HET LEVEN VAN JEZUS LES 12  JEZUS VERMAANT DE FARIZEEËN
MATTHEÜS 12:22-37

KERN VAN DE LES
De kinderen zullen op Gods openbaring reageren door te geloven en goede
vruchten te dragen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
Te vertellen waarvan Jezus werd beschuldigd door de Farizeeën.
Te verklaren hoed Jezus de beschuldigingen van de Farizeeën weerlegde.
Uit te leggen wat het betekend om tegen de Heilige Geest te zondigen.
Te beschrijven wat de beeltenis van Jezus over de bomen en de vruchten beschrijft over het hart van
de mens.

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.”

TOEPASSINGEN
Onderzoek wat je woorden vertellen over je hart.
Zondig niet tegen de Heilige Geest door niet te reageren op Zijn openbaring.
Onderzoek of Jezus jou zou beschrijven als “voor Hem" of “tegen Hem”.

VOLGENDE WEEK

JEZUS ONDERWIJST DE PARABEL VAN DE ZAAIE R
Lees Mattheüs 13:1-23
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ACHTERGROND
Na een aantal van Jezus’ wonderen te hebben weergegeven (hoofdstukken 8-9); beschrijft Mattheüs hoe de
Joden reageerden naar Jezus (Matt.11-12). Mattheüs geeft de algemene reactie van het volk weer in hoofdstuk
11 en die van de religieuze leiders in hoofdstuk 12.

Beschuldiging (Matt.12:22-34)
In Mattheüs 12:22-24 vat Jezus de reacties van de menigte en de Farizeeën op een van Jezus’ wonderen samen.
In slechts enkele woorden beschrijft Mattheüs het wonder: “Toen werd er iemand bij Hem gebracht die door
een demoon bezeten was en die blind was en niet kon spreken; en Hij genas hem, zodat hij die blind was en
niet had kunnen spreken zowel kon spreken als zien” (12:22). Het wonder liet Jezus’ ontzagwekkende macht
over zowel de bovennatuurlijke als de natuurlijke wereld zien. Terwijl er veel meer geschreven kon worden
over het wonder, geeft Mattheüs snel de meest voorname feiten weer om daarna verder te gaan met het
beschrijven van de verschillende reacties.

