
Bijbelgespreksgroep 21: Bijbelstudies over Jezus (Markus 6)
1. Schriftlezingen Markus 6:1-13 & 30-57
1. En Hij ging vandaar weg en kwam in Zijn vaderstad en Zijn discipelen volgden Hem.
2. En toen het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge te onderwijzen; en velen die luisterden, stonden er versteld 

van en zeiden: Waar heeft Deze die dingen vandaan en wat is dit voor wijsheid die Hem gegeven is, dat ook zulke 
krachten door Zijn handen gebeuren?

3. Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria en de Broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En zijn Zijn 
zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem.

4. En Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis.
5. En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen.
6. En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. En Hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs.
7. En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten.
8. En Hij gebood hun dat zij niets mee zouden nemen voor onderweg dan alleen een staf: geen reiszak, geen brood, geen 

geld in de gordel;
9. maar dat zij wel sandalen zouden aanbinden en niet met twee stel onderkleren gekleed zouden zijn.
10. En Hij zei tegen hen: Waar u een huis zult binnengaan, blijf daar totdat u uit die plaats vertrekt.
11. En als er zullen zijn die u niet ontvangen en niet naar u luisteren, schud dan, als u vandaar weggaat, het stof af dat onder 

uw voeten zit, tot een getuigenis tegen hen. Voorwaar zeg Ik u: Het zal voor Sodom of Gomorra verdraaglijker zijn in de 
dag van het oordeel dan voor die stad.

12. En toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest bekeren.
13. En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond.

30. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten Hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden.
31. En Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit; want er waren er velen die 

kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.
32. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen.
33. En de menigten zagen hen weggaan, en velen herkenden Hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daarnaartoe;

en zij kwamen er vóór hen aan en gingen samen naar Hem toe.
34. En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij 

waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon hun veel dingen te onderwijzen.
35. En toen het al laat geworden was, kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden: Deze plaats is eenzaam en het is al 

laat;
36. stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want zij 

hebben niets te eten.
37. Maar Hij antwoordde hun en zei: Geeft u hun te eten. En zij zeiden tegen Hem: Moeten wij voor tweehonderd penningen 

brood gaan kopen en hun te eten geven?
38. En Hij zei tegen hen: Hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen zij het te weten gekomen waren, zeiden zij: Vijf, en

twee vissen.
39. En Hij droeg hun op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras.
40. En zij gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig.
41. En toen Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf

ze aan Zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten, en de twee vissen verdeelde Hij onder allen.
42. En zij aten allen en werden verzadigd.
43. En zij raapten twaalf manden vol met stukken brood op, en wat over was van de vissen.
44. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend mannen.
45. En meteen dwong Hij Zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaïda, terwijl 

Hijzelf de menigte weg zou sturen.
46. En toen Hij afscheid van hen genomen had, ging Hij naar de berg om te bidden.
47. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee en Hijzelf was alleen op het land.
48. En Hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want zij hadden de wind tegen; en omstreeks 

de vierde nachtwake kwam Hij, lopend op de zee, naar hen toe en wilde hen voorbijgaan.
49. En toen zij Hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was en schreeuwden luid,
50. want allen zagen Hem en raakten in verwarring; en meteen sprak Hij met hen en zei tegen hen: Heb goede moed, Ik ben 

het; wees niet bevreesd.
51. En Hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen; en zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden

zich,
52. want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was.
53. En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Gennesaret en legden daar aan.
54. En toen zij uit het schip gegaan waren, herkende men Hem meteen.
55. En men liep heel die streek door en begon op ligmatten hen die er slecht aan toe waren met zich mee te dragen naar de 

plaats waarvan ze hoorden dat Hij daar was.
56. En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem 

of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond.
57.

Onderaan het Bijbelgedeelte staan verwijsteksten naar de vindplaatsen van dit onderwijs in de andere 
evangeliën. Lees de verschillende weergaven naast elkaar.
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Bijbelgespreksgroep 21: Bijbelstudies over Jezus (Markus 6)

Leessleutel:  Kern zoeken

Zoek de kernzin of het kernwoord van de Bijbelgedeelten (vers 1-6; vers 7-13; vers 30-44 en vers 45-56).

Lees het gedeelte een paar keer door.
 Wat is volgens jou de kern of de belangrijkste zin in dit gedeelte? (Je zou het ook zó kunnen zeggen: als 

de dominee zondag over dit gedeelte een preek zou houden, over welk vers moet die preek volgens jou 
dan gaan?)

 Welke drie woorden kun je absoluut niet  missen in dit gedeelte?
 Wat betekent die kern (die zin) voor jezelf. (vraag jezelf af: hoe ga ik hier zelf mee om, wat betekent dit 

voor mijn relatie met God, wat wil ik hiervan onthouden, enzovoorts)

Vragen:

1. Bij zijn komst naar Nazareth komt het onderwijs van de Heere Jezus in het middelpunt te staan. Maar
in plaats dat men hem verwelkomt, nemen zijn dorpsgenoten een aanstoot aan hem. Waarom?

2. Om Zijn werk te vermenigvuldigen stuurt Jezus Zijn discipelen er in tweetallen op uit. Wat valt je op 
aan de instructies die Hij hun meegeeft? (vers 7-10)

3. Hoe moeten zij reageren, wanneer ze ongewenst zijn?

4. Wanneer zijn belangrijke plannen van jou plotseling onderbroken en hoe heb jij daar op gereageerd?

5. De krote boottocht is het enige moment dat Jezus en Zijn discipelen voor zichzelf hebben. Tegen de 
tijd dat ze hun bestemming bereiken, is iedereen hen voor geweest. Hoe reageert Jezus op die 
onderbreking? (vers 30-44)

6. Waarom willen de discipelen de mensen wegsturen? (vers 35-36)

7. Hoe daagt Jezus hen in plaats daarvan uit? En hoe reageren de discipelen daarop? En waarom 
reageren ze zo?

8. Jezus heeft mededogen en een plan. Hoe gebruikt Hij de hulpmiddelen die ze hebben?

9. Heb jij dat ook wel eens meegemaakt? Dat God beperkte hulpmiddelen gebruikte, om iets aan te 
pakken?

10. Wat leer je uit Jezus’ optreden in deze situatie over Gods komende Koninkrijk?

11. Lees het verhaal van de wonderbare spijziging nog eens, maar nu uit het perspectief van de 
discipelen. Hoe zouden zij die gebeurtenis beleven? Hoe zouden ze er achteraf met elkaar over 
napraten?

12. Zijn de noden in onze tijd anders dan in de tijd  van Jezus? Wat zijn de concrete dingen die wij 
kunnen doen?

13. Het is ongeveer drie uur ’s nachts wanneer de discipelen Jezus op het water zien lopen. Welke 
emoties dienen zich allemaal bij hen aan? (vers 49-52)

14. Wat hebben die leerlingen niet begrepen over die broden, wat ze eigenlijk wel hadden moeten doen?

15. Wat zorgt ervoor dat ons hart zich verhardt?

16. Hoofdstuk 6 sluit af met een herhaling van wat er gebeurd is. De mensen werden vanwege de 
genezingen naar Jezus toe getrokken en Hij stuurde hen niet weg, ook al was dit iet het hoofddoel 
van Zijn aanwezigheid. Hoe kun je mededogen tonen en anderen helpen, zelfs wanneer mensen je 
plannen doorkruisen?
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