Gespreksvragen bij ‘Verrast
door Jezus. Het evangelie van
Marcus in 80 dagen’
Onderstaande gesprekvragen sluiten nauw
aan bij de overdenkingen uit het boek ‘Verrast
door Jezus’ maar geven ook extra verdieping.
Ze zijn geformuleerd door Bram de Witte uit
Hoofddorp.

Marcus 1
1. Vers 15 (‘het koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer’) is de samenvatting van de
boodschap van het evangelie. Daarin klinkt de oproep door om tot inkeer te komen:
je afkeren van de weg die je gaat en de goede kant opgaan. Wat betekent dat voor
jouw leven? Is daar ruimte voor de inkeer gekomen? En zet dat zich door op allerlei
terreinen van je leven?
2. Het Marcusevangelie roept ons niet alleen op om Jezus te kennen, maar ook te
volgen. In Marcus 1:14-20 zien we daar een voorbeeld van in de roeping van de
discipelen, zij moesten alle banden loslaten (werk, familie, woonplaats). Welke
banden moet jij leren loslaten om Jezus te volgen?
3. Het begin van het Marcusevangelie wil ons voorbereiden op Jezus’ komst. Heb jij je
wel eens afgevraagd: wat verwacht ik nu van Jezus komst in mijn leven?
4. Je zou het evangelie ook kunnen samenvatten als: God zegt tegen ieder mens wat hij
die dag tegen Jezus zei: ‘Jij bent mijn geliefde kind.’ Wat betekent het voor jou om
deze woorden uit Gods mond te horen?
5. De wonderen van Jezus brachten de mensen ook tot verbijstering: ze werden er door
van hun stuk gebracht en ook onaangenaam verrast. Wat is jouw innerlijke reactie
als je een getuigenis van Jezus’ werk in levens van mensen ziet?
6. Je kunt je voorstellen dat Jezus na een dag van hard werken, genezingen verrichten,
demonen uitdrijven en onderwijs geven behoefte heeft aan rust. Maar die rust en
nieuwe kracht zoekt hij in gebed bij de Vader. Zouden wij het zonder gebed kunnen,
als Jezus er al een dergelijk behoefte aan had? Denk eens na over de plaats van gebed
in je leven.
7. Wat is er zo opmerkelijk aan de reactie van Jezus op de smeekbede van de melaatse?
Op welke wijze worden wij hierdoor uitgedaagd?
Marcus 2
1. Naast het wonder van genezing vindt hier ook het wonder van vergeving plaats. Hoe
ben jij veranderd door iemand te vergeven of door een ander vergeven te worden?
2. Het indelen van mensen die ziek of gezond zijn of in goed en fout zit in onze genen.
Hoe gaat Jezus met deze begrippen om? Hoe geeft hij daar een totaal nieuwe
invulling aan? Tot welke categorie behoor jij ?
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3. Wat leert het beeld van de bruiloftsgasten ons over de aard van het koninkrijk dat
Jezus brengt ?
4. Het oude is niet in staat om het nieuwe in zich op te nemen als toevoeging of nieuw
element. Hoe proberen wij toch vaak Jezus’ denkbeelden in te passen in onze
bestaande beelden over hem?
5. Over dat nieuwe inzicht krijgen we gelijk een voorbeeld: de sabbat. Hoe vieren we
die? Ervaren we de rustdag als een saaie dag, of vieren we de dag vol vreugde over
een ontmoeting met Jezus en zijn volgelingen?
Marcus 3
1. De redding van Jezus gaat niet altijd volgens ons verwachtingspatroon. Wat verwacht
jij van Jezus’ redding in jouw leven? Waarvan wil jij gered worden?
2. Wat mensen nog niet wisten, hadden de ‘onreine geesten’ al wel ontdekt: Jezus is de
Zoon van God, de Messias, koning van Israël! Waarom wil Jezus niet dat de onreine
geesten zijn identiteit onthullen?