Terwijl de menigte maar geen beslissing nam over de identiteit van Jezus, hadden de Farizeeën reeds bepaald
dat Jezus de Messias niet was. Nadat Jezus de door een demoon bezeten man genas, beschuldigden de
Farizeeën Jezus dat Hij een dienaar van satan was: “Deze drijft de demonen alleen maar uit door Beëlzebul, de
aanvoerder van de demonen” (vs.24). De Farizeeën waren zo zelfzeker in hun verzet tegen Jezus en zo
wanhopig op zoek naar manieren om Zijn wonderen te weerleggen, dat ze Hem uiteindelijk beschuldigden van
het uitdrijven van demonen door de kracht van satan. De zelfrechtvaardiging van de Farizeeën en hun
religieuze macht stond op het spel. Daarom moesten ze wel een verklaring zoeken naar de wonderen van
Jezus. De Farizeeën wisten dat als Jezus bekrachtigd was door God, Zijn vermaning naar hun hypocrisie en
aanbidding waar was. Niet bereid om hun zelfrechtvaardiging af te leggen, deden de Farizeeën het ondenkbare
en beschuldigden Jezus dat Hij de dienaar van satan was.
Weerlegging (Matt.12:25-29)
Jezus was zich bewust van de aanvallen van de Farizeeën, niet omdat Hij hun hoorde, maar omdat Hij hun
gedachten kende (12:25). De Farizeeën waren hoogstwaarschijnlijk geheimzinnig in hun kritiek naar Jezus,
omdat ze Zijn gezag wilden ondermijnen zonder openlijk in discussie te gaan. Jezus liet de Farizeeën niet
zomaar hun gang gaan en weerlegde hun aanvallen met eenvoudige metaforen.
Jezus begon de dwaasheid, van hetgeen de Farizeeën zeiden, aan te tonen door gebruik te maken van logische
redeneringen. Logisch geredeneerd kan een koninkrijk of een huis niet kan blijven bestaan als de inwoners of
bewoners elkander aanvallen (12:25). Interne strijd zal uiteindelijk beide vernielen. Gebaseerd op dat duidelijke
principe, bespotte Jezus de dwaze beschuldiging dat Hij demonen uitdreef in de kracht van satan. De Farizeeën
zeiden eigenlijk dat satan zichzelf uit zijn eigen koninkrijk was uit aan het drijven! Jezus vroeg retorisch: “Hoe
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Toen de menigte de wonderen van Jezus zag, waren ze “buiten zichzelf” maar niet overtuigd dat Jezus de
Messias was (12:23). Ze waren verbaasd over hetgeen Hij deed, maar geloofden niet wat Hij zei. De menigte
vroeg zichzelf nog steeds af: “Is dit niet de Zoon van David?” (12:23). Terwijl Zijn wonderen getuigden dat Hij de
Messias was, voldeden Zijn houding, bediening en boodschap niet aan de verwachtingen die het volk had van
de Zoon van David. Hun vraag getuigde niet van een rechtvaardige nieuwsgierigheid, maar van een verharde
gezindheid. Jezus had de menigte gewaarschuwd dat ze zwaarder zouden geoordeeld worden, omdat ze op Zijn
wonderen reageerden met verbazing in de plaats van berouw en inkeer.
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In hoofdstuk 11 vermaant Jezus de bevolking, omdat ze de wonderen van Hem zagen maar niet ingingen op
Zijn boodschap. Omwille van hun weigering om te gehoorzamen, zouden de Joodse steden ernstige geoordeeld
worden dan de heidense steden. Terwijl de algemene bevolking onverschillig reageerde naar Jezus, verzette de
Joodse leiders zich flagrant tegen Hem. In hoofdstuk 12 geeft Mattheüs drie (mogelijk vier) aanvaringen tussen
Jezus en de Joodse leiders weer om hun woede tegen Hem te kenmerken. Tijdens de eerste twee aanvaringen
trachtten de Joodse leiders Hem af te schilderen als een overtreder van de sabbat (12:1-13). De leiders waren
zo boos op Jezus’ antwoorden, dat ze tegen Hem beraadslaagden “hoe zij Hem om zouden kunnen brengen”
(12:14). Tijdens de derde aanvaring beschuldigden de Joodse leiders Jezus van het uitdrijven van demonen met
behulp van satans kracht (12:22-24). Jezus’ weerlegging laat niet enkel zien hoe absurd de beschuldiging was,
maar waarschuwt ook tegen het gevaar van het verwerpen van Gods openbaring (12:25-37).

kan zijn rijk dan standhouden?” (12:26). Satan wilde over de mensheid heersen, niet zijn eigen koninkrijk
vernietigen!
Met hun dwaze beschuldiging bekritiseerde de Farizeeën niet enkel Jezus, maar onbewust ook hun eigen
volgelingen. Jezus vroeg: “En als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit?”
(12:27). De volgelingen van de Farizeeën (of “zonen”) beweerden de bekwaamheid te hebben om demonen uit
te drijven. Volgens de logica van de Farizeeën zouden hun volgelingen, indien Jezus de demonen uitdreef met
de kracht van satan, ook demonen uitdrijven in de kracht van satan. Natuurlijk zouden de Farizeeën zoiets
absurd nooit bewust willen zeggen! Betreffende deze “zonen” zei Jezus tegen de Farizeeën: “Daarom zullen die
uw rechters zijn” (12:27). Dat de Farizeeën hun eigen uitdrijvers wilden loven, maar Gods Messias
beschuldigden van Godlaster, zou uiteindelijk resulteren in hun eigen oordeel.

