25 Oktober

☼

De Opkomst van Oppositie
Deze confrontatie is slechts de eerste van vele die tussen Jezus en de religieuze leiders van deze tijd zullen
plaatsvinden. Door aan te geven dat Hij het Goddelijke gezag heeft om zonden te vergeven, ontlokt Jezus
onmiddellijk een reactie aan de godsdienstleraren en de Farizeeërs. Omdat zij correct geloven dat alleen God
zonden kan vergeven, wijzen zij de mogelijkheid af dat Jezus Zelf God is en concluderen zij dat Hij zich
schuldig maakt aan godslastering.
Naast de geschreven wet die hen via Mozes werd gegeven, aanvaarden de Farizeeërs de mondelinge tradities
van de rabbijnen als even gezaghebbend, ook al zijn deze tradities uitgegroeid tot een hoogst ritualistische
verzameling van religieuze plichtplegingen. Wanneer Jezus en Zijn discipelen enkele van deze regels
overtreden, zijn de Farizeeërs dan ook zwaar beledigd. Met behulp van twee gelijkenissen vertelt Jezus hen
dat hun systeem van religieuze verplichtingen gewoonweg geen vervangingsmiddel is voor de ware
rechtschapenheid die God altijd al heeft vereist.
Johannes beschrijft alleen maar een korte reis naar Jeruzalem, waar Jezus “een van de Joodse feesten”
bijwoont. Ook al wordt de precieze aard van het feest niet genoemd, toch zijn er sterke aanwijzingen dat het
gaat om het Paschafeest van het jaar 28 (sommigen denken dat dit het Pinksterfeest of het Feest der
Tabernakels was). In Jeruzalem wordt Jezus opnieuw bekritiseerd, dit keer omdat Hij een man geneest op
Sabbat, de dag waarop niet gewerkt mag worden. Als er ooit een perfect voorbeeld is geweest van de dwaling
van het legalisme, dan is dit het wel. Het incident roept enkele fundamentele vragen op: wat is belangrijk, de
wet zelf of alleen de interpretatie van de wet? Onder welke omstandigheden mag de letter van de wet
genegeerd worden ten gunste van hogere belangen die overeenstemmen met de geest van de wet? Is de wet
van Mozes volgens Jezus bindend voor Zijn discipelen? Deze zeer goede vragen dwalen blijkbaar door de
hoofden van de religieuze gevestigde orde.
Ondanks de toenemende oppositie gaat Jezus verder met Zijn onderricht en het verrichten van wonderen,
maar toch bijna altijd zonder veel fanfare. Alsof Hij hiermee de urgentie van Zijn zending in het aangezicht van
deze oppositie wil benadrukken, benoemt Jezus twaalf discipelen als speciaal gekozen apostelen om Hem in
Zijn bediening bij te staan. Met hun steun trekt Jezus zelfs nog grotere menigten aan uit het gewone volk.
Mat. 9:9
Mar. 2:13,14
Luk. 5:27,28
Galilea

MATTEUS (LEVI) GEROEPEN. En Hij ging wederom uit naar de zee; en de gehele schare kwam tot

Mat. 9:10-13
Mar. 2:15-17
Luk. 5:29-32

MET ZONDAARS ETEN.

Mat. 9:14-17
Mar. 2:18-22
Luk. 5:33-39

DISCIPELEN VASTEN NIET. En zij zeiden tot Hem: “Waarom vasten de discipelen van Johannes

[Tweede
Paschafeest,

GENEZING BIJ BAD VAN BETHESDA. Na dezen was een feest der Joden, en Jezus ging op naar

Hem, en Hij leerde hen. En voorbijgaande zag Hij Levi, den zoon van Alféüs, zitten in het tolhuis,
en zeide tot hem: “Volg Mij.” En hij opstaande, volgde Hem.
En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en er was een
grote schare van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en
de farizeeën murmureerden tegen Zijn discipelen, zeggende: “Waarom eet en drinkt gij met
tollenaren en zondaren?”
Mt
Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: “Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet
van node, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert, wat het zij: 'Ik wil barmhartigheid, en niet
offerande'; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.”
Lk

dikmaals, en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen der farizeeën, maar de Uwe eten en
drinken?”
Doch Hij zeide tot hen: “Kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de Bruidegom bij hen is, doen
vasten? Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn,
dan zullen zij vasten in die dagen.”
En Hij zeide ook tot hen een gelijkenis: “Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud
kleed; anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude, en de lap van het nieuwe komt met het oude
niet overeen. En niemand doet nieuwen wijn in oude lederzakken; anders zo zal de nieuwe wijn
de lederzakken doen bersten, en de wijn zal uitgestort worden, en de lederzakken zullen
verderven. Maar nieuwen wijn moet men in nieuwe lederzakken doen, en zij worden beide te
zamen behouden. En niemand, die ouden drinkt, begeert terstond nieuwen; want hij zegt: 'De
oude is beter.'”
Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de Schaapspoort, een badwater, hetwelk in het Hebreeuws

