Zaterdag
Bijbelstudie
Haaglanden

Heel vertrouwd: een Bijbelstudie over
een evangelie?
Maar dan wel over het minst bekende,
minst bestudeerde en kortste evangelie.
Wat levert de bestudering van het
Evangelie naar Markus, dit kleine evangelie
ons dan op?
Markus, zo ontdekken we, beschrijft ons
het leven en vooral de inzet van Christus
als dienstknecht!
Bij het horen van Zijn naam “Christus”
gaan onze eerste gedachten uit naar: de
machtige Heer over levenden en doden, de
Grote Koning, de Zoon van God! Denk
maar aan de vele liederen, waarin we onze
Heer bezingen en aanbidden als de Grote
Overwinnaar...
Maar met Christus als dienstknecht?
Kunnen we daarmee wel uit de voeten in
ons leven van alledag? Wij zitten met onze
hedendaagse vragen, heel andere dan die
uit een ver verleden. Wij moeten onszelf
ontwikkelen, groeien, belangrijke keuzes
maken. Wat heeft Markus, een evangelist
uit de eerste eeuw ons, Christenen van nu,
te zeggen?
Bovendien: we lezen in Markus ook veel
over Zijn volgelingen: zij die HEM volgen in
Zijn verwerping. Is dat nu zo
aantrekkelijk?

Evangelie naar
Markus

Maar we moeten wel beseffen dat de Bijbel
laat zien dat geloven allereerst een relatie
onderhouden is met God, en dat het
centrum van al Gods doen en laten de
Heer Jezus is. De Heer Jezus is het toch die
ons met God verzoende, Die onze hoop is
voor nu en voor de toekomst, Die ons
enthousiast kan maken voor onze inzet
voor God en voor Hemzelf omdat Zijn
toekomst ook de onze is! We hebben alle
vier evangeliën nodig om te leren WIE de
Heer Jezus is!

En dienstknecht, navolger of discipel zijn,
is voor ons van groot belang! Dat leren we
van Markus!
Daarom
aarom is de aandacht voor dit boek zo
heel belangrijk, want:
want
• We komen steeds meer te weten
over Wie de Zoon van God, de
Messias, is en over Zijn komst voor
Israël en de volken.
• We krijgen zo de kans dit relatief
onbekende boek in zijn samenhang
te bekijken
• We krijgen lessen voor ons
dagelijks discipelschap

Opzet studie
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Het Markus-evangelie
Markus
in vergelijking met
de andere evangeliën
- De Knecht des Heren, relatie met het
Oude Testament.
– Discipel zijn toen, het zelfde als nu?
- En voor Jood gelijk als voor heiden?
- Werk en woorden van de Heer Jezus.
- Heersen en dienen.
dienen
- Woorden over de toekomst (in
vergelijking
vergel
met andere evangeliën)
Het voorbereidend comité heeft gezocht
naar een goede indeling van de bespreking
en heeft zich daarbij de volgende
beperkingen opgelegd:
In het eerste deel van de ochtend ligt de
nadruk op het begrijpen van het
betreffende deel in de gedachtengang van
de oorspronkelijke lezer aan de hand van
een presentatie.
In het tweede deel is er ruimte voor
verschillende invalshoeken:

•
•

Wat zegt het gedeelte over
Christus,
Wat betekent het onderhavige
gedeelte voor ons, voor mij?

Kernwoorden en begrippen
uit het Evangelie naar Markus
1. Want ook de Zoon des Mensen is
niet gekomen om gediend te
worden, maar om te dienen en zijn
leven te geven tot een losprijs voor
velen (10:45)
2. Grote menigten (velen) omringden
de Heer tijdens het begin van Zijn
dienst (1:33,45; 2:2,13; 3:7)
3. De verloochening door Petrus
(14:30,68,72)
4. Gaat heen in de hele wereld en
predikt het evangelie aan de hele
schepping. Wie geloofd heeft en
gedoopt is, zal behouden worden...
(16:15-16)
Wie is Markus?
De auteur Markus, (ook wel Johannes
Markus geheten) was een medewerker van
Petrus. Veel van zijn stof heeft hij ook van
Petrus, (aldus vele Bijbelgeleerden).
Conclusie:
Het kan haast niet anders dan dat de
bestudering van Markus heel verrassend,
en opbouwend voor ons zal zijn. Want het
vraagt ons het leven van de Heer Jezus te
overdenken en Hem wel of niet te volgen
in de dagelijkse praktijk van ons leven.

Want ook de Zoon des Mensen is niet
gekomen om gediend te worden, maar

Discipelen van de

om te dienen en zijn leven te geven
tot een losprijs voor velen (10:45)

Dienstknecht

Programma
19.09.2015 Inleiding op het
evangelie I
Inleiding op het
evangelie II
17.10.2015 De Dienstknecht :
de dienst in Galilea
21.11.2015 De Dienstknecht:
de tegenstand
16.01.2016 De Dienstknecht:
dienst aan vreemden
20.02.2016 De Dienstknecht:
het lijden tegemoet
19.03.2016 De Dienstknecht:
in Jerusalem
16.04.2016 De Dienstknecht:
het kruis

1:1-15

1:16-3:12
3:13-6:6
6:7-8:26
8:27-10:52

Uitnodiging voor de
11:1-13:37
14:1-16:20

“Zaterdag Bijbelstudie
Haaglanden”
Maandelijks de 3e zaterdag:

Waar:
Van Horvettestraat 1
2274 JW Voorburg
09:00 – 11:30 uur
Contactadres:
Jan Uwland, tel. 015-2564342
e-mail: zbsh@bijbelstudieconferentie.nl

Christus:
... Gekomen om te dienen
Aan de hand van het
Evangelie naar Markus