Waarschuwing (Matt.12:30-37)
Jezus wist dat de geestelijke toestand van hen die rond Hem waren. Hij wist dat er velen het gevaar liepen om
de duidelijke openbaring van Zijn identiteit te verwerpen. Omwille van het intense gevaar waarin de menigte
en de Farizeeën zich bevonden, waarschuwde Jezus dat een neutrale reactie onmogelijk was. Jezus zei: “Wie
niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen” (12:30). Hoewel de menigte
en de Farizeeën neigden om een reactie naar Jezus op de lange baan te schuiven, verduidelijkte Jezus Zijn
boodschap door te stellen dat er slechts twee soorten mensen zijn: degenen die met Jezus zijn – die Zijn
volgelingen zijn en aanhangers van Zijn bediening; of degenen die tegen Hem zijn – die Zijn vijanden zijn en
zoeken om hetgeen Hij heeft gedaan te vernietigen. Jezus liet noch de menigte, noch de Farizeeën zichzelf
misleiden met de gedachte dat er een derde groep onverschillige “waarheid-zoekers” bestond.
Jezus waarschuwde de onverschillige menigte en Farizeeën dat hun gebrek aan overtuiging hun oordeel niet
zou voorkomen. In de plaats daarvan waarschuwde Hij de onverschilligen dat ze op het punt stonden om een
onvergeeflijke zonde te plegen. Het eigenlijke concept van een onvergeeflijke zonde lijkt niet te passen met
hetgeen de Bijbel openbaart over Gods vergeving (Ps.86:5; 103:3; Mic.7:18-19). Mogelijk is het meest
vooraanstaande voorbeeld van Gods vergeving te vinden bij de apostel Paulus die voor zijn bekering “een
godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker” (1Tim.1:13). Paulus was een ijverige vervolger van de
vroege Kerk. Hij gaf de goedkeuring voor de dood van Stefanus (Hand.8:1) en lasterde zelfs de Zoon van God.
(Godlastering is het bewust bespotten en berispen van de Godheid.) Jezus zelf zei dat “alle zonde en lastering
zal de mensen vergeven worden… En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven
worden” (Matt.12:31-32). Vooraleer te spreken over de zonde die de Vader niet vergeeft, getuigt Jezus eerst
naar de ontzagwekkend uitgebreide vergeving van God die de mensen een ongelooflijk breed scala aan
beledigingen vergeeft.
Jezus beschreef de ene zonde die de Vader niet vergeeft als “de lastering tegen de Geest” of “tegen de Heilige
Geest spreken” (Matt.12:31-32). Lastering tegen de Heilige Geest is het doelbewust en welbepaald verwerpen
van de openbaring van de waarheid van de Heilige Geest. Degenen die lasteren tegen de Heilige Geest weten
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In de plaats van aan te tonen dat Hij onder het gezag van satan functioneerde, was het feit dat Jezus demonen
uitdreef een bewijs dat Hij het gezag had over satan en veel machtiger was. Jezus vroeg: “Hoe kan iemand het
huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft?” (12:29). De
sterke man was een beeltenis van satan, en het huis een beeltenis van satans koninkrijk. Omdat Jezus het huis
van satan “roofde” door degenen die door demonen bezeten waren te redden, bewees Hij zeer duidelijk dat Hij
machtiger was dan satan. Jezus had voldoende macht over satan om hem te binden. Jezus has glansrijk de
beschuldigingen van de Farizeeën weerlegd, door aan te tonen dat de beweringen absurd waren en daarna te
stellen dat Hij geen onderdaan was van satan, maar dat satan een onderdaan was van Hem. De Farizeeën
hadden geen andere logische keuze dan te geloven dat het koninkrijk van God was aangekomen.
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Omdat Jezus klaarblijkelijk de demonen niet uitdreef in de kracht van satan, was de enige andere verklaring dat
Hij Zijn kracht kreeg van de God zelf. Jezus zei tot de Farizeeën: “Maar als Ik door de Geest van God de
demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen” (12:28). Jezus had het argument van de
Farizeeën omgekeerd. Satan zou nooit zijn eigen demonen uitdrijven. De enige logische verklaring voor Jezus’
kracht was dat deze van de Geest van God kwam. Maar als Gods Geest wonderen verrichtte doorheen Jezus,
zou Jezus ook de waarheid spreken. De kracht van de Geest openbaarde dat Gods koninkrijk gekomen was in
de persoon van Zijn Zoon.