april, 28 n.C.]
Joh. 5:1-9a
Jeruzalem

toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen. In dezelve lag een grote menigte van kranken,
blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering des waters. Want een engel daalde
neder op zekeren tijd in dat badwater, en beroerde het water; die dan eerst daarin kwam, na de
beroering van het water, die werd gezond, van wat ziekte hij ook bevangen was. En aldaar was
een zeker mens, die acht en dertig jaren krank gelegen had. Jezus, ziende dezen liggen, en
wetende, dat hij nu langen tijd gelegen had, zeide tot hem: “Wilt gij gezond worden?”
De kranke antwoordde Hem: “Heere, ik heb geen mens, om mij te werpen in het badwater,
wanneer het water beroerd wordt; en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder.”
Jezus zeide tot hem: “Sta op, neem uw beddeken op, en wandel.” En terstond werd de mens
gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde.

Joh. 5:9b-15

GENEZEN MAN ONDERVRAAGD. En het was sabbat op denzelven dag. De Joden zeiden dan tot

dengene, die genezen was: “Het is sabbat; het is u niet geoorloofd het beddeken te dragen.”
Hij antwoordde hun: “Die mij gezond gemaakt heeft, Die heeft mij gezegd: 'Neem uw beddeken
op, en wandel.'”
Zij vraagden hem dan: “Wie is de Mens, Die u gezegd heeft: 'Neem uw beddeken op, en
wandel?'”
En die gezond gemaakt was, wist niet, Wie Hij was; want Jezus was ontweken, alzo er een grote
schare in die plaats was.
Daarna vond hem Jezus in den tempel, en zeide tot hem: “Zie, gij zijt gezond geworden; zondig
niet meer, opdat u niet wat ergers geschiede.” De mens ging heen, en boodschapte den Joden,
dat het Jezus was, Die hem gezond gemaakt had.
Joh. 5:16-29

WEDEROPSTANDING EN LEVEN. En daarom vervolgden de Joden Jezus, en zochten Hem te

doden, omdat Hij deze dingen op den sabbat deed. En Jezus antwoordde hun: “Mijn Vader werkt
tot nu toe, en Ik werk ook.” Daarom zochten dan de Joden te meer Hem te doden, omdat Hij niet
alleen den sabbat brak, maar ook zeide, dat God Zijn eigen Vader was, Zichzelven Gode
evengelijk makende.
Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets van
Zichzelven doen, tenzij Hij den Vader dat ziet doen; want zo wat Die doet, hetzelve doet ook de
Zoon desgelijks. Want de Vader heeft den Zoon lief, en toont Hem alles, wat Hij doet; en Hij zal
Hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden
opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil. Want ook de Vader
oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; opdat zij allen den Zoon eren,
gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft.
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die
heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het
leven. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de
stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven
heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven; en
heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.
Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem
zullen horen; en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en
die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.
Joh. 5:30-47

JEZUS BESPREEKT ZIJN GEZAG. Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en

Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij
gezonden heeft.
Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig. Er is een ander, die van Mij
getuigt, en Ik weet, dat de getuigenis, welke hij van Mij getuigt, waarachtig is.
Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven. Doch Ik
neem geen getuigenis van een mens; maar dit zeg Ik, opdat gijlieden zoudt behouden worden.
Hij was een brandende en lichtende kaars; en gij hebt ulieden voor een korten tijd in zijn licht
willen verheugen. Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes; want de werken,
die Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van
Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft. En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij
getuigd. Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien. En Zijn woord hebt gij
niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden heeft. Onderzoekt de Schriften;
want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. En
gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.

Ik neem geen eer van mensen; maar Ik ken ulieden, dat gij de liefde Gods in uzelven niet hebt. Ik
ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn
eigen naam, dien zult gij aannemen. Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de
eer, die van God alleen is, niet zoekt?
Meent niet, dat Ik u verklagen zal bij den Vader; die u verklaagt, is Mozes, op welken gij gehoopt
hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij
geschreven. Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?”
Mat. 12:1-8
Mar. 2:23-28
Luk. 6:1-5
Galilea

AREN PLUKKEN OP SABBAT.

Mat. 12:9-14
Mar. 3:1-6
Luk. 6:6-11

GENEZEN OP SABBAT.

Mat. 12:15-21
Mar. 3:7-12
Bij het meer

JEZUS GENEEST ANDEREN.

