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Markus



Beste lezer,

Met het Evangelie naar Markus heeft u een deel van het bekendste boek ter 
wereld in handen: de Bijbel. Het is ook het meest verkochte en vertaalde boek. 
Al eeuwen lang lezen mensen in de Bijbel. Het is ook een veelbesproken boek. 
En niet zonder reden. Miljoenen mensen hebben er door de eeuwen heen het 
ware levensgeluk, de zaligheid in gevonden. De Bijbel is het Woord van God 
aan mensen. Daarin maakt Hij Zich bekend. Hij wil dat mensen Hem leren ken-
nen. Dan alleen beantwoorden we weer aan het ware levensdoel: een leven tot 
eer van God. 

Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd 
hebben, zal verdoemd worden. (Markus 16:16)

Als we God dus niet leren kennen, hebben we geen eeuwig leven met Hem. Het 
is daarom van levensbelang de Bijbel te gaan lezen. Daarin staat beschreven Wie 
God is, hoe God de mensen ziet, maar ook Wie God voor mensen wil zijn.

Oude Testament en Nieuwe Testament
De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. 
Het Oude Testament gaat over de tijd vóór de geboorte van Jezus Christus, de 
Zoon van God. Het begint met Gods schepping van hemel en aarde, en ook van 
de mens. Het grote doel van de schepping is dat de mens leeft tot eer van God,  
in liefde en volkomen harmonie met Hem en met elkaar. Maar de mens verbrak 
die relatie en vertrapte Gods liefde. Hij scheurde zich los van God, de Bron van 
het leven. De zeer goede schepping werd hierdoor verwoest. Dood en verderf de-
den hun intrede (de zondeval, hierover kun je lezen in het boek Genesis, hoofd-



stuk 3). Maar God beloofde herstel door Jezus Christus. Deze belofte loopt als een 
rode draad door het Oude Testament. 
In het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, wordt deze belofte 
vervuld met de geboorte van Jezus. Ook wordt het leven, de handelwijze en het 
spreken van Jezus op aarde hierin beschreven en ook hoe Hij moest lijden, is ge-
storven, begraven en opgestaan. Dat wordt vooral beschreven in de eerste vier 
boeken van het Nieuwe Testament, die de Evangeliën worden genoemd. Door het 
leven, lijden, sterven en weer opstaan uit de dood maakte Jezus het herstel moge-
lijk in de relatie tussen God en mensen. Alleen door het geloof in Jezus Christus 
is dat herstel mogelijk. Dat is het ware geluk, de zaligheid.

Deze uitgave
Het Boek Markus is een van de vier beschrijvingen van het Evangelie uit het 
Nieuwe Testament. Het bijzondere van deze uitgave is dat behalve de tekst van 
de Statenvertaling ook allerlei uitleg is opgenomen, die het lezen in de Bijbel wat 
makkelijker maakt. Bijna elke tekst wordt toegelicht, en er wordt ook achter-
grondinformatie gegeven. Deze informatie komt uit de Bijbel met Uitleg.
We hopen dat deze uitgave van het Evangelie naar Markus uitnodigt om de hele 
Bijbel te gaan lezen. Bovenal hopen we dat God het lezen van Zijn Woord zegent 
aan uw of jouw hart. 

Namens Bijbelcentrum.nl



Kern van het Markusevangelie is dat Jezus Christus de Zoon van God is (Mark. 1:1), Die Zijn leven heeft gegeven als een ‘rantsoen’ (losprijs) voor velen 
(Mark. 10:45). Foto: de Olijfberg, waar Jezus in de nacht voor Zijn sterven grote angsten doorstaat (Mark. 14:32-41). 
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Wie schreef het Bijbelboek?
Het evangelie van Markus noemt, net 
als de andere evangeliën, geen auteur. 
De Vroege Kerk heeft het boek unaniem 
toegeschreven aan Markus. Zijn naam 
wordt ook in alle Griekse handschriften 
genoemd in het opschrift. Markus is een 
bekende persoon in de eerste christen-
gemeenten (zie 1 ).
Volgens een heel oude overlevering 
heeft Markus zijn evangelie gebaseerd 
op het onderwijs van de apostel Petrus. 
Markus geeft met grote zorgvuldigheid 
weer wat Petrus hem vertelt over het 
leven van Jezus Christus. Zijn evangelie 
heeft dan ook het karakter van een ‘ver-
teld verslag’.