Conclusie
Jezus’ waarschuwing geldt voor iedere generatie. Er is geen tussenweg in de reactie van mensen naar Christus.
Ofwel is iemand een discipel van Jezus, ofwel Zijn vijand. Ofwel dient hij Christus, ofwel saboteert hij Christus’
bediening. Iemand getuigd van zijn relatie met Jezus doorheen zijn woorden. Volgelingen van Christus zullen
goede woorden voortbrengen, maar vijanden van Christus zullen slechte woorden spreken. God de Vader zal
oordelen of iemand al dan niet voor Christus was op basis van zijn woorden. Omdat de woorden van een mens
zulk een treffende reflectie zijn van zijn hart, moet eenieder onderzoeken wat zijn woorden onthullen over zijn
geloof in Christus. De Farizeeën beschuldigden Jezus dat Hij wonderen deed in de kracht van satan en lieten
daarmee zien dat ze het gevaar liepen om tegen de Geest te lasteren. Jezus verpletterde hun dwaze
beschuldigingen en liet de Farizeeën met geen andere keus dan te moeten geloven dat Jezus de wonderen
deed door Gods Geest. Als de Farizeeën (of de menigte) geloofden dat Jezus wonderen deed door Gods Geest,
maar weigerden tot berouw en inkeer te komen, waren ze in gevaar om nooit meer vergeven te worden.

MOEILIJKE WOORDEN
Absurd
Flagrant
Hypocrisie
Klaarblijkelijk
Metafoor
Retorische vraag
Scala
Saboteren

Onzinnig, ongerijmd.
Overduidelijk, onloochenbaar.
Huichelarij.
Duidelijk blijkend, onweerlegbaar.
Beeldspraak die berust op vergelijking.
Schijnvraag waarin het antwoord al opgesloten ligt.
Reeks, serie.
Moedwillig beschadigen van materieel als strijdmiddel; handeling die opzettelijk iets
in de war stuurt
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Ondanks dat sommigen in de menigte of onder de Farizeeën waarschijnlijk al hadden gezondigd tegen de
Heilige Geest en niet tot berouw zouden komen, liet Jezus hun niet buiten schot. In de plaats daarvan
waarschuwde Jezus dat de aanwezigen in gevaar waren om veroordeeld te worden omwille van wat hun
woorden hadden geopenbaard over hun harten. Jezus gebruikte en boom en haar vruchten als een beeltenis
om te verklaren hoe de woorden van een persoon zijn hart openbaren. Net als goed fruit het bewijs is van een
goede boom en slecht fruit het bewijs is van een slechte boom, openbaart een slecht persoon door zijn
woorden wat er werkelijk in zijn hart omgaat (12:33-34). Jezus zei: “Uit de overvloed van het hart spreekt de
mond” (12:34). Een persoon met een goed hart brengt goede woorden voort, terwijl een slecht iemand slechte
woorden voortbrengt (12:35). Omdat de woorden van iemand de toestand van zijn hart zo helder reflecteren,
“de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het
oordeel” (12:36). Uiteindelijk zal God kunnen bepalen of iemand gerechtvaardigd of veroordeeld zal worden
door de goede of slechte woorden (12:37). Zowel de Farizeeën als de menigte getuigden van hun ware natuur
toen ze kwaad spraken tegen de Heilige Geest.
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dat de openbaring van de Geest werkelijk het Woord van God is. Het zijn gelovige ongelovigen, zij die Gods
Woord kennen voor wat het werkelijk is, maar het gezag ervan over hun leven verwerpen. Tegelijkertijd zijn ze
overtuigd in hun verstand, maar hardnekkig in hun wil. In de dagen van Jezus was Israël vol van personen die
erkenden dat Jezus gestuurd was door God, maar niet reageerden op Gods openbaring door Jezus. Zo
boosaardig als hij was, was Paulus anders dan deze personen. Paulus legde uit: “Mij is barmhartigheid
bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof” (1Tim.1:13). Voor zijn bekering was Paulus
een Farizeeër die niet geloofde dat Jezus de Messias was en dus de Kerk vervolgde. Zijn zonde was vergeefbaar.
Vele andere Farizeeën waren overtuigd dat Jezus de Messias was, maar verwierpen Zijn gezag en trachtten
Hem te vermoorden. Anders gezegd zei Paulus dat ze Jezus in geloof bewust verwierpen. Eenieder die bewust
Gods waarheid verwerpt is schuldig aan het zondigen tegen de Heilige Geest. Jezus zei dat zulk een lastering
“de mensen niet vergeven (zal) worden.”