Mt

In dien tijd ging Jezus, op een sabbatdag, door het gezaaide, en
Zijn discipelen hadden honger, en begonnen aren te plukken, en te eten. En de farizeeën, dat
ziende, zeiden tot Hem: “Zie, Uw discipelen doen, wat niet geoorloofd is te doen op den sabbat.”
Maar Hij zeide tot hen: “Hebt gij niet gelezen, wat David gedaan heeft, toen hem hongerde, en
hun, die met hem waren? Hoe hij gegaan is in het huis Gods, en de toonbroden gegeten heeft,
die hem niet geoorloofd waren te eten, noch ook hun, die met hem waren, maar den priesteren
alleen. Of hebt gij niet gelezen in de wet, dat de priesters den sabbat ontheiligen in den tempel,
op de sabbatdagen, en nochtans onschuldig zijn? En Ik zeg u, dat Een, meerder dan de tempel,
hier is. Doch zo gij geweten hadt, wat het zij: 'Ik wil barmhartigheid en niet offerande', gij zoudt de
onschuldigen niet veroordeeld hebben.” Mk En Hij zeide tot hen: “De sabbat is gemaakt om den
mens, niet de mens om den sabbat. Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den
sabbat.”
Lk

En het geschiedde ook op een anderen sabbat, dat Hij in de synagoge
ging, en leerde. En daar was een mens, en zijn rechterhand was dor. En de schriftgeleerden en
de farizeeën namen Hem waar, of Hij op den sabbat genezen zou; opdat zij enige beschuldiging
tegen Hem mochten vinden. Mt En zij vraagden Hem, zeggende: “Is het ook geoorloofd op de
sabbatdagen te genezen?” (opdat zij Hem mochten beschuldigen).
En Hij zeide tot hen: “Wat mens zal er zijn onder u, die een schaap heeft, en zo datzelve op een
sabbatdag in een gracht valt, die hetzelve niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoe veel gaat nu een
mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen.” Mk En Hij
zeide tot den mens, die de verdorde hand had: “Sta op in het midden.”
En Hij zeide tot hen: “Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen, of kwaad te doen, een
mens te behouden, of te doden?” En zij zwegen stil.
En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van
hun hart, zeide Hij tot den mens: “Strek uw hand uit.” En hij strekte ze uit; en zijn hand werd
hersteld, gezond gelijk de andere. Lk En zij werden vervuld met uitzinnigheid, en spraken samen
met elkander, wat zij Jezus doen zouden. Mt En de farizeeën, uitgegaan zijnde, hielden te zamen
raad tegen Hem, hoe zij Hem doden mochten.
Mk
En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee; en Hem volgde
een grote menigte van Galiléa, en van Judéa, en van Jeruzalem, en van Iduméa, en van over de
Jordaan; en die van omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte, gehoord hebbende, hoe grote
dingen Hij deed, kwamen tot Hem. En Hij zeide tot Zijn discipelen, dat een scheepje steeds
omtrent Hem blijven zou, om der schare wil, opdat zij Hem niet zouden verdringen. Want Hij had
er velen genezen, alzo dat Hem al degenen, die enige kwalen hadden, overvielen, opdat zij Hem
mochten aanraken. En de onreine geesten, als zij Hem zagen, vielen voor Hem neder en riepen,
zeggende: “Gij zijt de Zone Gods!” En Hij gebood hun scherpelijk dat zij Hem niet zouden
openbaar maken. Mt Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet,
zeggende:

“Ziet, Mijn Knecht, Welken Ik verkoren heb,
Mijn Beminde, in Welken Mijn ziel een welbehagen heeft;
Ik zal Mijn Geest op Hem leggen,
en Hij zal het oordeel den heidenen verkondigen.
Hij zal niet twisten, noch roepen,
noch zal er iemand Zijn stem op de straten horen.
Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken,
en het rokende lemmet zal Hij niet uitblussen,
totdat Hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning.
En in Zijn Naam zullen de heidenen hopen.”

Mar. 3:13-19
JEZUS BENOEMT TWAALF APOSTELEN. En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar den
Luk. 6:12-16
berg, om te bidden, en Hij bleef den nacht over in het gebed tot God. En als het dag was
Heuvels bij het
geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen
meer

noemde: Namelijk Simon, welken Hij ook Petrus noemde; en Andréas zijn broeder, Jakobus en
Johannes, Filippus en Bartholoméüs; Matthéüs en Thomas, Jakobus, den zoon van Alféüs, en
Simon genaamd Zelótes; Judas, den broeder van Jakobus, en Judas Iskáriot, die ook de
verrader geworden is.

Luk. 6:17-19

GROTE MENIGTE VERZAMELT ZICH. En met hen afgekomen zijnde, stond Hij op een vlakke

plaats, en met Hem de schare Zijner discipelen, en een grote menigte des volks van geheel
Judéa en Jeruzalem, en van den zeekant van Tyrus en Sidon; die gekomen waren, om Hem te
horen, en om van hun ziekten genezen te worden, en die van onreine geesten gekweld waren;
en zij werden genezen. En al de schare zocht Hem aan te raken; want er ging kracht van Hem
uit, en Hij genas ze allen.
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