3. Jezus schakelde mensen, zijn leerlingen, in om zijn werk voort te zetten. Zijn eerste
opdracht was : om bij hem te zijn. Wat leer je daar zelf uit als volgeling van Jezus ?
Vertel eens iets over jouw ervaring om ingeschakeld te zijn in Jezus’ team?
4. Jezus vergelijkt zichzelf met een sterke man die een huis leegplundert. Hoe helpt dit
ons om de vraag over het pact met de duivel te beantwoorden?
5. Welke loyaliteiten spelen vandaag de dag een grote rol voor ons? Op welke manier
vinden we die soms belangrijker dan onze trouw aan Jezus en zijn ‘familie’?
Marcus 4
1. Een gelijkenis is een verhaal uit het dagelijks leven dat als illustratie dient voor
geestelijke waarheden (het koninkrijk van God). Waarom gebruikt Jezus deze
leervorm? Hoe luisteren wij naar de ‘verborgen’ geheimen van het koninkrijk?
2. Is je grond goed voorbereid om Jezus’ woorden op te nemen? Wat staat er bij jou in
de weg om het goede zaad te ontvangen?
3. De belofte in deze verzen is dat we meer zullen ontdekken van het koninkrijk als we
ons erin verdiepen. Zo niet, dan volgt de waarschuwing dat het koninkrijk van ons
zal worden weggenomen. Wat zie je daarvan concreet in de kerken in Nederland? En
in jouw kerk? Wat kun je zelf doen binnen je gemeente om deze belofte levend te
houden?
4. Waarin herken je het kleine onopvallende werk van Gods rijk in je eigen leven?
5. Hoe reageer je normaal gesproken op ‘stormen’ in het echte leven? Is er bij jou dan
moed en geloof of angst te bespeuren? Wat betekent het voor je dat Jezus altijd weer
nieuwe kansen geeft: houd moed?
Marcus 5
1. Hoe beschrijft Marcus deze heidense man? En hoe gaat Jezus met hem om?
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2. Kun jij getuigen van Jezus’ reddend en veranderend werk in je leven? Let wel: vaak
zit dat niet in grote dingen; misschien ben je veranderd in je houding naar die
‘vervelende eisende baas’; denk ook aan innerlijke veranderingen.
3. Om naar Jezus toe te gaan voor redding moest Jairus zijn angst overwinnen. Hij stond
in hoog aanzien: wat zouden anderen wel niet denken? Heb jij wel eens ervaren dat
het volgen van Jezus een keuze betekende waardoor je tegenover anderen kwam te
staan? En wat deed je daarmee?
4. De beide verhalen gaan over angst en geloof. Wat voor verschil zie je in de houding
van Jairus en de vrouw naar Jezus toe? Beide gingen in de storm van hun leven naar
Jezus toe en vertelde hem alles. Welke storm en angst voor het leven zou jij bij Jezus
willen brengen?
5. Verwondering voor wat Jezus deed kan ons ook tot dank brengen aan hem. Dank God
dat hij krachtiger is dan de stormen in je leven.
Marcus 6
1. Jezus verrast de familieleden en buurtgenoten niet zozeer, hij verbijstert hen! Hoe is
dat bij jou? Ben je verrast, verbaasd of verbijsterd?
2. Jezus leert ons hier door zijn leerlingen dat zijn boodschap om een antwoord vraagt
en geen uitstel duldt. Denken wij niet vaak in onze relatie met God: ‘Dat komt nog
wel’? Hoe serieus neem jij de oproep van Jezus tot inkeer?
3. In welke situaties overstijgt de druk om mensen te behagen ons verlangen om God te
gehoorzamen?
4. Het eerste wat Jezus ziet is: schapen zonder herder. Hij is bewogen met hen. Ben jij
als volgeling en leerling van Jezus bewogen met de mensen om je heen?