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij wel eens in het huis of je kamer opgeruimd en dat je broertje of zusje weer een troep maakt? Dat kan
frustrerend zijn wanneer twee mensen elkaar tegenwerken. Vandaag zeggen de Farizeeën dat Jezus wonderen
doet en demonen uitdrijft door de macht van satan. Dat zou betekenen dat satan tegen zichzelf werkt. Dit zou
zijn alsof iemand een troep maakt terwijl de ander opruimt. Laten we eens zien wat de reactie van Jezus, op de
verkeerde beschuldigingen van de Farizeeën, is.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waarom stond de menigte versteld?
De menigte stonden versteld, omdat Jezus in staat was om op wonderbaarlijke wijze een man van zijn
blindheid, stomheid en bezetenheid genas. Deze vertoning van macht bewees dat Jezus de macht had
over zowel de bovennatuurlijke als de natuurlijke wereld.
 Wat was de reactie van degene die getuige waren van Jezus’ genezing van de man?
Mattheüs vermeld dat de menigte zich nog steeds afvroeg, “Is dit niet de Zoon van David?” De mensen
waren nog steeds onzeker of Jezus nu werkelijk de Messias, die uit de lijn van David kwam, was of niet.
Hoewel Zijn wonderen bewezen dat Hij de Messias was, waren de mensen niet klaar om Zijn bediening
en Zijn boodschap van bekering te ontvangen. Ze hadden alleen met grote verbazing op Zijn wonderen
gereageerd, in plaats van bekering.
 Hoe beantwoorden de Farizeeën de menigte op de vraag over Jezus?
De Farizeeën konden niet ontkennen dat Jezus een onwaarschijnlijke macht had. Maar veeleer dan dat
ze de wonderen herkennen als een vertoning van Gods macht, beschuldigen ze Jezus ervan dat Hij
werk voor Beëlzebul, of satan, doet. Hoewel ze wisten dat Jezus door God gestuurd was, kozen de
Farizeeën er voor om hem vals te beschuldigen dat Hij van satan kwam. Ze zouden liever willen liegen
over Jezus’ identiteit, dan te reageren op Jezus oproep om zich van hun zonden te bekeren. De
Farizeeën hadden besloten dat ze niet gehoorzaam zouden zijn aan Jezus’ oproep tot bekering.
 Hoe beantwoord Jezus de leugens van de Farizeeën?
Jezus beantwoord de leugens van de Farizeeën door hen te wijzen op hun beschuldiging die nergens op
sloeg. De Farizeeën zeiden dat satan, door het werk van satan, demonen uitdreef die Hij had
uitgekozen om Hem te dienen. Door het beeld van een koninkrijk en een huis te gebruiken, laat Jezus
de dwaasheid van de Farizeeën zien. Net als dat een koninkrijk niet tegen zichzelf vecht, zo zou satan
ook niet zijn eigen demonen uitdrijven. Satanwilde heersen over zowel de mens als de wereld, maar
niet zijn eigen koninkrijk verwoesten. Als Jezus van satan was, zoals de Farizeeën zeiden, dan was het
uitdrijven van demonen het laatste wat Hij wilde doen.
 Wat bedoelt Jezus met Zijn onderwijs over de sterke man en zijn huis?
Jezus reageert op de Farizeeën door te vertellen over het vastbinden van de sterke man en zijn huis
leeghalen. Door het vertellen van deze illustratie, legde Jezus uit dat Hij de macht over satan had. In
plaats van bewijzen dat Hij onder satans gezag was, was de uitdrijving van demonen het bewijs dat Hij
gezag over hem had. Het uitdrijven van demonen uit de man die bij Hem was gebracht, bewees
duidelijk dat Jezus de macht had om satan vast te binden. Jezus bewees dat de leugens van de
Farizeeën volkomen vals waren.
 Welke waarschuwing geeft Jezus aan de Farizeeën en de mensen die naar hem luisterden?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Beschuldiging (Matt.12:22-24)
Weerlegging (Matt.12:25-29)
Waarschuwing (Matt.12:30-37)



