HET LEVEN VAN JEZUS LES 10  JEZUS HEEFT DE MACHT OVER
LIEFDE EN DOOD
MATTHEÜS 9:18-26

KERN VAN DE LES
De kinderen zullen rennen naar en vertrouwen op Jezus als hun barmhartige
Verlosser.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
De genezing van de zieke vrouw en de opstanding van het dochtertje van Jaïrus beschrijven.
Voorbeelden uit de les van vandaag van Jezus’ compassie op te sommen.
Uit te leggen hoe de vrouw en Jaïrus hun geloof uitten.
Te vertellen hoe Jezus’ macht zichtbaar was in de les van vandaag.

MEMORIEVERS
“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op
u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw
ziel.”

TOEPASSINGEN




Toon berouw en keer je naar Jezus om barmhartigheid.
Verheug je erin dat Jezus de macht heeft over alle ziekten en kwalen.
Streef ernaar om God te verheerlijken door gehoorzaamheid.

VOLGENDE WEEK

JEZUS BELOOFT RUST
Lees Mattheüs 11:20-30

HET LEVEN VAN JEZUS LES 10 JEZUS HEEFT DE MACHT OVER ZIEKTE EN DOOD

Matt.11:28-29
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ACHTERGROND
Toen Johannes de Doper in de gevangenis was begon Hij er aan te twijfelen of Jezus werkelijk de Messias was.
Hij stuurde zijn discipelen om aan Jezus te vragen of Hij degene was “Die komen zou” (Matt.11:3). Jezus
antwoordde de discipelen van Johannes dat “blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen
worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie
verkondigd” (Matt.11:5). Hoewel de bediening van Jezus anders was dan Johannes had verwacht, verwees
Jezus naar Zijn wonderen en het Evangelie dat Hij predikte als het bewijs van wie Hij was. In hoofdstukken 8 en
9 van zijn Evangelie volgt Mattheüs Jezus’ gedachtegang en geeft tien wonderen weer als onweerlegbaar
bewijs dat Jezus werkelijk de Messias was. Twee van deze wonderen tonen aangrijpend Jezus’ macht over het
menselijk leven.

Het geloof van een vrouw in Jezus’ macht (Mattheüs 9:20-21)
Jezus beantwoordde het geloof van Jaïrus door hem te volgen naar zijn huis. Terwijl Jezus en Zijn discipelen
met Jaïrus op weg gingen “een grote menigte volgde Hem en zij drongen tegen Hem aan” (Mark.5:24). Onder
degenen die volgden was een vrouw “die al twaalf jaar bloedvloeiingen had” (matt.9:20). De bloedvloeiingen
van de vrouw, mogelijk disfunctionele uterusbloedingen, maakten de vrouw onrein (Lev.15:25-27). Gedurende
12 jaren was ze gedwongen geweest om op zichzelf te leven, apart van haar familie en kon ze niet deelhebben
aan de aanbidding in de synagoge of tempel. De vrouw had al wat ze had gespendeerd aan pogingen om
genezen te worden, maar in de plaats van geholpen te worden door de geneesheren, werden haar bloedingen
enkel erger (Mark.8:26; Luk.8:43). Buiten Jezus had de vrouw geen hoop meer op genezing of leven in de
maatschappij.
Toen de vrouw over Jezus vernam, geloofde ze dat Hij haar kon genezen van haar bloedingen. In de plaats van
Jezus te stoppen en te vragen om genezen te worden, “kwam (ze) van achteren naar Hem toe en raakte de
zoom van Zijn bovenkleed aan” (Matt.9:20). (De vrouw raakte Jezus mogelijk in het geheim aan omdat ze
vreesde afgewezen te worden omdat ze ceremonieel onrein was.) De vrouw zei tot zichzelf: “Als ik alleen maar
Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden” (Matt.9:21). In haar geloof vertrouwde de vrouw erop dat
Jezus’ kleding Zijn helende kracht zou doorgeven!
Jezus’ macht over het leven van een vrouw (Mattheüs 9:22)
Het Evangelie van Markus geeft de meest levendige beschrijving van wat er gebeurde toen de vrouw de zoom
van Jezus’ kleed aanraakte: “En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat
zij van die aandoening genezen was” (Mark.5:29). De vrouw voelde haar inwendige bloeding stoppen van
zodra ze Jezus’ kleding aanraakte! Nadat de vrouw was genezen keerde Jezus zich om omdat Hij “merkte dat
er kracht van Hem uitgegaan was” (Mark.5:30). Toen Jezus vroeg wie Hem had aangeraakt, ontkende iedereen
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Jaïrus smeekte Jezus om te komen en zijn 12-jarige dochter te genezen die stervende was (Luk.8:42). Mattheüs
geeft weer dat Jaïrus zei: “Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg Uw hand op haar en zij zal leven”
(9:18). Markus geeft weer dat de man Jezus smeekte om te komen omdat “Mijn dochtertje ligt op sterven; ik
smeek U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven” (Mark5:23). Zeer
waarschijnlijk was het dochtertje, toen Jaïrus bij Jezus aankwam, nog in leven. [Zowel Markus als Lukas
vertellen dat een boodschapper kwam en Jaïrus op hoogte bracht dat zijn dochter stierf terwijl hij en Jezus op
weg waren naar zijn huis (Mark.5:35; Luk.8:49).] Of de dochter nu bijna gestorven of reeds dood was, toch had
Jaïrus het geloof dat Jezus de macht had om zijn dochter terug tot leven te brengen.
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Het geloof van een vader in Jezus’ macht (Mattheüs 9:18-19)
Hoewel deze twee wonderen weergegeven worden in zowel Mattheüs, Markus (5:21-43) als Lukas (8:40-56),
geeft enkel Mattheüs weer dat deze gebeurtenissen plaats vonden terwijl Jezus vragen beantwoordde tijdens
een feest van Mattheüs (9:10-17). Terwijl Jezus aan de farizeeën uitlegde waarom Hij met zondaren aan tafel
wilde eten en aan de discipelen van Johannes waarom Zijn discipelen niet vastten, werd het feest verstoord
door de komst van een hopeloze leider uit de synagoge genaamd Jaïrus (Matt.9:19; Mark.5:22). Mattheüs
geeft weer dat de man “Hem aanbad” en Markus schrijft “toen hij Hem zag, wierp hij zich neer aan Zijn
voeten.” Ook al is het onzeker of de man Jezus aanbad als God of gewoon een diepe eerbied voor Jezus
toonde, toch was zijn nederige houding niet gewoon voor de religieuze leiders die met toenemende mate zich
verzette tegen Jezus.

