
Jezus beoogt een levenslange zorgplicht
Preekschets en liturgische aanwijzingen bij Marcus 10:1-16

De gebeurtenissen uit deze passage spelen zich af tijdens Jezus’ reis van Galilea naar
Jeruzalem (beschreven in Marcus 8:27 - 10:52). In Marcus 10:1 en 10:17 verwijst Marcus
daarnaar. We horen in Marcus 10:1 Jezus’ vertrekpunt en reisdoel. Hij reist met anderen
(feestpelgrims?).

In 10:1-16 treedt Jezus zowel in het openbaar als in kleine kring op. Die afwisseling zien we
bij Marcus vaker. Twee keer klinkt in 10:1 het woordje ‘weer’: weer de massa(’s), weer
onderwijzen. Het ‘volk’ hoort Jezus graag (Marcus 12:37). In Jezus’ onderwijs gaat het om
onderwijs in de Thora, om de actualisering daarvan voor dat moment. Volgens Marcus 6:34
onderwijst Jezus omdat Hij met ontferming bewogen is. De discipelen worden in 10:1 niet
genoemd, maar zij zijn er getuige het vervolg wel bij aanwezig.

Onderweg wordt Jezus en plein public aangesproken door farizeeën, geloofsleraren die net
als Hij bezig zijn met het zoeken naar praktische toepassing van de Thora. Met de term ‘op de
proef stellen’ (die hij ook gebruikte in 1:13) maakt Marcus duidelijk dat de intenties van de
farizeeën niet positief zijn. Al eerder keerden farizeeën zich tegen Jezus: Marcus 3:6; 7:1vv.
Zij komen met een strikvraag: ‘Is het een man toegestaan zijn vrouw weg te sturen?’ De vraag
verrast ons als hedendaagse lezers, alleen al omdat zij niet over een recht van vrouwen
spreken. In de Joodse gemeenschap was echtscheiding toegestaan. Er was verschil van
opinie over de gronden waarop. De school van Sjammai (bet Sjammai) nam een strenger
standpunt in, de school van Hillel (bet Hillel) een veel ruimer.1 Wat zou Jezus zeggen, met
welke (farizese) school zou Hij het eens zijn? Jezus stelt een tegenvraag: ‘Wat heeft Mozes
geboden?’ (vers 3) Hij wil de vraag beantwoord zien vanuit de Tora. De farizeeën noemen dan
het begin van Deuteronomium 24, Mozes’ woorden over de scheidsbrief (vers 4). Een man
mocht een vrouw wegsturen ‘wanneer hij iets onbehoorlijks bij haar vond’. Wat dat is wordt
niet geconcretiseerd. Om haar recht te beschermen moest er dan de scheidsbrief zijn, een
document door twee getuigen ondertekend. Met dat document kon zij hertrouwen. Zij kon
dus niet zomaar aan de kant worden gezet, ook al lijkt de drempel bij bet Hillel laag.

In zijn antwoord (vers 5-9) laat Jezus zich niet uitdagen tot een keuze. Hij kapittelt eerst zijn
gesprekspartners in vers 5: Mozes gaf deze ruimte vanwege de hardheid van jullie harten.
Daarna brengt Jezus een heel ander uitgangspunt in: hoe God vanaf de schepping mensen in
duo schiep, mensen op elkaar aangewezen, leefgemeenschappen waarin zij er voor elkaar
zijn. Waarin het niet alleen om de man draait, maar twee mensen voor elkaar een veilige
haven zijn. Mooi is de beweging: loslaten - hechten - tot een eenheid worden. Het verbinden
(vers 9) wijst op het onder één juk verbinden van twee ossen. De gedachte dat God mensen
verbindt, is ook te vinden in het Jodendom van Jezus’ tijd.2

2 Strack – Billerbeck, idem, 803.

1 H.L. Strack – P. Billerbeck, Das Evangelium nach Matthäus erlaütert aus Talmud und Midrasch,
München 1922. Op blz. 303-321 wordt gesproken over de scheidsbrief en redenen voor echtscheiding.



Hierbij is te bedenken dat in Jezus’ tijd het huwelijk, anders dan in onze tijd, allereerst een
zakelijk contract was, geen verbintenis tussen mensen die elkaar liefhebben. Jongeren
werden uitgehuwelijkt. Liefde kon komen. Vergelijk Isaäk, Genesis 24:67. Een vrouw buiten
het huwelijk was kwetsbaar. Wat Jezus beoogt is veiligheid, een levenslange zorgplicht.
Jezus neemt in dit thema een strikt standpunt in. Hij verzet zich tegen lichtvaardig verstoten.
Hij is radicaal uit zorg voor de kwetsbare. Hij lijkt hier strenger dan bet Sjammai. Bij andere
thema’s is Jezus integendeel rekkelijk.