SAMENVATTING
In Mattheüs hoofdstuk 11 berispt Jezus het Joodse volk voor het afwijzen van Zijn boodschap na het zien van
Zijn wonderen. Vanwege hun weigering om zich te bekeren, zou het Joodse volk geoordeeld worden voor hun
zonden. Jezus confronteert de religieuze leiders met hun weigering. Vele mensen reageerden met
onverschilligheid op Jezus, maar de Joodse leiders verzetten zich openlijk tegen Hem. In Mattheüs 12 zeiden de
Farizeeën dat Jezus iets deed dat Hij niet deed. Na een man volledig van zijn blindheid, stomheid en
bezetenheid genezen te hebben, zeiden de Farizeeën dat Jezus deze wonderen in satans macht deed. Jezus
reageert op hun beschuldiging met verhalen over een koninkrijk en een huis. Jezus gaat verder met het
waarschuwen van de Farizeeën en hun zonde. De Joodse leiders waren in groot gevaar van het afwijzen van de
waarheid die geopenbaard werd door Jezus en Zijn wonderen. Jezus beschrijft dit soort afwijzing als een “een
lastering van de heilige Geest.” Voor zo een zonde zou er geen vergeving zijn. Hun woorden, als de vruchten
van een boom, liet hun toestand zien. Hun slechte woorden had hun slecht hart laten zien en hierdoor zouden
de Joodse leiders geoordeeld en veroordeeld worden.
Jezus’ waarschuwing aan de Farizeeën geldt voor ons allemaal. Wij, net als de Farizeeën, hebben de waarheid
geopenbaard gekregen in Jezus Christus. Wetende dat Hij de Zoon van God is, worden wij opgeroepen om ons
te bekeren naar Christus. Aangezien er maar twee manieren zijn hoe wij kunnen reageren, moeten we kiezen
of we voor Hem zijn of tegen Hem. Degene die Hem accepteren al hun Verlosser zullen verlost worden van hun
zonden, degene die Hem afwijzen zullen beoordeeld en veroordeeld worden tot een leven in de hel. Om dat
onze woorden een weerspiegeling zijn van onze reactie tot Hem, zou ieder van ons moeten nagaan wat onze
woorden onthullen over ons geloof in Christus. Hoewel God een groot aantal zonden zal vergeven, zal Hij een
zonde ons niet vergeven en dat is de afwijzing van Jezus Christus.
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Jezus zei, “Wie niet vóór mij is, is tegen mij.” Jezus verduidelijkt dat er twee soorten mensen zijn:
degene die met Hem zijn, Zijn aanhangers, en degene die tegen Hem zijn, Zijn vijanden. Dat de mensen
gezien hadden dat Hij de man genezen had, vereiste van hem dat ze reageerden op Hem. Ze hadden
de keus om Hem te accepteren of af te wijzen als Verlosser. Er zou niemand besluiteloos zou zijn.
Wat was de onvergefelijke zonde waar Jezus de Farizeeën voor waarschuwt?
Jezus beschrijft de ene zonde dat de Vader niet vergeven zal als “lastering van de heilige Geest.”
Lastering tegen de Geest is de bepalende afwijzing van de openbaring van Gods Woord van de Heilige
Geest. De Farizeeën waren deel van degene die herkenden dat Jezus door God gezonden was, maar
niet wilden reageren op Gods openbaring door Jezus. Ze geloofden dat Jezus Gods Zoon was, maar
wezen Zijn gezag over hun leven af. Omdat ze bewust Gods waarheid afwezen, waren ze schuldig aan
de lastering van de Heilige Geest. Jezus zei dat voor zulk een zonde er geen vergeving zou zijn.
Wat bedoelde Jezus te zeggen met, “aan de vruchten kent men de boom”?
In plaats van te wijzen naar de mensen die schuldig waren aan de zonde die net genoemd was,
waarschuwt Jezus de Farizeeën over wat hun woorden onthulden over hun harten. Jezus gebruikt hier
een boom en zijn vruchten als een beeld om uit te leggen hoe de woorden van iemand zijn hart
weerspiegelt. Net als goede vruchten het bewijs is van een goede boom en slechte vruchten het bewijs
is van een slechte boom, zo dienen slechte woorden van een mens als bewijs van zijn slecht hart. Jezus
zegt, “Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over” (v.34). Een mens met een goed
hart voorziet goede woorden, maar een slecht mens zegt slechte woorden.
Wat zegt Jezus, aan het einde van de tekst van vandaag, dat met iedereen zal gebeuren?
Jezus zegt dat alle mensen ofwel verlost of geoordeeld zullen worden in overeenstemming met hun
woorden. Uiteindelijk, als Jezus naar de aarde terugkomt naar de aarde om het te oordelen, zal Hij
weten naar aanleiding van de goede of slechte woorden van de mens of Hij ze zal beoordelen of
veroordelen. De slechte woorden van de Farizeeën tegen Jezus en de lastering tegen de Heilige Geest
maakte bekend dat hun slechte hart Jezus als Koning afgewezen hadden. Vanwege hun afwijzing
zouden de Farizeeën in de hel geoordeeld worden voor hun zonden.

