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Hij keek de mensen aan die  
in een kring om hem heen zaten en zei:  
„Jullie zijn mijn moeder en mijn broers.‟ 

Marcus 3:34 

zondag 5 februari 2012 
Marcus 3:7-35 

 
VERRAST DOOR JEZUS (3) 
 
„Mensen bij Jezus brengen, te beginnen 
bij onszelf.‟ Het Avondmaal vieren is 
een heel belangrijke manier om onzelf 
bij Jezus te brengen en daar zijn goed-
heid te proeven en zijn boodschap te 
horen. We zetten de film van Marcus 
(wat een tempo zit erin!) met de pauze-
knop op drie plaatsen even stil. 
 
1 | De leerlingen van Jezus (3:14-15) 
Jezus kiest twaalf leerlingen uit die een 
speciale rol gaan vervullen. Waarom 
deze twaalf? Het staat er niet specifiek 
bij. Jezus zag iets in hen wat ze zelf nog 
niet zagen, iets wat de Geest nog moest 
gaan doen. Samen vormen deze twaalf 
mannen met Jezus de voorhoede van 
een revolutionaire beweging: het ko-
ninkrijk van God op aarde zoals in de 
hemel! Twaalf: zoveel stammen telde 
het volk Israël - God maakt een nieuw 
begin met Israël! Deze twaalf mannen 
krijgen drie opdrachten. Opdracht 1: jul-
lie moeten mij vergezellen! In hun da-
gelijkse contact met Jezus moeten ze 
steeds beter leren begrijpen wat het 
koninkrijk van God op aarde zoals in 
de hemel inhoudt. Opdracht 2: Ga het 
goede nieuws bekend maken. Dat goe-

de nieuws maken ze in de omgang met 
Jezus voortdurend aan den lijve mee. 
Ze leren Jezus‟ karakter kennen, ze ho-
ren steeds weer over zijn visie en ze 
beleven de genezende en bevrijdende 
kracht die van Jezus uitgaat. Opdracht 3: 
Drijf demonen uit. Heel duidelijk moet 
zijn dat Jezus Gods goedheid op aarde 
komt brengen en de strijd aanbindt 
met de machten van het kwaad. Demo-
nen uitdrijven betekent: het kwaad 
wordt de genadeslag toegebracht! Deze 
kleine groep van twaalf mannen vormt 
zo een hecht team met Jezus om de be-
weging van Gods goedheid op aarde 
op gang te brengen. 
 
2 | De Geest van Jezus (3:28-29) 
De woorden die Jezus hier spreekt, 
hebben heel veel aandacht naar zich 
toe getrokken. Het lijkt wel een zwart 
vlekje op het verder smetteloos witte 
laken van de hemelse boodschap van 
vergeving van alle zonden („alle wanda-
den en alle godslasteringen‟). Dat vlekje 
krijgt dan alle aandacht, ook al is dat 
niet terecht. Wat is nu die onvergeeflij-
ke zonde („onuitwisbaar vergrijp‟) van 
„lastertaal spreken tegen de heilige 
Geest‟? We begijpen deze zonde in elk 
geval verkeerd als we denken dat het 
een soort geheime zonde is waarvan je 
je maar moet afvragen of je die zonde 
al dan niet hebt begaan. De zonde is 
kort en goed: willens en wetens het 

werk van Jezus zien als duivelswerk; 
zeggen: „Jezus komt niet uit de hemel 
maar uit de hel‟; het werk van de heilige 
Geest bestempelen als werk van de 
duivel. Tom Wright: “Het betekent niet 
dat God van één speciale zonde heel 
erg kwaad wordt. Het betekent eerder 
dat, wanneer je resoluut besluit dat de 
dokter die je leven kan redden een sa-
distische moordenaar is, je nooit toe-
stemming zult geven voor een opera-
tie.” Jezus is vol van de heílige Geest! 
Als je deze Geest lastert, ben je niet bij 
voorbaat buitengesloten, maar kies je 
er zelf voor om Gods Redder buiten te 
sluiten en het te stellen zonder zijn 
vergeving. 
 
3 | De familie van Jezus (3:34-35) 
Wat mooi: „Jezus keek de mensen aan‟! 
Hij ziet ze allemaal zitten, ieder met 
een eigen verhaal, eigen verlangens en 
zorgen, eigen familiebanden die liefde-
vol, verkild of verbroken zijn. Hij zíet 
hen! Durven ze in zijn ogen te kijken, 
verwachtingsvol? Of slaan ze hun ogen 
verlegen of beschaamd neer? En dan 
spreekt hij: „Jullie zijn mijn moeder en 
mijn broers…‟! Met deze ene verras-
sende uitspraak wordt Jezus‟ familie 
enorm uitgebreid (en neemt Jezus dus 
in zekere zin afstand van zijn oude, 
natuurlijke familiebanden). Hij schept 
om zich heen het ene Geestelijke huis-
gezin van de Vader. Het doen van de 

wil van God is de samenbindende 
factor, zegt Jezus. Niet dus: hetzelfde 
standpunt delen, het lid zijn van dezelf-
de kerk, het maken van dezelfde ethi-
sche keuzes. Ook niet het kénnen van 
Gods wil. Het gaat om het doén van 
die wil. Wat is die wil van God? Jacob 
van Bruggen: “Dit doen van de wil van 
God valt samen met wat de schare op 
dit ogenblik doet. Jezus kijkt immers 
rond naar wat zij doen: zij zitten om 
Hem  heen! Dat is blijkbaar de wil van 
God, dat men luistert naar Jezus en 
zich bij Hem aansluit. Door het doen 
van de wil van God, wordt men familie 
van Jezus.” De wil van God is dat we 
ons verheugen in zijn Zoon en naar 
hem luisteren (Marcus 1:11 en 9:7).  
 
 
Vragen 
1. Jezus vergezellen - hoe ziet dat er in jouw 
leven uit? 
2. Hoe ben jij bezig met het halt toeroepen 
aan het kwaad (‘demonen uitdrijven’)? 
3. Wat is de kern van de zonde ‘lastertaal 
spreken tegen de heilige Geest’? 
4. Waaraan merk je dat de kerk als geloofs-
gemeenschap een (geestelijke) familie is? 
5. Wat is de wil van God? Doe jij de wil van 
God? 