Aan wie is het Bijbelboek gericht?
Volgens de overlevering is het evangelie 
van Markus ontstaan in Rome en schrijft 
Markus voor een niet-Joods lezerspu-
bliek. Dat is ook te zien aan de inhoud. 
Markus vertaalt voor zijn lezers Ara-

mese woorden, de taal die in Palestina 
gesproken werd (Mark. 3:17, Mark. 5:41, 
Mark. 7:11 en 34, Mark. 14:36 en Mark. 
15:22 en 34). Ook legt hij bepaalde din-
gen uit die voor Joden meteen duidelijk 
zouden zijn (Mark. 7:3-4, Mark. 12:18 en 
Mark. 14:12).

Wanneer is het Bijbelboek geschre-
ven?
Het is niet mogelijk het evangelie van 
Markus precies te dateren. In ieder ge-
val schreef Markus zijn boek toen de 
verbreiding van het Evangelie door de 
wereld al begonnen was (Mark. 16:20). 
Wanneer Markus is gestorven, is niet 
bekend. De meeste uitleggers beschou-
wen Markus als het oudste evangelie. 
Het evangelie moet dan geschreven zijn 
ergens tussen 50 en 65 na Christus.

Wat is de kern?
Jezus Christus is de Zoon van God (Mark. 
1:1) Die Zijn leven heeft gegeven als een 
‘rantsoen’ (losprijs) voor velen (Mark. 
10:45). Met Zijn dienende leven vol ont-
ferming (Mark. 6:34 en Mark. 8:2) geeft 
Jezus de Zijnen ook een voorbeeld. Jezus 
volgen betekent een kruis dragen (Mark. 
8:34-35) en dienen (Mark. 10:43-44).

Wat is bijzonder?
terstond Het woord ‘terstond’ komt 
in Markus 42 keer voor, vaker dan in 
de rest van het Nieuwe Testament. Het 
geeft vaart aan het evangelie. De verha-
len volgen elkaar snel op. Markus tekent 
Jezus als Degene Die rusteloos doorgaat 
met Zijn arbeid en krachtig optreedt in 
woord en daad.

evangelie Het woord ‘Evangelie’ komt 
in Markus acht keer voor (Mark. 1:1, 14 
en 15, Mark. 8:35, Mark. 10:29, Mark. 
13:10, Mark. 14:9 en Mark. 16:15). Het 
woord is afgeleid van het Griekse ‘euan-
gellion’ (goede boodschap). De Romei-
nen gebruiken het woord ‘evangelie’ bij 
de aankondiging van een overwinning 
of weldaad van de keizer. In de Griek-
se vertaling van het Oude Testament 

in het kort
auteur: Markus
datering: Tussen 50 en 65 na Christus
publiek: Niet-Joods lezerspubliek
inhoud: Het leven, sterven en de opstan-
ding van Jezus Christus

hoe is de indeling?

1:1-13 Inleiding: optreden van Johan-
nes de Doper

1:14-8:26 Optreden van Jezus in Galiléa

8:27-13:37 Naar en in Jeruzalem: op weg 
naar het lijden

14:1-15:47 Lijden en sterven van Jezus

16:1-20 Opstanding van Jezus
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betekent ‘Evangelie’ de boodschap van 
Gods overwinning en verlossing (zie 
Jes. 40:9, Jes. 52:7 en Jes. 60:6). Jezus 
noemt Zijn eigen boodschap ‘Evangelie’ 
(Mark. 1:14-15). Op die manier is ‘evange-
lie’ ook een aanduiding geworden voor 
een beschrijving van het leven en werk 
van Jezus. Het boek dat Markus schrijft, 
is een evangelie én bevat het Evangelie: 
de goede boodschap van de gekomen 
Zaligmaker.