Na dit publieke debat (10:2-9) gaat Jezus er later in klein comité (‘thuis’) met zijn leerlingen
op verder, ook na een vraag (10:10-12). Hier klinkt opnieuw het woordje ‘weer’. Dan noemt Hij
hertrouwen de definitieve breuk, zowel voor de man als voor de vrouw. Hier wordt wel een
initiatief van de kant van de vrouw vermeld (vers 12).
Ook het laatste onderdeel van deze passage (10:13-16) is bedoeld als onderwijs. Nog in het
huis van vers 10. Veelal wordt Jezus hier gezien als de grote kindervriend. Maar draait het
daarom? Het gaat Jezus in dit verhaal om de houding van mensen om het Koningschap van
God te kunnen ontvangen. Hier ligt een verband met 9:36-37. Daar vertelt Marcus dat Jezus
een kind in de groep leerlingen zette en zo zich uitsprak in de discussie onder zijn leerlingen
wie van hen de belangrijkste was. Een kind - het woord duidt op een kind van jonger dan 12
jaar, nog niet religieus volwassen - wordt hier een metafoor om de leerlingen iets duidelijk te
maken. Dat gebeurt ook in 10:13-16, een verhaal gestructureerd à la genezingsverhalen in
Marcus.3 Jezus gaat het hier om ontvankelijkheid. Je hoeft al niet een heleboel mee te
nemen om bij Jezus welkom te zijn. We horen hier een duidelijk contrast met de leefregels
van Qumran, waar mensen aan hoge eisen moesten voldoen om tot de gemeenschap te
kunnen behoren.
Na zijn vermanende woorden aan het adres van zijn leerlingen omarmt Jezus de gebrachte
kinderen (10:16), zoals Jezus het kind van 9:36 omarmde. Daarna zegent Hij ze met
levenskracht.

Focus
1. Het gaat op de Israëlzondag om geloofsverbondenheid als mensen onderweg om Gods wil
te kennen en te doen.
2. Geloven vraagt om onderwijs, om in steeds nieuwe situaties te ontdekken hoe Gods
leefregels gepraktiseerd kunnen worden.
3. De Thora spreekt over zorg voor en bescherming van elkaar. In die lijn vraagt Jezus om
bescherming van de partner in de relatie. Jezus formuleert een scherp uitgangspunt. De
praktijk is weerbarstig. Mozes haakt in op dat weerbarstige. De preek kan er niet omheen om
hedendaagse opvattingen over relaties te thematiseren.
4. Wat is in de passage over echtscheiding de verhouding tussen Mozes en Jezus? Op deze
Israëlzondag is dat een wezenlijke vraag. Jezus schaft Mozes niet af. Hij is van mening dat
Hij de Tora tot haar diepste betekenis terugbrengt.4

5. Deze passage wijst erop om op een open manier met elkaar als gelovigen in gesprek te
zijn, om van elkaar te leren, open voor nieuwe benaderingen.

4 A. van Egmond, Het christelijk geloof. Een eigentijdse introductie, Utrecht 2018, 162.

3 Sam Janse, ‘Kinderzegening en kinderdoop: over de ecclesiologische implicaties van Marcus
10:13-16 par.’, Theologia Reformata 45 (2002) 242-255.



Liturgische suggesties
- Passend voor deze zondag is het lied ‘Opdat wij zouden weten wat Gods bedoeling is’, lied
22 in de bundel Zij zingen zich een weg, geschreven door Hans Bouma, te zingen op de
melodie van Psalm 128 of Lied 968. De tekst is op internet te vinden.
- Als intocht kan gedacht worden aan Psalm 87 of Psalm 121, de laatste vanwege het thema
van ‘onderweg zijn’ in Marcus 10:1-16.
- Als leefregel kan gedacht worden aan Spreuken 3:3-7.
- Na het gebed om ontferming aan Psalm 86:2.4.
- Als opmaat voor de lezingen in de dienst aan het woord is te denken aan enkele coupletten
uit het lied ‘Wat ons beweegt en gaande houdt’ van Sytze de Vries. De tekst is op internet te
vinden.
- De in het leesrooster aangegeven oudtestamentische lezing is Maleachi 2:10-16. Passend is
ook Deuteronomium 24:1.
- Bij de lezing van Marcus 10 met zijn accent op leren is Psalm 25 een goede keus.
- Na de verkondiging is Lied 723 te zingen.
- Als acclamatie bij de voorbeden is te denken aan het refrein van Lied 25b.
- Als slotlied kan gedacht worden aan Lied 418 of aan het lied van Jacqueline Roelofs-van der
Linden, ‘Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede’, Zingenderwijs nr. 49, op de
melodie van Lied 868. De tekst is op internet te vinden. Maar ook aan Opwekking 530.
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