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MARCUSJAAR B-2020-2021 
ZONDAG: Tijd door het jaar 4 
DATUM: 31 januari 2021 

Evangelie: Mc 1,21-28 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus 
 
21  In die tijd trokken Jezus en zijn leerlingen naar Kafarnaüm.  
De eerste de beste sabbat ging Jezus naar de synagoge  
en gaf er onderricht.  
22  De mensen waren geestdriftig over zijn leer,  
want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag,  
en niet als de schriftgeleerden.  
23  En meteen begon er in hun synagoge iemand  
die in de greep was van een onreine geest, luid te krijsen:  
24  `Wat wilt U van ons, Jezus van Nazareth?  
Bent U gekomen om ons te vernietigen?  
Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God!'  
25  Jezus strafte hem af: `Houd uw mond en ga uit hem weg.'  
26  En de onreine geest schudde hem door elkaar  
en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg.  
27  Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen:  
`Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag!  
Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen,  
en ze luisteren naar Hem.'  
28  Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea. 

KBS Willibrord 1995 
 
Enkele elementen of gegevens om de boodschap te verstaan: 
  

1) Het evangelie van deze zondag geeft het eerste deel (v. 21-28) weer van 
de zo te noemen ‘Dag van Kafarnaüm’. 
 

2) Die ‘Dag van Kafarnaüm’ (Mc 1,21-38) wordt beschouwd als de eerste 
grote sectie in het Marcusevangelie. 

 
 3) De eerste twintig verzen in het Marcusevangelie (Mc 1,1-20) waren 

bedoeld als voorbereiding. Eigenlijk begint nu het openbare optreden van 
Jezus.  

  En de evangelist Marcus doet dat door een dag uit het leven van Jezus te 
beschrijven.  
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3) Dat doet hij niet door een historisch verslag te brengen, maar door een 
type-dag samen te stellen. 
 

 5) De zogeheten ‘dag van Kafarnaüm’ bestaat uit: 
  1) optreden in de plaatselijke synagoger; 
  2) daarna genezing van de schoonmoeder van Petrus; 
  3) genezing van zieken van allerlei kwalen en uitdrijving van demonen; 
  4) tijd voor terugtrekking in de eenzaamheid om te bidden; 
  5) verdere tocht om te gaan verkondigen in heel Galilea. 
 
 6) Hier nu geconcentreerd op het optreden in de synagoge van Kafarnaüm: 
  6.1 Bij het eerste optreden van Jezus tekent Marcus hem als leraar en 

exorcist. 
  6.2 De verwondering over zijn onderricht is bijzonder opmerkelijk, daar 

eigenlijk niets vermeld wordt van wat hij zegt. 
  6.3 Jezus had wel al enkele woorden gesproken in het Marcusevangelie: 

zie daarvoor v. 15, maar hier in de synagoge te Kafarnaüm: wordt geen 
woord vermeld. 

   *Volgens P. Kevers:  
   “Marcus verhaalt meer daden dan woorden van Jezus. Het nieuwe bij 

Jezus, datgene waardoor hij de mensen aanspreekt, ligt niet zozeer in 
zijn woorden, maar in de manier waarop hij zijn boodschap over het 
koninkrijk van God in daden omzet. Dat geeft hem gezag” [*P. Kevers, 
p. 82]. 

  6.4 En op welke daad wordt hier vooral gefocust? 
   Op de uitdrijving van een onreine geest. 
   *Volgens  Joop Smit:  
   “De nadruk ligt hierbij op de onthulling (v. 25) door de onreine geest 

van Jezus’ opdracht en identiteit. Hij is inderdaad gekomen om onreine 
geesten te vernietigen. Hij kan dit doen omdat hij ‘de heilige van God’ 
is.[zie daarvoor het doopsel van Jezus: hij wordt daarin bevestigd: ‘Jij 
bent mijn veelgeliefde zoon, in wie ik vreugde vind’ (v.11)] Hij 
vertegenwoordigt Gods heiligheid, en daartegen zijn onreine geesten 
niet bestand. Het korte bevel van Jezus en het luide spektakel waarmee 
de geest reageert, bevestigen dat Jezus inderdaad deze identiteit en 
zending heeft. Marcus brengt hier opnieuw in het kort een thema naar 
voren dat hij in het vervolg breed zal uitwerken. De discussie of Jezus 
door de vorst der demonen duivels uitdrijft (3,22-30) en twee 
uitvoerige exorcismen (5,1-20; 9,14-29) getuigen daarvan [*J. Smit, 
pag. 49]. 
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   *F. Van Segbroeck, pag. 27-28: 
  “Ook zonder daarom het bestaan van de duivel te ontkennen voelen 

velen zich toch onwennig tegenover een verhaal als dit. Het lijkt zo 
irreëel, zo ver weg en van een andere tijd. Wat toen blijkbaar 
vanzelfsprekend was – de duidelijke aanwezigheid van de duivel in de 
mens – is nu voor de meesten ondenkbaar geworden.  