koninkrijk van god Jezus predikt het 
‘Evangelie van het Koninkrijk van God’. 
Deze uitdrukking betekent hetzelfde als 
‘Koninkrijk der hemelen’ in het evan-
gelie van Matthéüs (zie de inleiding op 
Matthéüs). De profeten in het Oude Tes-
tament hadden al voorzegd dat God als 
Koning zou komen om Zijn volk te ver-
lossen en de vijanden te oordelen (Mark. 
1:2-3). Aan de ene kant is dit Koninkrijk 
iets wat na dit leven komt (Mark. 9:47, 
Mark. 10:23-25 en Mark. 14:25). Aan de 
andere kant is het Koninkrijk van God 
nabijgekomen (Mark. 1:15) en kan het 
nu al worden ontvangen (Mark. 10:14-
15). Het Koninkrijk van God komt door 
het lijden en sterven van Jezus Christus 
als verzoening voor de zonden. Om dit 
Koninkrijk binnen te gaan, zijn geloof 

en bekering nodig (Mark. 1:15). Het is 
een verborgenheid (Mark. 4:11 en 26-27) 
die niet te bevatten is met menselijke ge-
dachten Mark. 8:33).

zoon van god Van de titels die Jezus 
heeft in Markus, is ‘Zoon van God’ de 
belangrijkste. Markus gebruikt hem al 
in het eerste vers (Mark. 1:1). Bij de ver-
heerlijking op de berg zegt de Vader: 
‘Deze is Mijn geliefde Zoon’ (Mark. 9:7). 
Ook de onreine geesten erkennen Jezus 
als Gods Zoon (Mark. 1:24, Mark. 3:11 en 
Mark. 5:7). Als Jezus is gestorven, belijdt 
de Romeinse hoofdman: ‘Waarlijk, deze 
Mens was Gods Zoon’ (Mark. 15:39). Aan 
het kruis komt openbaar waarom de 
Zoon van God is gekomen: om als mens 
te lijden en te sterven en zo verlossing te 
brengen.

discipelen De twaalf discipelen zijn 
door Jezus Zelf geroepen (Mark. 3:14) en 
altijd dicht bij Hem. Hij zendt hen uit om 
hetzelfde te doen als Hij (Mark. 6:7-13). 
Ze mogen de verborgenheden van het 
Koninkrijk van God verstaan (zie Mark. 
4:11). Tegelijk begrijpen ze niet goed 
Wie Jezus is en waarvoor Hij is gekomen 
(Mark. 4:40-41, Mark. 6:48-49, Mark. 
8:31-33 en Mark. 10:35-45). Na alles wat 

ze hebben meegemaakt, hebben ze nog 
steeds een verhard hart (Mark. 6:52 en 
Mark. 8:17), net als Jezus’ tegenstanders 
(Mark. 3:5). Judas verraadt zijn Meester 
(Mark. 14:10-11), Petrus verloochent 
Hem (Mark. 14:66-72) en allen laten 
Hem in de steek (Mark. 14:50). Hiermee 
wil Markus zijn lezers waarschuwen, 
maar ook bemoedigen. Zijn lezers weten 
al van het kruis en de opstanding. Wie 
Jezus volgt, moet goed beseffen Wie Hij 
is. Tegelijk is het bemoedigend dat ook 
bij de discipelen het geloof, met vallen 
en opstaan, is gegroeid.

kruisdragen Jezus gaat de weg van 
het lijden. Dat is ook de weg voor Zijn 
discipelen. Zodra Jezus Zijn lijden aan-
kondigt, gaat Hij dat uitleggen. Wie 
Hem wil volgen, moet Zijn kruis op zich 
nemen en zijn leven verliezen (Mark. 
8:34-35). Net als Jezus moeten Zijn volge-
lingen de laagste plaats innemen (Mark. 
9:33-35) en anderen dienen (Mark. 10:41-
45).