enige betrokkenheid. De discipelen vroegen zich sceptisch af of Jezus’ vraag wel beantwoord kon worden te
midden van zulk een grote menigte (Mark.5:30-31; Luk.8:45). De vrouw probeerde zich verborgen te houden
maar Jezus zei dat Hij wist dat iemand Hem had aangeraakt omdat kracht uit Hem had voelen weggaan
(Luk.8:46). Zich ervan bewust dat verbergen niet langer mogelijk was “kwam zij bevend naar Hem toe, en
nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en
dat zij onmiddellijk genezen was” (Luk.8:47). Jezus hand de bekentenis van de vrouw niet nodig om te weten
dat zij haar had aangeraakt. “Hij keek (reeds) om Zich heen om haar te zien die dat gedaan had” (Mark.5:32).

Toen ze aankwamen bij het huis van Jaïrus kwamen Zijn discipelen en Jaïrus in een chaotische scène terecht.
Ze zagen “de opschudding en hen die luid huilden en jammerden” (Mark.5:38). Mattheüs beschrijft “de
fluitspelers en de misbaar makende menigte” (Matt.9:23). Volgens de joodse traditie werden zowel
professionele rouwdragers als muzikanten ingehuurd om publiekelijk de wanhoop van de rouwende familie
weer te geven. Jezus choqueerde de rouwende menigte door te zeggen: “Vertrek, want het meisje is niet
gestorven, maar het slaapt” (Matt.9:23). Jezus zei de menigte dat hun gejammer, geklaag en fluitspel niet
nodig was omdat het meisje haar dood slechts tijdelijk was (Mark.5:39). Haar dood was als een slaap omdat
deze gauw over zou zijn. Wetende dat ze werkelijk dood was, lachte de menigte Jezus uit (matt.9:24; Luk.8:53).
Ze geloofden niet dat Jezus de macht had om de doden te doen opstaan.
Enkel Jezus, de vader en moeder van het meisje en Petrus, Jakobus en Johannes gingen in de kamer waar het
dode meisje lag (Mark.5:37, 40; Luk.8:51). Mattheüs zegt eenvoudigweg dat Jezus haar hand greep en het
meisje op stond (Matt.9:25). Markus en Lukas geven weer Jezus, vooraleer haar weer tot leven te brengen,
tegen het meisje zei: “Kind, sta op!” (Luk.8:54; Mark.5:42). Van zodra Jezus tot haar sprak keerde haar geest
terug en stond zij onmiddellijk op (Luk.8:55). Dezelfde God die de wereld tot schepping sprak kon eveneens de
doden terug tot leven brengen. Vanzelfsprekend waren al degenen die in de kamer waren “geheel buiten
zichzelf” (Mark.5:42). Jezus had de macht om de doden terug tot leven te brengen!
Conclusie
Mattheüs besluit zijn gedeelte over de wonderen van Jezus met nog twee andere wonderen: de genezing van
twee blinde mannen en het uitdrijven van een demoon uit een stomme man. De menigte rondom Jezus
verwonderde zich en zei: “Er is nog nooit zoiets in Israël gezien!” (Matt.9:33). Jezus’ wonderen waren anders
dan al het andere dat er ooit in Israël of eender welke plaats op de wereld was gebeurd. Of Jezus nu vol
compassie de zieke vrouw genas of het kleine meisje uit de doen deed opstaan, niets was buiten Zijn macht.
De vertellingen in de Evangeliën tonen niet enkel Jezus wonderen, maar ook Zijn compassie. Hij gebruikte Zijn
macht niet om levens te nemen, maar om te genezen en barmhartig op te wekken. Jezus is nog steeds zowel
barmhartig als almachtig. Jezus stierf barmhartig om de straf van berouwvolle zondaren. Hij heeft de macht
