
Bijbelgespreksgroep 16: Jezus en de Sabbat 
Bijbelstudies over Jezus (Markus 3:7-35)

1. Schriftlezingen Marcus 3:7-35
7. En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee; en Hem volgde een grote menigte uit Galilea en uit 

Judea,
8. en uit Jeruzalem en uit Idumea en van over de Jordaan; ook een grote menigte uit de omgeving van 

Tyrus en Sidon, die gehoord had wat voor grote dingen Hij deed, kwam naar Hem toe.
9. En Hij zei tegen Zijn discipelen dat er steeds een scheepje bij Hem moest blijven vanwege de 

menigte, opdat ze Hem niet verdringen zouden.
10. Want Hij had er velen genezen, zodat allen die aandoeningen hadden, op Hem aandrongen om Hem 

te kunnen aanraken.
11. En telkens wanneer de onreine geesten Hem zagen, vielen zij voor Hem neer en riepen: U bent de 

Zoon van God!
12. En Hij gebood hun streng en met klem dat zij niet bekend zouden maken wie Hij was.
13. En Hij klom de berg op en riep bij Zich wie Hij wilde; en zij kwamen naar Hem toe.
14. En Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te prediken,
15. en macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te drijven.
16. En Simon gaf Hij de naam Petrus,
17. en verder Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, de broer van Jakobus-aan hen gaf Hij de 

naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent-
18. en Andreas en Filippus en Bartholomeüs en Mattheüs en Thomas en Jakobus, de zoon van Alfeüs, 

en Thaddeüs en Simon Kananites,
19. en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.

20. En zij kwamen thuis; en er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat zij zelfs geen brood konden 
eten.

21. En toen Zijn verwanten dat hoorden, gingen zij eropuit om Hem tegen te houden, want zij zeiden: Hij 
is buiten Zichzelf.

22. En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en: Door de 
aanvoerder van de demonen drijft Hij de demonen uit.

23. En Hij riep hen bij Zich en zei tegen hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven?
24. En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden.
25. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet standhouden.
26. En als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet standhouden, maar is dat zijn 

einde.
27. Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke 

bindt; en dan kan hij zijn huis leegroven.
28. Voorwaar, Ik zeg u dat alle zonden de mensenkinderen vergeven zullen worden, en de lasteringen 

die zij ook maar uitgesproken zullen hebben;
29. maar wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar

is schuldig en verdient het eeuwige oordeel.
30. Want zij zeiden: Hij heeft een onreine geest.

31. Nu kwamen dan Zijn broers en Zijn moeder; en terwijl zij buiten stonden, stuurden zij iemand naar 
Hem toe om Hem te roepen.

32. En de menigte zat om Hem heen; en ze zeiden tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers daarbuiten
zoeken U.

33. En Hij antwoordde hun en zei: Wie is Mijn moeder, of wie zijn Mijn broers?
34. En terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten, zei Hij: Zie, Mijn moeder en Mijn 

broeders;
35. want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder..

TIP
Onderaan de Bijbelgedeelten staan verwijsteksten naar de vindplaatsen van dit onderwijs in de 
andere evangeliën. Het kan voor jezelf verhelderend zijn om die verschillende weergaven naast 
elkaar te leggen.
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Het Bijbelgedeelte bestaat deze keer uit drie korte stukjes. Lees ze zorgvuldig door en gebruik daarbij 
de onderstaande leessleutels:

Leessleutel: God ontdekken (vers 7-19)
 
Wat is het: Je let op wat er gezegd wordt over God (of over Jezus): wie is Hij, wat doet Hij, wat zegt Hij?

Zo werkt het:
 Lees het gedeelte door en kijk wat er over God gezegd wordt. Denk bijvoorbeeld aan: wat doet Hij, wie is Hij, wat

zegt Hij.
 Wat leer je in dit gedeelte over Hem? Of: wat valt je het meest op?
 Breng onder woorden wat je naar aanleiding van dit gedeelte tegen God zou willen zeggen.

Leessleutel: Kern zoeken (vers 20-30)
Wat is het: Je zoekt naar de kernzin of kernwoorden van een bijbelgedeelte.
 
Zo werkt het: 
 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?
Of: welke drie woorden kun je absoluut niet  missen in dit gedeelte?

 Denk er even over na wat die kern (die zin) voor jezelf betekent. Bijvoorbeeld: hoe ga ik hier zelf mee om, wat
betekent dit voor mijn relatie met God, wat wil ik hiervan onthouden, enzovoorts.

Leessleutel: 4xB (vers 31-35)
 
Wat is het: Je stelt jezelf n.a.v. dit gedeelte vier vragen: wat wil ik Bedenken, Bedanken, Belijden en Bidden.
 
Zo werkt het:
 Leuk om te weten dat deze methode van Luther is (gaat dus al jaren mee!).
 Lees het bijbelgedeelte voor jezelf door.
 Stel na afloop vier vragen:

1. Wat wil ik leren van dit gedeelte (bedenken)
2. Waarvoor wil ik God bedanken
3. Wat wil ik aan God belijden
4. Waarvoor wil ik bidden

Vragen:

1. Waarom trekt Jezus zulke groepen mensen volgelingen aan? (7-12)
2. Waarom wil hij niet dat de onreine geesten zijn identiteit onthullen?
3. Voor welk speciaal doel roept Jezus twaalf van die volgelingen? (13-15)
4. Zie jij een verband tussen de twaalf stammen en twaalf volgelingen?
5. Hoe denkt Zijn familie over Jezus? (20-21)
6. En hoe denken de Farizeeën? (22)
7. Hoe reageerde mensen, toen ze ontdekte dat jij een volgeling van Jezus bent? En wanneer jij 

dat nog niet bent, wie denk jij dan dat Jezus is?
8. Hoe beantwoord Jezus de beschuldiging van de Farizeeën? (23-30)
9. Helpt de vergelijking die Jezus inzet om de vraag over het verbond met de duivel te 

beantwoorden? Hoe?
10.Jezus reageert aanstootgevend op de zoektocht van zijn familie (31-35). Dat paste absoluut niet 

in zijn tijd en omgeving. Waarom zou Jezus zo gereageerd hebben? Wat wil Hij ons leren?
11.Welke loyaliteiten spelen vandaag de dag een grote rol voor ons? (Loyaliteit is dat je iemand of 

iets altijd steunt en niet alleen laat).
12.Wat vindt jij belangrijker en op welke manier? De loyaliteit bij vraag 12, of de loyaliteit aan Jezus 

en Zijn ‘familie’?
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13.Hoe kunnen we elkaar helpen om onze loyaliteit in de juiste verhouding tot Jezus te plaatsen?
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