reactie Jezus’ optreden roept veel 
verbazing en verwondering op (Mark. 
1:27, Mark. 2:12, Mark, 4:41, Mark. 5:20 
en 42, Mark. 6:2 en 51, Mark. 7:37, Mark. 
9:15, Mark. 11:18 en Mark. 12:17). Er zijn 



er die tot geloof komen. Zij worden 
niet beschaamd in hun geloof (Mark. 
2:5, Mark. 5:34 en 36, Mark. 9:23-24 en 
Mark. 10:52). Velen wenden zich echter 
in ongeloof af. Vooral bij de leiders van 
het volk is sprake van geestelijke blind-
heid en toenemende verharding. De 
verschillende reacties tekent Jezus in de 
gelijkenis van de zaaier (Mark. 4:1-20). 
Het lezen van het evangelie van Markus 
is niet vrijblijvend. Het vraagt om een 
reactie: het Woord horen én aannemen 
(Mark. 4:20). 

spreekverbod Na een wonder beveelt 
Jezus vaak om te zwijgen over wat er 
is gebeurd (Mark. 1:43-44, Mark. 5:43, 
Mark. 7:36 en Mark. 8:26). Ook de onrei-
ne geesten (Mark. 1:34 en Mark. 3:12) en 

de discipelen (Mark. 8:30 en Mark. 9:9) 
mogen niet doorvertellen wat zij over 
Jezus weten en van Hem hebben gezien. 
Jezus doet dit omdat de mensen een ver-
keerde verwachting hebben van wat Hij 
als Messías komt doen. Hij komt geen 

bevrijding brengen van de Romeinen, 
maar verlossing van de zonde door te 
lijden en te sterven. Na Zijn opstanding 
mag dit openlijk worden verkondigd 
(Mark. 9:9).

1. johannes markus
Markus wordt in het Nieuwe Testament wel aangeduid als ‘Johannes, die toegenaamd was Mar-
kus’ (Hand. 12:12 en 25 en Hand. 15:37). Zijn Hebreeuwse naam is Johannes, zijn Latijnse naam 
Markus. Markus’ moeder Maria bezit een groot huis in Jeruzalem, dat een ontmoetingsplaats is 
voor de gelovigen in Jeruzalem (Hand. 12:12). Markus is een neef van Bárnabas (Kol. 4:10).
Bárnabas en Paulus nemen Markus mee vanuit Jeruzalem naar Antiochíë (Hand. 12:25). Later 
gaat hij ook mee op hun eerste zendingsreis (Hand. 13:5). Onderweg verlaat Markus hen en gaat 
hij terug naar Jeruzalem (Hand. 13:13). Bárnabas wil Markus weer meenemen op de tweede 
zendingsreis, maar Paulus wil dat niet. Dit leidt tot verwijdering tussen Bárnabas en Paulus. 
Er worden nu twee zendingsteams gevormd: Bárnabas en Markus en Paulus en Silas (Hand. 
15:36-41).
Later moet er verzoening hebben plaatsgevonden. Paulus noemt Markus een gewaardeerde 
medewerker (Kol. 4:10, 2 Tim. 4:11 en Filem. 1:24). Markus heeft ook een goede relatie met 
Petrus. Petrus noemt Markus ‘mijn zoon’ (1 Petr. 5:13). 
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2  Gelijk  Zoals; 6  kemelshaar  kamelenhaar; 6  lendenen  middel; 9  geschiedde  gebeurde; 10  gelijk  in de gedaante van; 10, 12  terstond  meteen; 12  dreef … uit  zond 
… weg; 13  verzocht van op de proef gesteld door; 14  overgeleverd was  in de gevangenis gezet was.

 Johannes de Doper preekt en doopt. Hij doopt ook Jezus, 
de Zoon van God. Jezus roept Zijn eerste discipelen, preekt in 
Galiléa, geneest mensen en werpt duivelen uit.