5. Wat hebben de leerlingen niet over de broden begrepen wat ze eigenlijk wel hadden
moeten doen? Wat zorgt ervoor dat ons hart zich verhardt?
Marcus 7
1. Wat is jou tijdens je jeugd en later over reinheid geleerd?
2. Komt het voor dat je kerk of gemeente iets met de mond belijdt wat in het Schrift
staat, maar er niet naar leeft? Zo ja, waar gaat het dan om? En hoe reageer jij daarop?
3. Op diverse manieren proberen mensen in het reine te komen met God. De farizeeërs
deden dat door zich aan reinheidswetten van die tijd te houden. Op welke manieren
probeer jij dat? Welke weg wijst Jezus ons aan?
4. Waarom reageert Jezus uiteindelijk positief op het verzoek van de heidense vrouw
van wie de dochter een onreine geest had?
5. De wonderen die Jezus deed zijn tekenen van het koninkrijk dat op aarde komt. Wil
jij in die koninkrijksbeweging meegaan? Of ben je doof en blind?
Marcus 8
1. Jezus voorziet hier ook in alledaagse levensbehoeften. We zien ook dat hij zijn
discipelen erin wil betrekken. Hoe dichter we bij Jezus staan, hoe waarschijnlijker
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4.
5.

dat hij ons roept mee te werken in zijn Koninkrijk. Hoe worden wij opgeroepen om te
zien naar de hongerige in onze omgeving en daarbuiten?
In het licht van alles wat je tot nu toe van Marcus hebt geleerd: waarom geeft Jezus
deze waarschuwing (Marcus 8:15)?
Wij hebben nodig in deze tijd dat we helder zien wie Jezus is en waar het op aankomt
in het leven met hem. Hoe kunnen bij jou ‘de schellen van de ogen’ worden
weggenomen?
Jezus stelt ons dezelfde vraag namelijk: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Wat is jouw
eigen antwoord op deze vraag?
Op welke manier heb je in je leven of in dat van anderen de volgende waarheid
gezien: ‘Want een ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn
leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden’?

Marcus 9
1. Net als bij Jezus’ doop (Marcus 1:9-11) klinkt er een stem uit de hemel die Jezus
bevestigt als de geliefde zoon, naar wie we moeten luisteren. Hoe kunnen we nog
beter luisteren naar de stem van Jezus?
2. Zijn er in jouw leven situaties waarin je uitroept: ‘Kom mijn ongeloof te hulp’? Wat
heb je uit dit gedeelte geleerd over hoe te handelen wanneer je met problemen en
crisis te maken krijgt?
3. Vaak denken wij dat het evangelie er is om ons een goed gevoel te geven over
onszelf. Dat is waar de discipelen bezorgd over waren: hun eigen positie staat op het
spel. Staat onze bezorgdheid om status zowel ons begrip van Jezus als onze deelname
aan het evangelie in de weg?
4. Hoe komt de houding van de leerlingen (zie vers 38) overeen met de manier waarop
christenen vandaag de dag reageren op andere christen die geen deel uitmaken van
‘onze’ groep?
5. Uit deze verzen blijkt dat Jezus volgen niet is: je complete voldoening te vinden
zonder offers te brengen. In vers 50 staat de grote uitdaging voor ons geloof: ‘Heb
zout in uzelf en leef met elkaar in vrede.’ Hoe vul jij dat in je dagelijkse leven, ook als
de ander niet zo aardig tegen je is?
Marcus 10
1. Wat is de bedoeling van Jezus in deze dialoog als hij wijst op datgene wat Mozes in
Genesis 1:27 en 2:24 over scheiding gebood, terwijl de Farizeeën in plaats daarvan
opmerken wat Mozes in Deuteronomium 24 over scheiding toestond?
2. Tegenwoordig denken velen dat rijkdom een teken van Gods welbehagen is. Hoe kan
rijkdom bij onze roeping om Jezus te volgen feitelijk een obstakel voor ons zijn? Hoe
kan rijkdom afbreuk doen aan een houding van vertrouwen in God?