  Tegen die gewijzigde mentaliteit kan men onmogelijk de 
evangelieperikoop als argument inroepen met de bewering dat Marcus 
hier wil beklemtonen dat de duivel bestaat en manifest beslag legt op 
de mens. Men vergeet dan dat de evangelist niet het geloof in de 
duivel wil voorhouden, maar precies het omgekeerde: nl. dat die duivel, 
dank zij geloof in Jezus, zijn macht kwijt is. De afwikkeling van het 
verhaal laat dit zeer duidelijk uitkomen: tegenover °het geweldige – 
doch machteloze – geschreeuw van de demon plaatst de evangelist 
°het rustig gebiedend woord van Jezus. Op dezelfde manier zal 
verderop in het evangelie de onstuimige zee bedwongen worden. Jezus 
maakt hier een mens vrij van een macht die hem tiranniseert en 
vervreemdt en hij geeft hem terug aan zichzelf. Dank zij Jezus is die 
mens weer zichzelf geworden en kan hij zijn leven weer in handen 
nemen. Hij leeft in plaats van geleefd te worden.  

  Of we die vervreemdende macht nu met het evangelie veralgemeend 
“een demon” noemen, of ze de meer gangbare namen geven van 
passie, zelfzucht, structuren van onrecht en geweld of hoe dan ook, dat 
is in dit verband van ondergeschikt belang. Het evangelie wil ons 
wijzen op Jezus die in staat is de mens echt vrij te maken” [*F. Van 
Segbroeck, p. 27-28]. 

 6.5 Jezus leert met gezag (v. 22) 
  Over de inhoud van Jezus’ onderricht, zo is reeds opgemerkt, wordt 

niets gezegd. En toch is dat onderricht fameus opgevallen bij de 
toehoorders. Dat komt ongetwijfeld door de manier waarop het 
gebeurt – of zoals we reeds bij P. Kevers vernamen: “datgene 
waardoor hij (Jezus) de mensen aanspreekt, ligt niet zozeer in zijn 
woorden, maar in de manier waarop hij zijn boodschap over het 
koninkrijk van God in daden omzet. Dat geeft hem gezag” [*P. Kevers, 
pag. 82].  

  *F. Van Segbroeck:  
  “Jezus onderricht met gezag en niet als de Schriftgeleerden, staat er. 

Zijn leer is geen napraten van wat anderen voor hem (beter) hebben 
gezegd. Hij leert als iemand die iets te zeggen heeft. En wat dat is 
maakt Marcus duidelijk door de inlassing van het verhaal van de 
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bezetene. Jezus’ onderricht is bevrijdend. Het maakt iets los bij de 
toehoorders en brengt hen in beweging. Het drukt hen niet dieper in 
het ontmoedigende besef van onmacht en nutteloosheid, maar brengt 
hen tot de blije bewustwording dat zij meetellen voor God en dat hun 
leven waardevol is. De gekwelde mens die door Jezus bevrijd wordt, is 
het beeld van wat Jezus’ onderricht in elke mens kan bewerken” [*F. 
Van Segbroeck, p. 28]. 

 6.6 Een vraag van de aanwezigen in v. 27:  
  “Wat is dat toch?” (Willibrord) of “Wat is dit allemaal?” (NBV): 
  “Marcus laat de perikoop uitmonden in een vraag van de aanwezigen 

(zie vertaling in v. 27). Voor het eerst wordt in het evangelie de vraag 
gesteld naar de identiteit van Jezus. De demon heeft in v. 24 reeds een 
antwoord gegeven, maar het is een antwoord dat eigenlijk te vroeg 
komt omdat het tot misverstand kan leiden. Pas op het einde van het 
evangelie, nadat Marcus duidelijk zal gemaakt hebben dat Jezus, de 
heilige van God, veel zal moeten lijden en dat ook de gelovige hem 
slechts kan volgen door achter hem het kruis te dragen ( 8,34), dan pas 
zal men Jezus zonder terughouding de ware naam kunnen geven die de 
zijne is: Jezus, de zoon van God (14,61-62; 15,39)” [*F. Van Segbroeck, 
p. 28-29]. 

 6.7 Boodschap: 
  “Bij de lezing en de verkondiging van dit stuk evangelie zal men best 

niet teveel aandacht geven aan het spectaculaire van het exorcisme 
maar – in de lijn van Marcus – duidelijk de bevrijdende kracht in het 
licht stellen die uitgaat van het evangelie, het woord van God. De 
machten ten kwade zijn vandaag even talrijk als in Marcus’ dagen, 
maar ze dragen andere namen. Het geloof in Jezus als de Zoon van 
God, die de mens ontvoogdt en vrij maakt van verknechting en 
verdwazing en hem teruggeeft aan zichzelf en zijn waarachtige 
menswaardige bestemming, kan daarom ook in onze tijd nooit genoeg 
verkondigd worden” [*F. Van Segbroeck, p. 29]. 
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