Johannes de Doper

1 Het begin des Evangelies van jezus christus, den Zone 
Gods.

2 Gelijk geschreven is in de Profeten: aZie, Ik zend Mijn engel 
voor Uw aangezicht, die Uw weg voor U heen bereiden zal.
 a Mal. 3:1. Matth. 11:10. Luk. 7:27.

3 bDe stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des 
Heeren, maakt Zijn paden recht. b Jes. 40:3. Matth. 3:3. Luk. 3:4. Joh. 1:23.

4 cJohannes was dopende in de woestijn en predikende den 
doop der bekering tot vergeving der zonden. c Matth. 3:1. Luk. 3:3. Joh. 3:23.

5 dEn al het Joodse land ging tot hem uit en die van Jeruzalem; 
en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belij-
dende hun zonden. d Matth. 3:5. Luk. 3:7.

6 eEn Johannes was gekleed met kemelshaar, en met een lede-
ren gordel om zijn lendenen, en at fsprinkhanen en wilden ho-
ning. e 2 Kon. 1:8. Matth. 3:4. f Lev. 11:22.

7 gEn hij predikte, zeggende: Na mij komt Die sterker is dan 
ik, Wien ik niet waardig ben nederbukkende den riem Zijner 
schoenen te ontbinden. g Matth. 3:11. Luk. 3:16. Joh. 1:27.

8 hIk heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen 
imet den Heiligen Geest.
 h Matth. 3:11. Hand. 1:5; 11:16; 19:4. i Jes. 44:3. Joël 2:28. Hand. 2:4; 11:15.

Johannes doopt Jezus
9 En het geschiedde in diezelve dagen, dat Jezus kwam van Na-

zareth, gelegen in Galiléa, en werd van Johannes gedoopt in de 
Jordaan.
10 kEn terstond als hij uit het water opklom, zag hij de heme-
len opengaan, en den Geest gelijk een duif op Hem nederdalen.
 k Matth. 3:16. Luk. 3:21. Joh. 1:32.

11 En er geschiedde een stem uit de hemelen: lGij zijt Mijn ge-
liefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.
 l Ps. 2:7. Jes. 42:1. Matth. 3:17; 17:5. Mark. 9:7. Luk. 3:22; 9:35. Kol. 1:13. 2 Petr. 1:17.

De verzoeking in de woestijn
12 mEn terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn.
 m Matth. 4:1. Luk. 4:1.

13 En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van 
den satan; en was bij de wilde gedierten; en de engelen dienden 
Hem.

Het begin van Jezus’ prediking
14 nEn nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galiléa, 
predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods,
 n Matth. 4:12. Luk. 4:14. Joh. 4:43.

15 En zeggende: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabij-
gekomen; obekeert u en gelooft het Evangelie. o Jes. 56:1.

De eerste discipelen
16 pEn wandelende bij de Galilese Zee, zag Hij Simon en 
Andréas, zijn broeder, werpende het net in de zee (want zij wa-
ren vissers). p Matth. 4:18.

17 En Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal maken dat gij 
vissers qder mensen zult worden. q Jer. 16:16. Ez. 47:10.



1:1 Markus begint zijn evangelie met een op-
schrift. De goede boodschap (Evangelie, zie )  
gaat over Jezus Christus, de Zoon van God. Dat 
Hij de Gezalfde (CHRISTUS) wordt genoemd, 
betekent dat Hij de beloofde en verwachte Mes-
sías is.
1:2-3 Het werk van Johannes de Doper is aange-
kondigd door de profeten (Mal. 3:1 en Jes. 40:3). 
Johannes de Doper bereidt het werk van Jezus 
voor. Johannes is de engel en de roepende in de 
woestijn, over wie de profeten schreven.
1:4 Johannes leeft in de woestijn. Daar doopt hij. 
Hij roept op tot bekering en preekt de vergeving 
van zonden.
1:5 Overal vandaan komen de mensen om naar 
Johannes te luisteren. Ze laten zich door hem 

