
Inleiding Marcus 
dr. Raymond R. Hausoul 



Marcus, Evangelie van Jezus Christus. 

Italië, 65–68nC 
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De wildernis: Voorbereiding (1:1–13) 

• Johannes oproep (1:3-8) 

• Christus’ doop (1:9-11) 

• Christus’ verzoeking (1:12-13) 



Dienst in en rondom Galilea (1:16–8:26) 

• Johannes’ arrestatie (1:14-15) 
▫ Roeping van de vier (1:16-20) 

• Bevrijdingen en genezingen (1:21-2:11) 
▫ Roeping Levi (2:13-17) 

• Discussies 
▫ Over het vasten van de discipelen (2:18-22) 
▫ Korenplukken op sabbat (2:23-28) 
▫ Genezing hand op sabbat (3:1-6) en anderen (3:7-12) 
▫ Aanstelling van de twaalf (3:13-19) 
▫ Familieleden – Beelzebub – ware familie (3:20-35) 

• Redevoering van de parabels (4:1-34) 



Dienst in en rondom Galilea (1:16–8:26) 

• Tweede doorreis in Galilea (5:21-8:21) 

▫ Bevrijding van demon bij Gerasenen (5:1-20) 

▫ Jaïrus’ (5:21-43) en bloedvloeiende vrouw (5:25-34) 

▫ Afwijzing en ongeloof in Nazareth (6:1-6) 

• Uitzending van de twaalf (6:7-13) 

▫ Herodes Antipas en zijn moord op Johannes (6:14-29) 

▫ Broodvermenigvuldiging voor 5000 (6:30-44) 

▫ Storm (6:45-52) en aanraak-genezingen (6:53-56) 

▫ Discussies over eten met ongewassen handen (7:1-23) 



Reis richting Jeruzalem (7:24–10:52) 

• Tyrus: Syro-Fenicische (7:24-30) 
▫ Decapolis: genezing doofstomme (7:31-37) 

• Broodvermenigvuldiging 4000 (8:1-9) 
• Dalmanutha: teken voor farizeeërs en zuurdeeg (8:10-21)  

▫ Betsaïda: genezing blinde in stappen (8:22-26) 

• Caesarea-Filippi: Wie is Christus? Lijden (8:27-37) 
▫ Verheerlijking (9:1-13) en problemen (9:14-29) 

▫ Tweede lijdensaankondiging (9:30-37) 

▫ Wie zijn Jezus’ volgelingen? (9:38-10:31) 

▫ Derde lijdensaankondiging (10:32-34), voorrang (10:35-45) 

• Genezing van de blinde Bartimeas (10:46-52) 



Reis richting Jeruzalem (7:24–10:52) 
• Unieke genezing doofstomme (7:31-37) en blinde (8:22-26) 

▫ Beide buiten Galilea (7:31; 8:22) 
▫ Beide keren neemt Jezus de zieke apart (7:33; 8:23) 
▫ Beide keren speeksel (7:33; 8:23), handoplegging (7:32; 8:23,25) 
▫ Beide keren geeft Jezus een specifiek gebod (7:36; 8:26) 
▫ Doofstomme in relatie staat oproep te horen (7:14-16) en blinde 

in relatie met oproep te zien (8:11-21). 
• Tussen beiden gebeurtenissen reacties op Jezus’ vraag: 

▫ ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ (8:1-9) 
▫ Onkunde van de discipelen (8:14-21) 
▫ Discipelen begrijpen onvoldoende wat Jezus openbaart. 

• Nadruk bij blinde op zien: ‘kijken’ (vs23), ‘herzien’ (vs24), 
‘zien’ (vs24), ‘scherp zien’ (vs25), ‘waarnemen’ (vs25). 



In en rondom Jeruzalem (11:1–15:5) 
• Intocht en reiniging in Jeruzalem (11:1-26) 

▫ Intocht (11:1-11) en vijgenboom (11:12-14) 
▫ Tempelreiniging (11:15-19) en vijgenboom (11:20-26) 

• Christus’ gezag in vraag gesteld 
▫ Vraag over Christus’ gezag (11:27-33) 
▫ Parabel van de onrechtvaardige landlieden (12:1-12) 
▫ Vraag over de keizerlijke belasting (12:13-17), 

opstanding (12:18-27), grote gebod (12:28-34), Zoon 
van David (12:35-40) 

▫ Het offer van de weduwe (12:41-44) 
• Redevoering over de laatste dagen (13:1-37) 



In en rondom Jeruzalem (11:1–15:5) 
• Jezus gevangen nemen (14:1-52) 

▫ Het plan om Jezus te doden (14:1-2) 
▫ De zalving in Bethanië (14:3-9) 
▫ Verraad van Judas (14:10-11) 
▫ Het Pascha met de discipelen (14:12-21) 
▫ Instelling van het avondmaal (14:22-26) 
▫ Petrus’ verloochening voorspelt (14:27-31) 
▫ Gethsemané (14:32-42) 
▫ Arrestatie van Jezus (14:43-50) 
▫ Jongeman vlucht (14:51-52) 

• Jezus voor de hogepriester (14:53-65) 
• Petrus’ verloochening (14:66-72) 
• Jezus overgeleverd aan Pilatus (15:1-5) 



Kruisiging en opstanding (15:6–16:20) 

• Jezus ter dood veroordeeld (15:6-15) 
• Jezus bespot (15:16-20) 
• De kruisiging (15:21-32) 
• Het sterven van Jezus (15:33-41) 
• De begrafenis (15:42-47) 
• De opstanding (16:1-8) 
• Verschijning aan Maria Magdalena (16:9-11) 
• Verschijning aan twee discipelen (16:12-13) 
• Zendingsopdracht (16:14-18) 
• Hemelvaart (16:19-20) 