om geestelijk doden te genezen. Alle gebroken, hopeloze en berouwvolle zondaren kunnen leven vinden
wanneer ze komen tot de machtige en barmhartige Zoon van God.
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Jezus’ macht over het leven van een dochter (Mattheüs 9:23-26)
Terwijl nog steeds sprak met de vrouw, kwam er iemand uit het huis van Jaïrus en zei hem dat zijn dochter
gestorven was (Mark.5:35; Luk.8:49). Na de vrouw net bemoedigd te hebben, bemoedigt Jezus nu de leider uit
de synagoge. Jezus zei tot Hem: “Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden” (Luk.8:50).
Wat een prachtige hoop moeten de geruststellende woorden van Jezus hebben gebracht hebben aan de leider
van de synagoge! Hij had Jezus net de vrouw zien genezen van een 12-jarige ziekte. Jezus zou nu zeker en vast
een 12-jarig meisje kunnen genezen dat slechts enkele uren dood was!
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De publieke bekentenis van de vrouw was belangrijk. Of de vrouw nu het volk of Jezus vreesde is onduidelijk,
maar als Jezus niet had aangedrongen, zou de vrouw nooit naar voren zijn gekomen. Omdat de vrouw beleed
genezen te zijn door Jezus, werd Jezus verheerlijkt als Gods aangewezen Messias. De bekentenis van de vrouw
gaf Jezus eveneens de gelegenheid om tot haar te spreken. Jezus bemoedigde de vrouw op een vriendelijke
manier. Hij zei tot haar: “Heb goede moed, dochter” (Matt.9:22). Hij wilde niet dat ze bang zou hebben van de
Heer. Jezus maakte ook bekend dat het niet Zijn kleding was maar Zijn kracht die door har geloof heen werkte
en er voor zorgde dat ze genezen werd. Mattheüs omschrijft zelfs letterlijk dat ze “behouden” werd. Terwijl er
soms andere woorden in het Grieks worden gebruikt om fysieke genezing te omschrijven, wordt hier het woord
gebruikt dat geregeld verwijst naar verlossing van zonden. Het is mogelijk dat de vrouw niet enkel ceremonieel
rein werd, maar ook geestelijk rein nadat ze haar geloof vestigde op Jezus’ kracht.

MOEILIJKE WOORDEN
Uterus
Rouwdrager
Sceptisch

Baarmoeder.
Personen die verdriet of smart voelen of uitdrukken.
Geneigd tot twijfel, twijfelachtig.

INTERESSANTE WEETJES
Disfunctionele uterusbloeding
“Disfunctionele bloedingen uit de baarmoeder zijn abnormale bloedingen als gevolg van veranderingen in de
normale hormonale regulering van de menstruatie.”

Disfunctionele bloedingen uit de baarmoeder treden meestal op wanneer de oestrogeenspiegel hoog blijft. De
hoge oestrogeenspiegel wordt niet gecompenseerd door een juiste progestageenspiegel en er vindt geen
eisprong (ovulatie) plaats. Hierdoor wordt het baarmoederslijmvlies (endometrium) dikker. Deze aandoening
wordt ‘endometriumhyperplasie' genoemd. Dit slijmvlies wordt dan onvolledig en onregelmatig afgestoten,
waardoor bloedingen optreden. De bloedingen zijn onregelmatig, langdurig en soms hevig. Dit soort
bloedingen komt veel voor bij vrouwen met het PCO-syndroom.
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Disfunctionele bloedingen uit de baarmoeder komen het meest voor aan het begin en het einde van de
vruchtbare jaren: 20% van alle gevallen doet zich voor bij jonge vrouwen (adolescenten) en meer dan 50% bij
vrouwen boven de 45 jaar.