dopen en belijden hun zonden. De doop is voor 
hen het teken van de vergeving van hun zonden. 
Zo worden de mensen voorbereid op de komst 
van de beloofde Messías. 
1:6 Johannes leeft heel sober. Hij heeft alleen 
een mantel van kamelenhaar (kemelshaar) en 
een leren gordel. Hij eet sprinkhanen en honing 
die in het wild gevonden wordt (wilden honing).
1:7 Johannes preekt dat er Iemand zal komen 
Die groter is dan hijzelf. Johannes voelt zichzelf 
niet eens waardig om slavenwerk (het uitdoen 
van de sandalen) voor Hem te doen.
1:8 Johannes doopt de mensen met water, maar 
Jezus zal de mensen dopen met de Heilige 
Geest. Die belofte wordt op de pinksterdag ver-
vuld (zie Hand. 1:5).

1:9 Jezus komt vanuit Nazareth, in Galiléa (zie 
2 ), naar Johannes toe. Hij laat Zich door hem 

dopen. 
1:10-11 Als Jezus weer uit het water komt, gaat 
de hemel open. De Heilige Geest komt in de ge-
daante van een duif naar beneden. Ook klinkt 
de stem van de Vader, Die bevestigt dat Jezus 
Zijn geliefde Zoon is. De duif en de stem maken 
duidelijk dat Jezus inderdaad de Christus, de 
Zoon van God, is (vers 1).
1:12 De Heilige Geest zendt Jezus naar de woes-
tijn (dreef Hem uit). 
1:13 Veertig dagen wordt Jezus in de woestijn 
verzocht door de duivel (zie Luk. 4). Hij verblijft 
daar tussen de wilde dieren en wordt onder-
steund door engelen (engelen dienden Hem). 
1:14 Als Johannes gevangengenomen is door 
Heródes (zie Matth. 14), preekt Jezus het 
Evangelie in Galiléa.
1:15 Jezus zegt dat het Koninkrijk van God dicht-
bij is gekomen, zoals in het Oude Testament 
was beloofd. ‘De tijd is vervuld’: het beslissende 
moment van de heilsgeschiedenis is aangebro-
ken (zie Gal. 4:4 en Éf. 1:10). Hij roept op tot be-
kering en geloof.
1:16 Als Jezus bij het meer van Galiléa (Galilese 
Zee) loopt, ziet hij daar Simon en Andréas. Bei-
de broers zijn aan het vissen. 
1:17 Jezus roept Simon (Petrus) en Andréas op 
Hem te volgen. Hij zal van hen vissers van men-
sen maken, die het Evangelie verkondigen. Ze 
zijn volgelingen van Johannes de Doper, die hen 
op Jezus heeft gewezen (zie Joh. 1:35-43).

kernwoord evangelie
Het woord ‘Evangelie’ is afgeleid van een Grieks woord en komt daarom alleen in het Nieuwe 
Testament voor. Het betekent: goede boodschap. In het Grieks betekent dit woord: de blijde 
boodschap van een overwinning of geboorte van een koningskind. Toch heeft het oudtestamen-
tische wortels (Jes. 52:7 en Jes. 61). De goede boodschap is dat God heil schenkt (Jes. 40:9).
Jezus beveelt Zijn discipelen het Evangelie te verkondigen aan alle creaturen (schepselen), 
voordat Hij terugkomt (Matth. 28:19 en Mark. 16:15). Hij predikt ook Zelf het Evangelie van het 
Koninkrijk Gods. Deze uitdrukking betekent: de goede boodschap dat God in Zijn Zoon Jezus 
heerschappij over deze wereld uitoefent. Hij heeft aan Zijn Zoon alle macht gegeven in hemel en 
op aarde. Dit moet worden verkondigd. 
Gods Evangelie wil geloofd worden. Het is een kracht Gods tot zaligheid (Rom. 1:16). Elke andere 
boodschap is geen Evangelie (2 Kor. 11:4 en Gal. 1:6-9). Daarom is sprake van hét Evangelie en 
niet van een Evangelie (Rom. 15:19 en 1 Kor. 9:12). 
In het boek Openbaring hoort Johannes hoe een engel het eeuwig Evangelie bij zich heeft om 
dit aan alle geslachten van de aarde te verkondigen. Dit Evangelie roept op God te vrezen en te 
aanbidden. Dat is de blijvende en goede boodschap (Openb. 14:6-7).
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18...  terstond  meteen; 20  huurlingen  werknemers; 22  versloegen zich  stonden verslagen; 22  macht hebbende  gezaghebbende; 24  Laat af  Ga weg; 24  verderven 
 vernietigen; 26  hem scheurende  terwijl hij hem deed stuiptrekken; 26  grote  luide; 29  En van stonden aan  En meteen; 30  vrouws moeder  schoonmoeder; 32, 34 
 kwalijk gesteld  er slecht aan toe; 33  omtrent  bij; 35  woeste  eenzame; 38  vlekken  dorpen.

