Serie: Markus, evangelie in het kort.
Jezus’ Twaalftal
Schriftlezingen: Markus 3:7-19 Tekst: Markus 3:13-19
Zingen: Ps.135:1,2, Ps.143:10, Ps.119:9, 25, Ps.132:6,10, Ps.90:9, Ps. 108:1
Hoofdpunten van de preek
Jezus kiest Zelf de Twaalf uit. Hij stelt ze aan en geeft ze een bepaalde taak.
1 Jezus kiest (Mk.6:13)
Jezus kiest de Twaalf niet zomaar. Hij doet dat na hemels beraad. Hij gaat daarvoor naar
de bergen. Dé plek waar Hij Zich terugtrekt om contact met de Vader te hebben (Lk. 6:12).
Niet de leerlingen kiezen (zoals gebruikelijk was) hun leraar, maar Jezus kiest de Twaalf.
Hij kiest ze vooral om bij Zich te zijn, niet om van alles te gaan doen. Daar draait het om!
Als Jezus kiest en roept, komen de Twaalf. Als je door Jezus geroepen wordt kan je niet
anders. Twaalf komen uit de menigte en maken zich daarvan los om aan Zijn kant te staan.
2 Jezus stelt aan (Mk. 6:14-15)
Wat wil Jezus met Zijn Twaalftal? Hij stelt ze aan: vanaf nu zijn ze officieel, openbaar
bevestigd. De Twaalf vertegenwoordigen Jezus in hun optreden, niet hun eigen mening.
Jezus stelt ze aan op bij Hem te zijn (// vers 13). Dat is blijkbaar erg belangrijk. Alles wat
de Twaalf namens Jezus doen, begint vanuit de persoonlijke omgang met hun Meester.
Alle ‘acties’ volgen uit het ‘bij Jezus zijn’. De Twaalf gaan meedoen in de dingen die Jezus
doet. Hij predikt het Koninkrijk van God. Genezingen en uitwerpingen zijn tekenen daarbij.
3 Jezus’ Twaalftal (Mk.6:14a,16-19)
Twaalf is een betekenisvol getal. De Twaalf vertegenwoordigen alle stammen van Israël en
zijn de voorhoede van het volk. Ze vormen een eenheid om leiding te aan de gemeente.
Wie zijn de Twaalf? In de eenheid zijn veel verschillen te zien. Verschil in betekenis,
positie, bekendheid, karaktertrekken, overtuigingen...
Jezus laat Zich vertegenwoordigen door gewone, onvolmaakte mensen die op Hem zijn
aangewezen. Verootmoedigend. Ook Judas wordt niet voor niets genoemd.
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