BIJBELLES
INLEIDING
Elke dag zien we wel mensen die in nood zijn. De daklozen hebben een huis nodig, de zieken hebben zorg nodig
en de armen hebben ondersteuning nodig. Ongeacht de nood, zij hebben iemand nodig die compassie toont.
Compassie of barmhartigheid is wanneer iemands hart bewogen is om aan een ander vriendelijkheid te tonen.
Vandaag leren hoe Jezus aan twee verschillende mensen compassie liet zien. Door het gebruik van Zijn macht
als Gods Zoon, was hij in staat om hen in hun nood te helpen. Laten we eens naar de Messias, die zowel
machtig als barmhartig is, kijken.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat doet Jezus aan het begin van de les?
Jezus is in het midden van een kamer en spreekt met een groep mannen. De mannen in de groep
waren Farizeeën, de discipelen van Johannes en Zijn eigen discipelen.
 Wat gebeurde er toen Jezus met deze mannen sprak?
Mattheüs vermeld dat toen Jezus sprak, er een man met hoge positie bij Hem kwam en voor Hem
neerknielde. (We weten dat de man Jaïrus is, gebaseerd op Marcus 5:22.) Dit zou voor Jaïrus vreemd
geweest moeten zijn, want de meeste van de leiders in de kamer hielden niet van Jezus. Dat Jaïrus zich
nederig opstelde en Jezus aanbad, zou heel anders geweest zijn van de manier waarop de andere
leiders van de synagoge Jezus behandelden.
 Waarom kwam Jaïrus bij Jezus?
De Bijbel zegt dat Jaïrus met een grote nood bij Jezus komt. Zijn 12 jarig dochtertje is zojuist gestorven.
Jaïrus reisde helemaal van de ander kant van de stad, omdat hij geloofde dat Jezus de macht had om
zijn dochtertje te redden. In geloof vroeg Jaïrus aan Jezus of Hij komen wilde en Zijn handen op haar
wilde leggen, zodat ze weer levend zou worden.
 Hoe reageerde Jezus op het geloof van Jaïrus?
Toen Jezus het geloof van Jaïrus zag, reageerde Hij door op te staan en hem naar zijn huis te volgen.
Hier zien we Jezus’ compassie aan de degene in nood.
 Wat gebeurt er als Jezus en Zijn discipelen Jaïrus naar zijn huis volgen?
Op weg naar het huis van Jaïrus, kwam er een vrouw vanachter op Jezus toe en raakte de kwast van
Zijn mantel aan. Mattheüs vermeld dat de vrouw ziek was van een aandoening dat haar voor 12 jaar
deed bloeden. Vanwege deze bloeding beschouwde de stad haar als onrein. Twaalf jaar had ze niet bij
haar familie kunnen wonen en kon ze niet naar de synagoge om te aanbidden.
 Waarom kwam de vrouw vanachteren naar Jezus en raakte ze Zijn kwast aan?
Toen de vrouw van Jezus gehoord had, geloofde ze dat Jezus haar bloedingen genezen kon. Matt.9:21
zegt dat ze bij haar zelf dacht, “Om beter te worden hoef ik alleen maar zijn mantel aan te raken.”
Vanwege haar geloof, vertrouwde de vrouw dat Jezus’ macht zo groot was dat alleen de aanraking
van Zijn mantel genoeg was om haar te genezen.
 Wat gebeurde er nadat de vrouw Jezus’ mantel had aangeraakt?
Jezus draaide zich om en had compassie naar haar. We zien dat Jezus precies wist wie Hem had
aangeraakt, want Hij keert zich naar de vrouw en bemoedigt haar om niet bevreesd te zijn. Hij verteld
haar dat vanwege haar geloof, ze genezen is. De Bijbel zegt dat op dat moment haar bloedingen
stopten.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Het geloof van een vader in Jezus’ macht (Matt.9:18-19)
Het geloof van een vrouw in Jezus’ macht (Matt.9:20-21)
Jezus’ macht over het leven van een vrouw (Matt.9:22)
Jezus’ macht over het leven van een dochter (Matt.9:23-26)