De schoonmoeder van Petrus
29 yEn van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen 
zij in het huis van Simon en Andréas, met Jakobus en Johannes.
 y Matth. 8:14. Luk. 4:38.

30 En Simons vrouws moeder lag met de koorts; en terstond 
zeiden zij Hem van haar.
31 En Hij tot haar gaande, vatte haar hand en richtte haar op; en 
terstond verliet haar de koorts, en zij diende henlieden.
32 zAls het nu avond geworden was, toen de zon onderging, 
brachten zij tot Hem allen die kwalijk gesteld en van den duivel 
bezeten waren. z Matth. 8:16. Luk. 4:40.

33 En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur.
34 En Hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalijk 
gesteld waren, en wierp vele duivelen uit, en liet den duivelen 
niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden.

Prediking in geheel Galiléa
35 aEn des morgens vroeg, als het nog diep in den nacht was, 
opgestaan zijnde, ging Hij uit en ging heen in een woeste plaats 
ben bad aldaar. a Luk. 4:42. b Matth. 14:23.

36 En Simon en die met hem waren, zijn Hem nagevolgd.
37 En zij Hem gevonden hebbende, zeiden tot Hem: Zij zoeken 
U allen.
38 En Hij zeide tot hen: cLaat ons in de bijliggende vlekken 
gaan, opdat Ik ook daar predike; dwant daartoe ben Ik uitge-
gaan. c Luk. 4:43. d Jes. 61:1. Luk. 4:18.

39 En Hij predikte in hun synagogen, door geheel Galiléa, en 
wierp de duivelen uit.

18 rEn zij terstond hun netten verlatende, zijn Hem gevolgd.
 r Matth. 19:27. Mark. 10:28. Luk. 5:11; 18:28.

19 sEn vandaar een weinig voortgegaan zijnde, zag Hij Jakobus, 
den zoon van Zebedéüs, en Johannes, zijn broeder, en dezelve in 
het schip hun netten vermakende. s Matth. 4:21.

20 En terstond riep Hij hen; en zij latende hun vader Zebedéüs 
in het schip met de huurlingen, zijn Hem nagevolgd.

De bezetene te Kapérnaüm
21 tEn zij kwamen binnen Kapérnaüm; en terstond op den sab-
batdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde Hij. t Matth. 4:13. Luk. 4:31.

22 vEn zij versloegen zich over Zijn leer; want Hij leerde hen als 
macht hebbende, en niet als de schriftgeleerden. v Matth. 7:28. Luk. 4:32.

23 xEn er was in hun synagoge een mens met een onreinen 
geest, en hij riep uit, x Luk. 4:33.

24 Zeggende: Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus 
Nazaréner? Zijt Gij gekomen om ons te verderven? Ik ken U wie 
Gij zijt, namelijk de Heilige Gods.
25 En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil en ga uit van 
hem.
26 En de onreine geest hem scheurende, en roepende met een 
grote stem, ging uit van hem.
27 En zij werden allen verbaasd, zodat zij onder elkander vraag-
den, zeggende: Wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat Hij met 
macht ook den onreinen geesten gebiedt en zij Hem gehoor-
zaam zijn?
28 En Zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende 
land van Galiléa.