3. Op welke terreinen vraagt Jezus jou in je navolging vanhHem je gedachten en daden
te veranderen?
4. We kunnen in ons leven zo vastzitten aan ons bezit, onze status, of wat anderen over
ons denken, terwijl we vast mogen zitten aan Jezus. Wat brengt ons ertoe dat we het
‘oude’ loslaten en ons overgeven aan Jezus?
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5. Geloven in wonderen is ook de bereidheid hebben om je leven te willen veranderen.
Heb jij er wel eens over nagedacht dat als je iets van Jezus vraagt, hij jou ook iets
vraagt, namelijk om hem te volgen?
Marcus 11
1. Welke betekenis kent Marcus toe aan de intocht in Jeruzalem? Hoe wordt dat
benadrukt door de uitspraak in Zacharia 9:9 die door de menigte wordt gebruikt?
2. Bij binnenkomst in Jeruzalem legden de mensen hun mantel neer, iets wat je alleen
voor een koning doet. Hoe roept Jezus’ koningschap ons op om eigendommen aan
hem ter beschikking te stellen?
3. Het vers in Marcus 11 over gebed en vergeving laat zien dat Jezus’ boodschap over
het oordeel niets te maken heeft met persoonlijke agressie. Hoe kunnen wij, als we
tegen zaken oplopen die het oordeel van God inhouden, reageren in een geest van
vergeving en gebed?
4. Jezus vervloekt de vijgenboom. Jezus’ toehoorders zullen ongetwijfeld gedacht
hebben aan Jeremia 8:11-13 waar hetzelfde beeld gebruikt wordt van de
vijgenboom. Hoe helpen beide delen van de sandwich van de vijgenboom en de
tempel elkaar te verklaren?
5. Hoe beantwoordt Jezus met zijn vraag over de doop van Johannes de vraag van het
Sanhedrin?
Marcus 12
1. De gelijkenis vertelt dat de eigenaars zelfs de zoon willen doden. Het verhaal loopt
niet goed af voor Jezus. Ook wij als zijn discipelen kunnen tegenstand verwachten
(zie Marcus 6). Hoe ga je daar mee om?
2. Jezus wilde met zijn reactie op de vraag rond de belastingmunt duidelijk maken dat
alle aspecten van het leven vallen onder Gods heerschappij. Rond welke aspecten van
het leven lopen we het gevaar te denken dat ze niets of weinig met het geloof te
maken hebben?
3. Proberen wij met onze theologische vragen ook wel eens om Jezus klem te zetten?
Natuurlijk mogen we nadenken over ons geloof, maar hoe kan dat ons kinderlijk
vertrouwen in de weg staan?
4. Jezus liet de joden een nieuwe manier van God aanbidden zien: niet door offers en
rituelen in de tempel, maar vanuit hun hart. Waar gaat het ons om in de zondagse
dienst? Is ons hart gericht op de ware aanbidding?
5. Ook in onze godsdienst gaat het er ten diepste om met welke houding wij iets doen.
Geven we om gezien te worden, onze reputatie vast te stellen of uit liefde voor God
en onze naaste?
Marcus 13
1. Hoe moeten zijn volgelingen - en ook wij in hun voetsporen - volgens Jezus handelen
als we gebeurtenissen beleven die in de verwoesting van de tempel uitmonden (denk
eens in onze situatie aan vervolgingen)?
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2. In vers 13 zegt Jezus dat wij te midden van moeilijkheden geduld nodig hebben om
aan ons geloof vast te houden. Welke specifieke situatie in jouw leven op dit moment
vergt geduld van je?
3. De tempel was het Joodse symbool. De Joden waren zo gericht op de dienst in de
tempel dat ze het doel vergaten, namelijk: dat Gods zegen ook beschikbaar was voor
de heidenen. Hoe kan onze gerichtheid op onszelf in de kerk ons ervan weerhouden
om Gods zegen royaal aan te bieden aan de buitenstaander?