SAMENVATTING
In de les komt Jezus twee mensen tegen. De eerste is een man, genaamd Jaïrus en de tweede is een zieke
vrouw. In de laatste tien wonderen kunnen we Jezus’ barmhartigheid zien. Nu toont Jezus compassie aan twee
mensen die in grote nood zijn. De eerste van deze mensen is een leider van de synagoge. Terwijl Jezus met een
aantal mensen spreekt, komt Jaïrus gehaast de kamer binnen en onderbreekt het gesprek. De dochter van
Jaïrus is net gestorven en Jaïrus reisde helemaal naar Jezus om hulp te zoeken. Hij geloofd, dat als Jezus maar
de hand op haar legt, dat zijn dochter terug tot leven zou komen. Omdat Jezus het geloof van Jaïrus zag,
toonde Hij barmhartigheid aan Jaïrus door hem naar zijn huis te volgen. Op weg hier naar toe, kwam er een
ander persoon in nood. Dit keer was het een vrouw die al voor 12 jaar bloedvloeiingen had. Door het geloof in
Jezus’ macht, geloofde de vrouw dat ze alleen maar Zijn mantel hoefde aan te raken en dat ze dan genezen zou
zijn. Jezus keerde zich onmiddellijk om en toonde barmhartigheid aan haar. Jezus ging daarna het huis binnen
waar het 12 jarig meisje gestorven was. Jezus zet zich neder naast het meisje en neemt haar hand. Hij beval
haar om te gaan staan, het meisje komt terug tot leven en staat op haar twee voeten. Deze wonderen laten
Jezus’ macht als Zoon van God zien.
Deze waargebeurde verhalen in het evangelie naar Mattheüs, onthullen niet alleen Jezus’ wonderen, maar ook
zijn compassie. Hij zowel barmhartig als machtig. Net zoals het gestorven meisje en de zieke vrouw in grote
nood waren, zijn ook wij in grote nood. Wij staan elke dag voor het oordeel van God, vanwege onze zonden en
zijn wij in nood aan Zijn barmhartigheid. Als Gods Zoon, stierf Hij compassievol aan het kruis voor de zonden
van de wereld en wil Hij nu deze compassie aan een ieder geven die ernaar verlangt om met berouw tot Hem
te komen. Degene die zich bekeren tot Hem, kunnen zich verheugen in het feit dat Hij in staat is om ons te
verlossen van Gods oordeel. Jezus alleen heeft de macht om verlossing aan de mens te schenken. Daarom is Hij
waardig om te ontvangen al onze lofprijs en zou Hij geëerd moeten worden door onze gehoorzaamheid aan
Hem als Heer, elke dag opnieuw.
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Wat zien Jezus en Zijn discipelen, als ze uiteindelijk bij Jaïrus thuis komen?
Na de genezing van de vrouw, gaat Jezus naar het huis van Jaïrus. Hij vindt daar de fluitspelers en een
menigte opgewonden mensen. In die tijd speelden muzikanten, terwijl de familie bedroefd was over
het verlies van een geliefde. Jezus vond een hele kamer vol verdrietige mensen, want het 12 jarig
meisje was gestorven.
Hoe reageerde Jezus op het huilen over het jonge gestorven meisje?
Jezus reageerde door de menigte te zeggen dat ze weg moesten gaan en het meisje de ruimte te
geven. Hij verteld hen dat het meisje niet gestorven is, maar dat ze slaapt. Jezus vertelde de menigte
dat hun wenen en verdriet niet nodig was, aangezien het meisje nog steeds leefde.
Hoe reageerden de mensen, die in het huis van Jaïrus waren, op wat Jezus zei voer het jonge
meisje?
De mensen lachten Hem uit. Ze wisten dat het meisje dood was en geloofden niet dat Jezus de macht
had om doden te doen laten opstaan. Dat Hij zei dat het meisje alleen maar sliep, leek hen belachelijk.
Wat doet Jezus als de familie en de vrienden de kamer verlaten?
Jezus ging de kamer binnen en nam het meisje bij de hand. Toen Hij haar bij de hand nam, kwam het
meisje van bed en stond ze op. Een ogenblik daarvoor was het meisje volledig dood, maar Jezus
toonde haar barmhartigheid door haar terug tot leven te brengen. Jezus toonde weer Zijn
ongelofelijke macht als God.

6

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.



CRÈCHELES
Jaïrus hield zielsveel van zijn kleine meid. Ze was net twaalf.
Op een dag stond ze niet op hem te wachten toen hij thuis kwam van zijn werk.
Het was zo stil in huis.
“Os meisje is ziek”, zei haar moeder.
Er stonden tranen in haar ogen.
“Ze is heel erg ziek. Ik ben zo bang…”
Jaïrus was ook bang. Zijn dochtertje ging sterven!
Hij moest haar proberen te redden.
Hij ging op zoek naar Jezus.

