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inleiding

❑ geschiedenis wordt verhaald in
▪ Matteus 14:22-36

▪ Marcus 6:45-52

▪ Johannes 6:15-21



inleiding

❑ geschiedenis wordt verhaald in
▪ Matteus 14:22-36

▪ Marcus 6:45-52

▪ Johannes 6:15-21

❑ het voorgaande:
▪ de spijziging van de 5000 (verhaald in alle vier 

de evangeliën);
▪ vlak vóór het Pascha (Joh.6:4)
▪ de volgende dag zou Jezus uitleggen dat het 

brood-wonder spreekt van "het levende brood" 
(Joh.6:22-59)

▪ 12 manden over (> de rest voor Israël).



Marcus 6

45 En terstond dwong hij zijn discipelen 
het schip in te stappen 
en vooruit te gaan 
naar de overkant Betsaïda 
terwijl hijzelf de schare wegzond. 

volgens Joh.6:15 omdat de schare 
hem met geweld koning wilde maken



Marcus 6

45 En terstond dwong hij zijn discipelen
het schip in te stappen 
en vooruit te gaan 
naar de overkant Betsaïda 
terwijl hijzelf de schare wegzond. 

= de twaalf, type van Israël



Marcus 6

45 En terstond dwong hij zijn discipelen 
het schip in te stappen 
en vooruit te gaan 
naar de overkant [van] Betsaïda
terwijl hijzelf de schare wegzond.

St.Vert.
"... henen te varen aan de andere zijde 
tegen over Bethsaida..."

• want de spijziging vond plaats bij 
Betsaïda (Luc.9:10)

• ze gingen naar Kapernaüm (Joh.6:16)





Marcus 6

45 En terstond dwong hij zijn discipelen 
het schip in te stappen 
en vooruit te gaan 
naar de overkant Betsaïda 
terwijl hijzelf de schare wegzond. 



Marcus 6

46 En afscheid nemend van hen, 
ging hij weg, de berg op om te bidden.

zowel van de schare als van de twaalf 



Marcus 6

46 En afscheid nemend van hen,
ging hij weg, de berg op om te bidden. 

verwijzend naar zijn tegenwoordige 
positie in hemel:

▪ de hoogste plaats
▪ gekroond





Marcus 6

46 En afscheid nemend van hen,
ging hij weg, de berg op om te bidden. 

als de hogepriester in het heiligdom



Marcus 6

47 En terwijl het avond werd, 
was het schip te midden van de zee
en hij alleen op het land.

type van de volkeren (vergl. Openb.17:15)
▪ de Heer is "op de hoogte"



Marcus 6

48 En toen hij hen zag tobben bij het roeien
want de wind was hen tegen, 
kwam hij omstreeks de vierde nachtwake 
naar hen toe, 
wandelend op de zee 
en hij wilde hen voorbijgaan.

de twaalf zagen hem niet...
maar hij zag de twaalf wel



Marcus 6

48 En toen hij hen zag tobben bij het roeien
want de wind was hen tegen, 
kwam hij omstreeks de vierde nachtwake
naar hen toe, 
wandelend op de zee 
en hij wilde hen voorbijgaan. 

Mar.13:35
Waak dan, want jullie weten niet, wanneer 
de heer van het woonhuis komt, of (1) 
laat, of (2) te middernacht, of (3) bij het 
hanegekraai, of (4) vroeg in de morgen...



Marcus 6

48 En toen hij hen zag tobben bij het roeien
want de wind was hen tegen, 
kwam hij omstreeks de vierde nachtwake 
naar hen toe, 
wandelend op de zee
en hij wilde hen voorbijgaan.

> "die door de zee een weg baant..."
zoals bij de verlossing van Israël uit Egypte 



Psalm 77 

20 Uw weg was in de zee, 
uw pad in grote wateren, 

zodat uw voetsporen niet werden gekend.
--------------------------------



Psalm 77 

20 Uw weg was in de zee, 
uw pad in grote wateren, 

zodat uw voetsporen niet werden gekend.
--------------------------------

Jesaja 43

15 Ik JAHWEH, uw Heilige, 
de Schepper van Israel, uw Koning.

16 Zo zegt JAHWEH, 
die door de zee een weg baant

en een pad door machtige wateren;
17 die wagen en paard doet uittrekken, 

krijgsmacht en helden; 
tezamen liggen zij neder, 
zij staan niet weer op...



Marcus 6

48 En toen hij hen zag tobben bij het roeien
want de wind was hen tegen, 
kwam hij omstreeks de vierde nachtwake 
naar hen toe, 
wandelend op de zee
en hij wilde hen voorbijgaan. 

... en 'forceert' zo aangeroepen te worden

vergl. Luc.24:28
En zij naderden het dorp, waar zij heengingen, 
en Hij deed, alsof Hij verder zou gaan.



Marcus 6

49 En toen zij hem waarnamen, 
op de zee wandelend, 
meenden zij dat het een spook was en gilden.

m.a.w. ze herkennen hem niet



Marcus 6

50 Want zij namen hem allen waar 
en werden verontrust. 
Maar terstond sprak hij met hen 
en zei tot hen: 
houd moed, ik ben het, vrees niet.

dus géén gezichtsbedrog van een enkeling



Marcus 6

50 Want zij namen hem allen waar 
en werden verontrust. 
Maar terstond sprak hij met hen 
en zei tot hen: 
houd moed, ik ben het, vrees niet.

daarin klinkt de Godsnaam door!



Marcus 6

51 En hij klom bij hen in het schip
en de wind bedaarde. 
En zij waren innerlijk bovenmate ontsteld,

In Mat.14 wordt voorafgaand nog 'het 
uitstapje' van Petrus beschreven:
• een type van een overblijfsel dat eerder 

haar toevlucht tot de Messias zal nemen 
in de woestijn (Petrus - Petra!) 



Marcus 6

51 En hij klom bij hen in het schip 
en de wind bedaarde. 
En zij waren innerlijk bovenmate ontsteld,

wanneer de Messias tot Israël komt zal Hij 
zich bij hen vervoegen de storm doen bedaren  



Marcus 6

51 En hij klom bij hen in het schip 
en de wind bedaarde.
En zij waren innerlijk bovenmate ontsteld,

> exstase



Marcus 6

52 want zij hadden niet begrepen bij de broden
maar hun hart was verhard.

❑ > de eerste komst
❑ pas ná de nacht en dóór de storm, 

te midden van de volkenzee, zal 
Israël tot inzicht komen



Marcus 6

52 want zij hadden niet begrepen bij de broden
maar hun hart was verhard.

❑ > de eerste komst
❑ pas ná de nacht en door de storm 

te midden van de volkenzee, zal 
Israël tot inzicht komen;

❑ nu is Israël verhard (Rom.11:8)



Marcus 6

53 En overgevaren kwamen zij op het land
in Genesaret en meerden aan.

geen kalme reis, maar wel 
een behouden aankomst!



samenvatting profetische lijn 

❑ de Heer vandaag op de berg
❑ Israël in de nacht en in de storm op zee
❑ tegen het aanbreken van de nieuwe dag komt hij 

tot hen
❑ zij herkenden hem niet, totdat hij zich 

bekendmaakt
❑ en dan brengt hij hen in de rust! 