1:18 Simon en Andréas laten onmiddellijk (ter-
stond) alles achter en volgen Jezus. 
1:19 Een stukje verderop ziet Jezus ook Jakobus 
en Johannes. Zij zijn netten aan het repareren 
(vermakende). 
1:20 Jezus roept ook Jakobus en Johannes. Ze 
laten hun vader Zebedéüs en de gehuurde 
knechten (huurlingen) achter in het schip en 
volgen Jezus. 
1:21 Jezus gaat met Zijn nieuwe discipelen naar 
Kapérnaüm (zie ook 6 ). Daar komt Hij op de 
sabbat in de synagoge en geeft Hij onderwijs. 
1:22 De mensen staan versteld (versloegen zich) 
over wat Jezus vertelt. Hij geeft onderwijs als 
iemand met autoriteit (als macht hebbende, zie 
3 ).

1:23 In de synagoge is een man die bezeten is 
door een onreine geest, een demon. Hij ver-
stoort de prediking van Jezus.
1:24 De onreine geest vraagt via de man wat 
ze in Kapérnaüm met Jezus te maken hebben. 
Komt Hij om hen te gronde te richten (verder-
ven)? De onreine geest weet heel goed Wie Jezus 
is. Door Zijn Naam uit te spreken, wil de geest 
macht over Hem uitoefenen en Hem afweren 
(Mark. 5:7).
1:25 Jezus laat zien dat Hij juist gekomen is om 
mensen te behouden en verlost de man van de 
onreine geest.
1:26 De onreine geest verlaat met luid geroep en 
met veel geweld (hem scheurende) de man. Hij is 
niet opgewassen tegen het gezag van Jezus.
1:27 De mensen zijn verbaasd en praten onder 
elkaar over wat er is gebeurd. Maar er staat niet 

dat zij Jezus erkennen als de Zoon van God.
1:28 Tot in de wijde omtrek wordt gesproken 
over wat Jezus zegt en doet. 
1:29 Jezus gaat, na Zijn optreden in de synagoge, 
met Zijn discipelen naar het huis van Simon en 
Andréas. 
1:30 De schoonmoeder van Simon ligt ziek op 
bed en heeft hoge koorts. Dit vertellen de disci-
pelen aan Jezus. 
1:31 Jezus pakt de hand van de schoonmoeder 
en helpt haar overeind. Op dat moment ver-
dwijnt de koorts en is ze genezen. Hierna zorgt 
de vrouw voor Jezus en Zijn volgelingen. 
1:32 Als de sabbat voorbij is (toen de zon onder-
ging) komen allerlei mensen naar het huis waar 
Jezus is om zieken (kwalijk gesteld) en van de dui-
vel bezetenen bij Hem te brengen. 
1:33 Iedereen in Kapérnaüm verzamelt zich 
rond de ingang van het huis. 
1:34 Jezus geneest de zieken en werpt duivelen 
uit. Hij verbiedt de duivelen te spreken (vers 24). 
Later zal Hij mensen aanstellen om van Hem te 
getuigen (Mark. 3:11-14).
1:35 Als het ochtend is, gaat Jezus naar een rus-
tige, eenzame (woeste) plek om daar te bidden. 
1:36-37 De discipelen van Jezus volgen Hem en 
vertellen Hem dat iedereen naar Hem op zoek 
is. 
1:38 Jezus wil naar de omliggende dorpen (vlek-
ken) gaan. Ook daar moet het Evangelie worden 
verkondigd; dat is immers de hoofdzaak van Zijn 
bediening (daartoe ben Ik uitgegaan). 
1:39 In iedere plaats preekt Jezus in de synago-
gen. Hij werpt ook daar duivelen uit.
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