Maar het huis van Jaïrus was heel ver lopen en er liepen zoveel mensen te dringen.
“Kunt U alstublieft doorlopen?” smeekte Jaïrus.
Hij maakte zich grote zorgen.
Maar de mensen hielden Jezus op.
Hij kon helemaal niet doorlopen.

Jezus koos drie van Zijn discipelen – Petrus, Jakobus en Johannes – en samen gingen ze naar het huis van Jaïrus.
Daar schreeuwde en schreide iedereen van verdriet.
“Hou daarmee op”, zei Jezus.
“Ze is niet dood. Ze slaapt alleen.”
Maar zij lachten Hem uit. Ze wisten maar al te goed dat ze dood was.
Jezus ging de kamer van het meisje binnen, met haat moeder en vader en Petrus, Jakobus en Johannes.
Alle anderen stuurde Hij weg.
Het meisje lag op haar bed. Zo stil.
Toen nam Jezus haar bij de hand.
“Opstaan, kleine meid”, zei Hij.
Ze deed haar ogen open.
“Mama! Papa!” zei ze.
En ze stond op en liep naar hen toe. Haar vader en moeder schrokken ervan!
Ze konden het bijna niet geloven.
Hun kleine meid leefde!
“Geef haar maar gauw wat te eten”, zei Jezus vriendelijk.
Haar moeder ging snel naar de keuken.
Ze huilde en lachte tegelijk.
Zo gelukkig was ze.
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Toen kwam er een boodschap voor Jaïrus: “Het is te laat. Uw dochtertje is gestorven.”
“Niet bang zijn hoor”, zei Jezus meteen.
“Vertrouw op Mij.”
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“Wilt U alstublieft meegaan naar mijn kleine meid?” vroeg hij.
“Ik ben bang dat ze sterft als U niet gauw komt”, zei hij tegen Jezus.
“Ja hoor”, zei Jezus.
“Ik kom.”

MEMORIEVERS
Matt.11:28-29

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem
Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult
rust vinden voor uw ziel.
Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent? (Zie voor uitleg
memorievers Mattheüs Les 8.)
Maak gebruik van de afbeeldingen uit les 8. Laat hen de afbeeldingen inkleuren en uitknippen. Je kunt ze
aaneen nieten, zodat het een boekje wordt of eventueel op iets grotere blaadjes plakken, zodat het boekje
groter en misschien gemakkelijker is om te hanteren. Maak een voorbeeld voor de kinderen, zodat ze begrijpen
hoe het resultaat er uit ziet en voor gebruik tijdens de volgende lessen.

Compassie
Compassie of barmhartigheid houdt in dat je het lijden van andere mensen begrijpt en dat je doet wat je kunt
om het te verlichten. Kinderen zijn vaak niet barmhartig, omdat ze zich nog niet associëren met andermans
lijden of geen verlangen hebben om hen te helpen. Ze begrijpen eerder hun eigen pijn. Vraag hen of ze ooit
erge pijn hebben gehad of erg verdrietig, verdwaald of vermoeid geweest zijn. Wie hielp hen toen? Hebben zij
wel eens iemand geholpen? Waarom, wat was hun motivatie? Wat zouden zij doen als niemand hen kwam
helpen of niemand naar hen omzag? Vandaag leren we over twee mensen die een serieus probleem hadden,
maar dat niemand hen kon helpen. Niemand, behalve Jezus.
112
De opeenvolging van gebeurtenissen in Mattheüs 9:18-26, hebben alles in zich voor een “112” voorval. De les
kan geïntroduceerd worden met een korte sketch waarin een radeloze vader 112 belt, met het verzoek dat ze
direct komen en naar zijn dochter komen kijken die stervende is. Op weg hier naar toe komen ze een ander
accident tegen en de bestuurder moet beslissen of hij doorrijdt of hier gaat helpen. Terwijl de hulpdiensten
onderweg zijn, kan de vader opnieuw 112 bellen en melden dat zijn dochter gestorven is en dat ze niet meer
hoeven te komen. De telefonist meldt de man dat ze hoe dan ook zullen komen, maar zullen ze zijn dochter
nog kunnen redden? Nu, zij kunnen dit misschien niet, maar er is iemand die het kan en daarover zullen we nu
meer gaan leren.
Problemen en oplossingen
Geef de les door het stellen van de vraag wat het probleem was en vraag dan aan de kinderen of zij een
oplossing weten. Elke keer wanneer er zich een probleem voordoet, kun je dit illustreren door een medisch
kruis op een vel papier omhoog te houden. Elke keer als je wilt dat de kinderen een oplossing moeten
bedenken, houd je een afbeelding van een medicijnpotje omhoog. Sluit af met een bespreking wat het
probleem is in het hart van alle mensen. Wat is de oplossing die Jezus aan iedereen die gelooft aanbiedt?
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Opstanding
Tijdens een korte reis, gans Jezus de zieken en liet Hij doden opstaan. Sommige kinderen begrijpen misschien
het definitieve van de dood niet helemaal en daarmee het wonder van de opstanding niet. Neem een
verwelkte plant mee en vraag de kinderen wat je zou kunnen doen om de plant beter te doen laten worden.
Laat hen dan een compleet dode plant zien of een knuffelbeest en vraag de kinderen of er iets gedaan kan
worden om ze weer tot leven te brengen. In de les vandaag maakt Jezus niet alleen een ziek persoon beter,
maar brengt Hij een persoon weer tot leven.
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IJSBREKERTJES