4. Het afsluitend gebod in dit hoofdstuk over het oordeel over de wereld is niet: ‘Stel nu
eens een profetisch tijdschema op’, maar: ‘Wees waakzaam’. Wat bedoelt Jezus met
dit gebod? En hoe kunnen we het uitvoeren?
5. Welk voorbeeld kun je bedenken waarin er na een periode van grote moeite iets
nieuws en belangrijks gebeurde?
Marcus 14
1. Hoe reageren wij als anderen vanuit hun hart Jezus aanbidden zonder remmingen,
op manieren die wij niet gepast vinden?
2. Hoe helpt deze maaltijd ons iets te begrijpen van Jezus’ dood en van zijn Koninkrijk
dat zal komen? Hoe kan het bestuderen van dit hoofdstuk je deelname aan de
maaltijd verrijken?
3. Wanneer werd een sterk iemand in jouw leven zwak en hoe heb je daarop
gereageerd?
4. Drie maal bidt Jezus om redding. Drie maal is het antwoord: ‘Nee’. Wat kunnen wij
daaruit leren als zelfs Jezus op zijn gebeden een dergelijk antwoord krijgt?
5. Op welke manier zou jij kunnen worden geroepen je leven voor Jezus en het goede
nieuws van het evangelie te verliezen?
Marcus 15
1. We zien in het verhaal van de kruisiging een merkwaardige wisseling: Barabbas de
schuldige komt vrij, Jezus de onschuldige sterft. Hoe helpt het verhaal van Barabbas
ons enig inzicht te krijgen in de betekenis van Jezus’ dood? Wat is jouw reactie op
Gods genade die hierin zit?
2. Wat is er ironisch aan de beschimpingen die mensen Jezus toevoegen terwijl hij aan
het kruis hangt?
3. In het verhaal van de kruisiging zien we vaak dat profetieën uit het Oude Testament
in vervulling gaan. Lees bijvoorbeeld Jesaja 53:3-4 als het gaat om zijn vernedering.
Wat betekent Jezus’ dood aan het kruis in jouw leven als jij voor hem vernederd
wordt?
4. Gods Zoon wordt zelf door God verlaten in zijn diepste nood. Hoe vormt de schreeuw
in vers 34 het hoogtepunt van zijn lijden? En wat voor troost geeft dat te midden van
ons ondraaglijke lijden?
5. De hoofdman gebruikt als eerste heiden de titel voor Jezus: Gods Zoon. Denk eens
terug aan wat Marcus ons op eerdere plaatsen wilde vertellen over Jezus (lees 1:11;
3:11; 5:7). Waarom is het veelbetekenend dat een romeins soldaat hem nu die titel
geeft?
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Marcus 16
1. Wanneer heb jij een verrassende ontdekking gedaan (of dat nu het vinden van een
voorwerp was of het ontdekken van een nieuwe waarheid, of iemand op een nieuwe
manier leren kennen)? Wat heeft die ontdekking met je gedaan?
2. Het opstandingsverhaal is een van de meest verrassende verhalen van het evangelie.
Wat verwachtten de vrouwen toen ze naar het graf van Jezus gingen?
3. Vroeger werden vrouwen beschouwd als waardeloze getuigen. Waarom is het
noemen van de vrouwen door Marcus juist een bevestiging van dit verhaal en niet
iets wat de gebeurtenissen van de opstanding in twijfel trekt?
4. Welke taken heeft onze opgestane Heer jou gegeven om het evangelie aan de wereld
bekend te maken? (Denk ook eens aan je eigen buurt, zo vaak denken wij aan
plaatsen veraf!)
5. Misschien is wel de belangrijkste vraag na het lezen van dit boek: Heb jij de
opgestane Heer door het lezen van het evangelie ontmoet?
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