hij gedoopt, daalde de 

Geest op Hem neer en sprak de Vader Zijn liefde en welbehagen over Hem uit.  

- Persoonlijk geloof ik dat we voorzichtig moeten zijn met onze conclusies over dit 

gedeelte. De Heer Jezus was als Kind eveneens de Sterke God, de Eeuwige Vader (Js 

9:5). Christus is van vóór de grondlegging van de wereld (1Pt 1:20). Kunnen we 

zeggen dat Hij ooit zonder de Heilige Geest is geweest? Of kunnen we zeggen dat de 

Vader Hem ooit niet heeft liefgehad of geen welbehagen in Hem heeft gehad? Nee, 

ook voor Zijn publieke optreden, zelfs voor Zijn aardse bestaan was dit al zo. 

- In dit kader is de doop die de Heer Jezus onderging van belang. De Heer Jezus liet 

zich dopen en dit was een ‘doop van bekering en tot vergeving van zonden’ (Mk 1:4). 

Hieruit kunnen we niet concluderen dat de Heer Jezus zich moest bekeren of 

vergeving van zonden nodig had. (Net zo min kunnen we concluderen dat de Heer 

Jezus de Heilige Geest niet had voordat de Geest als een duif op Hem neerdaalde.) 

- Net als bij de doop gaat de Heer Jezus ons als voorbeeld voor in de zalving met de 

Heilige Geest. Denk aan de opdracht die de Heer Jezus aan de discipelen gaf om te 

wachten op de kracht van de Heilige Geest voordat zij aan hun bediening begonnen 

(Lk 24:49; Hd 1:8). 

- Let op het belang van de Heilige Geest: ‘Als Ik echter door de Geest van God 

demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen.’ (Mt 12:28). 

- De confrontatie die de Heer Jezus heeft met de satan – let op: door de Geest geleid, het 

gebeurt onder Zijn regie – is een machtsstrijd tussen de oude wereldheerser (satan) en de 

nieuwe die ten tonele is verschenen (Jezus). 

                                                 
35 Eerst Gods koninkrijk, Ouweneel (p 51) 
36 Eerst Gods koninkrijk, Ouweneel (p 49) 
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- Opvallend is dat in Mk 1:13 staat dat de Heer Jezus bij de wilde dieren was en de 

engelen Hem dienden. In de Joodse intertestamentaire literatuur staan aanwijzingen 

waarin wilde dieren symbool staan voor demonen (vgl. Js 34:14).37 Zo zien we hier de 

machtstrijd tussen de Heer Jezus en de engelen aan de ene kant en de satan met zijn 

demonen (wilde dieren) aan de andere kant. 

- Het eerste publieke optreden van de Heer Jezus vangt aan met een confrontatie met een 

onreine geest, opnieuw gekenmerkt door ‘en terstond…’, het stond op het punt om te 

gebeuren (Mk 1:23 e.v.). 

- Het is opvallend dat de eersten die Jezus openlijk erkennen in het Markus-evangelie 

niet de mensen – noch Zijn discipelen noch Zijn vijanden – maar de demonen zijn 

(Mk 1:24 ‘ik weet Wie U bent: de Heilige van God’). 

- In het Markus-evangelie vinden we drie voorbeelden waarin we zien dat de demonen 

Jezus moeten erkennen als Meester (Mk 1:24 ‘de Heilige van God’; Mk 3:11 ‘U bent de 

Zoon van God’; Mk 5:7 ‘Zoon van God de Allerhoogste’) en ook als Rechter (Mk 1:24 

‘bent U gekomen om ons te verderven?’; Mk 5:7 ‘pijnig mij niet’). 

- Het contrast is opvallend in het geval van de Geraseense bezetene. Deze man was zo 

gevaarlijk dat hij de omgeving in zijn greep hield (Mk 5:4 ‘niemand was in staat hem 

te bedwingen’ vgl. Mt 8:28 ‘niemand was in staat langs die weg voorbij te gaan’). 

Maar de Heer Jezus had absoluut gezag over deze onreine geest. 

- Tot slot is het getuigenis van de Romeinse hoofdman een geweldig inzicht in de 

onzichtbare werkelijkheid. Ouweneel: ‘In de áárdse, zichtbare werkelijkheid zie je een 

man, gemarteld, uitgemergeld – niet meer menselijk was zijn verschijning (Js 52:14) – die 

ten slotte aan het kruis de geest geeft’, maar in de geestelijke werkelijkheid zag de 

hoofdman ‘Gods Zoon’ (Mk 15:39), de triomfator over de geestelijke machten. 

 

Het rijk van God en het rijk van satan tegenwoordig 

 

- Op drie plaatsen in het Markus-evangelie delegeert de Heer Jezus Zijn gezag (macht, 

bevoegdheid, Griek exousia) over demonen: in Mk 3:14 een 6:7 aan de twaalf (vgl. Mt 

10:7-8; vgl. Lk 10:1-12 waar de macht om zieken te genezen aan de (twee en) zeventig 

wordt gegeven) en eigenlijk in Mk 16:15-18 aan alle gelovigen. 

- Dus niet alleen de Heer Jezus had gezag over demonen, maar ook de twaalf hadden 

dat en als het goed is ook alle gelovigen! 

- Waarom is dit zo’n ondergesneeuwd onderwerp in het Westerse christendom geworden? 

- Is het Westerse christendom niet in dezelfde greep terechtgekomen als de (anti-

supranaturalistische !) sadduceeën? ‘Dwaalt u niet daardoor, dat u de Schriften niet 

kent, noch de kracht van God?’ (Mk 12:24). 