Dodelijke ziekte
In de les van vandaag liet Jezus zien dat Hij in staat is om een ziekte te genezen die een heel leven haar
geplaagd had. Door een meisje te doen laten opstaan uit de dood, bewees Hij dat hij de macht over de dood
heeft. Laat de kinderen verschillende tekens of gereedschappen zien (b.v. een medisch teken, een teken van
een mekanieker, een teken van een dierenarts, etc.). Vraag de kinderen: “Wat stelt elk van deze tekens voor en
wat kan elk van deze persoon maken?” “Wat leerde de les ons over wat Jezus kan herstellen of maken?” “Wat
voor iets heeft ieder mens dat zal leiden tot de dood?” leg aan de kinderen uit dat ze allemaal vanaf hun
geboorte dodelijk ziek zijn, wij noemen dat zonde, en dat alleen Jezus het weer kan herstellen. Leg uit hoe
ernstig hun zonde is en wat de eeuwige gevolgen voor zonde is. Willen zij in geloof op Jezus vertrouwen, zoals
de mensen uit het Bijbelverhaal van vandaag?

Het dochtertje van Jaïrus
Geef elk kind een wit vel papier. Leg uit hoe de ruimte er uit gezien kan hebben, waar het dochtertje van Jaïrus
gelegen heeft. Laat de kinderen haar kamer tekenen, maar niet het bed erbij tekenen (dit wordt later
toegevoegd). Geef elk kind een kopie van het blad “Het dochtertje van Jaïrus” en laat hen de dochter, haar
arm, haar bed en Jezus uitknippen. Laat hen het bed in hun tekening opplakken (laat hen goed ruimte
overlaten, zodat Jezus ook in de tekening past). Maak een gat door de juiste stippen en verbind de schouder en
de arm van het meisje, haar middel en door het bed met een splitpen. Wanneer dit klaar is, zal het meisje
opstaan en zich met haar arm naar Jezus uitstrekken.

KNUTSELACTIVITEITJES
Wie nam de wasknijper?
Draag bij het begin van de les een badjas met een aantal dozijnen wasknijpers eraan vast gemaakt. Terwijl je
geblinddoekt bent, vraag je de kinderen of zij een kind willen uitkiezen, zonder dat je hoort of weet wie ze
gekozen hebben. Dit kind mag een wasknijper van de badjas halen. Nadat het kind weer is gaan zitten, neem je
de blinddoek af en probeer er achter te komen wie de wasknijper heeft weggenomen. Na veel moeite laat je
nog andere kinderen wasknijpers wegnemen. Na vele mislukte gissingen om er achter te komen wie nu de
wasknijper heeft weggenomen, leg je aan de kinderen uit hoe ongelofelijk het voor Jezus was om te weten wie
Hem had aangeraakt. Met Zijn rug naar haar toe, wist Jezus uit de menigte precies de vrouw aan te wijzen die
Hem had aangeraakt.
Wie is er onrein?
Wijs een kind aan die een onrein persoon voorstelt (zoals de vrouw die Jezus aanraakte in de les). De rest van
de kinderen stellen de ceremoniële reinen voor. Laat de kinderen in een grote ruimte een tikspelletje spelen,
waar de onreine de tikker is. Als een ander kind getikt is, wordt deze onrein en gaat deze met de andere
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Handen van geloof en macht
Geef elk kind een kopie van het eerste blad “Handen van geloof en macht.” Laat hen langs de stippellijn
vouwen en de hand uitknippen langs de dikke lijnen. Open de handen. Geef elk kind een helft van het tweede
blad en laat hen de verzen, titel en toepassing uitknippen en op de juiste plaatsen plakken. Het vers dat geloof
laat zien, moet op de hand geplakt worden dat “geloof” zegt. Het vers dat macht laat zien, moet op de hand
geplakt worden dat “macht” zegt. Vouw de handen weer samen en plak de titel op de voorkant en de
toepassing op de achterkant.