- Ouweneel: ‘Wij, moderne mensen, hebben moeite met heel die idee van een 

onzichtbare wereld. Wij zijn zo getraind om alleen maar een natuurlijke wereld te 

zien, met natuurlijke oorzaken en gevolgen; dat hebben we via het onderwijs allemaal 

meegekregen. Wij denken niet aan een onzichtbare wereld, maar in de Bijbel is dat 

een grote realiteit.’38 

 

- We moeten goed onderscheiden wanneer er genezing (van ziekte), bekering (van zonden) 

of bevrijding (van gebondenheid of zelfs bezetenheid) nodig is. Daarmee wordt direct 

onze afhankelijkheid van de Heilige Geest duidelijk. 

                                                 
37 New Spirit-filled Life Bible (p 1350) 
38 Eerst Gods koninkrijk, Ouweneel (p 53) 
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- Soms is genezing en bevrijding in de evangeliën moeilijk te scheiden. De genezing 

van de dove die moeilijk sprak (Mk 7:31-37, opnieuw alleen in het Markus-evangelie) 

lijkt een gewone genezing, maar vertoont kenmerken van een geestelijke strijd.39 

- ‘(Jezus) stak Zijn vingers in zijn (= de dove) oren’ vgl. Lk 11:20 Jezus dreef ‘door 

de vinger van God’ demonen uit. 

- Spuwen (vgl. Mk 8:23; Jh 9:6) werd in de oudheid als een middel tegen demonen 

beschouwd. 

- Het machtswoord Effatha (‘wordt geopend’) kan op een ziektemacht wijzen.  

- ‘de band van zijn tong werd los’ vgl. Lk 13:16 waar een vrouw achttien jaar door 

de satan gebonden was en zij moest ‘van deze band worden losgemaakt’. 

- Ouweneel wijst op twee gevaren: aan de ene kant geen oog hebben voor demonische 

gebondenheid (het wordt ‘weggepsychologiseerd’) en aan de andere kant teveel oog 

hebben voor demonische gebondenheid (in iedere ziekte, in iedere zonde). 

- Ouweneel: ‘je hebt geestelijk inzicht nodig om te weten of iemand psychisch ziek is en 

dus genezing nodig heeft, of demonisch gebonden en dus bevrijding nodig heeft’ (vgl. 

‘gave van de onderscheiding der geesten’ 1Ko 12:10).40 

- John Wimber: ‘Ik noem nooit iets een demon totdat ik feitelijk met de demon 

gesproken heb.’41 In het Markus-evangelie zien we verschillende keren dat de demon 

zich ‘manifesteert’. Kijk bijvoorbeeld naar de man met de onreine geest die zich 

‘opeens’ manifesteert wanneer de Heer Jezus daar komt (Mk 1:21-28) of de 

manifestaties bij de maanzieke jongen (Mk 9:14-29). 

 

- In het kerkelijke exorcisme (demonenuitdrijving) wordt de volgende onderscheiding 

aangebracht.42 

- Circumsessio: ‘insluiting’. De machten omringen en benauwen ‘de stad’. 

- Obsessio: ‘dwang’, ‘gebondenheid’. De machten hebben bepaalde gedeelten van ‘de 

stad’ ingenomen, maar het hart is nog vrij. 

- Possessio: ‘bezetenheid’. De machten hebben de gehele ‘stad’ ingenomen. 

- Ef 4:27 spreekt over ‘geeft de duivel geen plaats’. Dit is een vorm van obsessio. 

- Jk 1:8; 4:8 spreekt over ‘wankelmoedig’. In het Grieks staat daar dipsychos dat 

letterlijk ‘dubbelbezield’ betekent. Daarmee wordt verwezen naar bevangenheid 

(obsessio) door vleselijke twijfel (Jk 1:6-8) of zelfs duivelse beïnvloeding, 

onreinheid en hoogmoed (Jk 4:7-10). 

 

- Illustratie: D(ecision)-day (beslissende invasie in Normandië op 6 juni 1944) en V(ictory)-

day (mei 1945). 

- D-day = overwinning op het kruis: de beslissende slag is toegebracht. 

- V-day = wederkomst van Christus: definitief einde aan de macht van satan en 

demonen. 

- Gelovigen van vandaag = verzetsbeweging: niet in staat de vijand te verdrijven, wel de 

vijand saboteren en de komst van de Overwinnaar voorbereiden (vgl. Fp 1:27-28 

‘meestrijdt met het geloof van het evangelie’; Ef 6:10-20 de geestelijke wapenrusting). 

- Vgl. ‘de krachten van de toekomstige eeuw’ (Hb 6:5) die nu al merkbaar zijn 

 

- Wat kunnen we doen? Bidden en geloven! 

- Nogmaals de geschiedenis van de maanzieke jongen (Mk 9:14-29). 

                                                 
39 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 483) 
40 Eerst Gods koninkrijk, Ouweneel (p 62) 
41 Het zoenoffer van God. Ontwerp van een verzoeningsleer, Ouweneel (p 314) 
42 Het zoenoffer van God. Ontwerp van een verzoeningsleer, Ouweneel (p 313-314) 
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- Discussie met schriftgeleerden (misschien wel anti-supranaturalistische 

sadduceeën) in plaats van betoon van kracht. 

- Geloof is van cruciaal belang. Onderzoek eens hoe vaak de Heer Jezus spreekt 

over geloof met hen die hij geneest en bevrijdt. Ook het geloof van anderen is 

daarbij van belang (hier het geloof van de vader vgl. bijvoorbeeld Jaïrus, Mk 5:36; 

de Kananese vrouw Mt 15:28, de hoveling, Jh 4:50). 

- ‘Dit geslacht kan door niets uitgaan dan door gebed (en vasten)’ vgl. strijden in 

gebed (Rm 15:30; Ko 4:12; ‘in de Geest’ Ef 6:18; Jd 20). 