9

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

KNUTSELWERKJES

onreine persoon de andere kinderen proberen te tikken. (Wanneer er niet veel kinderen in de groep zijn,
kunnen ze afwisselen.) Het kind wat als laatste overblijft, is de winnaar. Dit is een goede gelegenheid om uit te
leggen wat de toestand van de vrouw was in de les van vandaag. Voor 12 jaar had ze bloedingen gehad, wat
haar onrein maakte, het merendeel van de maatschappij ontweek haar en kon daardoor niet naar de tempel
gaan om te aanbidden.

Deelname van de kinderen
Bereid een aantal kaartjes met punten uit de les, waarop de kinderen op kunnen reageren. Bereid ook de
kinderen voor op dit specifieke aspect van de les. Bijvoorbeeld, een kind kan gaan wenen op het juiste ogenblik
of lachen wanneer Jezus zegt dat het meisje alleen maar slaapt.
Jaïrus’ dochtertje op laten staan
Speel in een grote ruimte tikkertje. Laat een kind de tikker zijn en een tweede kind de dokter. Eens een kind
getikt is, moeten ze naar de zijkant van het speelveld gaan en op de vloer liggen. De dokter mag hen bij de
hand nemen en ze omhoog trekken en mogen ze verder spelen. Spreek met de kinderen over hoe Jezus het
dochtertje van Jaïrus haar bij de hand nam, zie Matt.9:25.
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Een sketch
Begin de les door het opzetten van een scène en als de verteller met de kinderen dit uit te beelden. Doorheen
de les kunnen verschillende punten uit het verhaal uitgebeeld worden. Jezus kan met een groep mannen
spreken. Een man (Jaïrus) kan binnenkomen en Jezus smeken om met hem mee te komen. Als ze richting het
huis lopen kan er iemand aankomen die verteld dat het dochtertje gestorven is. Een tweede scène kan opgezet
worden waar een vrouw bij Jezus komt om genezen te worden. Iemand kan zeggen wat haar gedachten waren.
Aan het einde kan de scène terugkeren naar het huis van Jaïrus en dat Jezus het meisje opwekt uit de dood.
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Een, twee, drie, … stop!
Speel dit spel als volgt: Ga met je gezicht naar de muur staan, terwijl de kinderen in een rij aan de andere kant
van het lokaal gaan staan. Zolang als je met je gezicht naar de muur staat, mogen de kinderen langzaam naar je
toe lopen. Het doel is dat de kinderen proberen om zo dicht mogelijk bij jou te komen, zodat ze een deel van je
shirt aanraken. Wanneer je omdraait en moeten de kinderen onmiddellijk stilstaan, zonder te bewegen. Zolang
je niet naar hen gekeerd bent, mogen ze naar je toe komen. Als een kind niet is gestopt wanneer je omgekeerd
bent, is deze uit. Het kind dat als eerste jou kan aanraken, heeft gewonnen. Dit spel stelt de vrouw, die Jezus
benaderde, uit het verhaal van vandaag voor. Door haar angst benaderde ze Jezus van achteren. De vrouw
geloofde dat ze Jezus’ mantel alleen maar hoefde aan te raken om van haar bloeding genezen te worden.
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HANDEN VAN GELOOF EN MACHT
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HANDEN VAN GELOOF EN MACHT
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HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS
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JEZUS HEEFT DE MACHT OVER ZIEKTE EN DOOD
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 9:18-26

MEMORIEVERS
Matt.11:28-29

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u
rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig
ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Jaïrus, een leider uit de synagoge, kwam naar Jezus omdat zijn dochter

 Een vrouw, die al twaalf jaar ziek was, kwam achter Jezus en __________

 Wat geloofde de vrouw dat zou gebeuren als ze de zoom van Jezus’ kleed
aanraakte? __________________________________________________
 Jezus zei tot de vrouw: “Houd moed, _______________! Uw __________
heeft u ______________” (Matt.9:22).
 Toen Jezus bij het huis van Jaïrus kwam zei Hij tegen de mensen: “Het
meisje is niet _______________, ze _______________ alleen maar”
(Matt.9:24).
 Wat gebeurde er toen Jezus haar bij de hand nam? __________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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de zoom van Zijn kleed aan.
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______________ was.
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KLEURPLAAT 1
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