CRÈCHELES
“Ik kan weer zien! Ik kan weer spreken! Ik ben terug vrij!” Met een luide stem liep een man heen en weer.
Hij kon het niet geloven.
Al die jaren was hij blind geweest en kon hij niet spreken, maar nu kon hij dat allemaal ineens wel.
Het was Jezus geweest die hem genas.
De mensen rondom hen waren verbaasd.
“Dat kan toch niet”, dachten ze bij zichzelf, “zou die Jezus echt onze beloofde Redder zijn?”

Ze wisten niet goed wat zeggen, maar Jezus wel!
“Iemand met een goed hartje dat God wil doen wat God leuk vind, die spreekt ook graag goede woorden”, zei
Jezus. “Aan iemands woorden kun je dus zien of hij een mooi hartje heeft. Maar als iemand veel slechte
woorden spreekt, laat hij zien dat zijn hart vol met zonde zit. Let daarom goed op de woorden die je zegt, want
die woorden laten zien of je een kind bent van God of een van satan.”

Jezus zegt deze waarschuwing ook tegen jullie.
Probeer jij woorden te gebruiken die God goed vind? Dan laat je zien dat je een mooi hartje hebt.
Maar als je vaak lelijke woorden gebruikt, laat je zien dat je hartje slecht is.
God wil je dan graag vergeven en een nieuw hartje geven dat mooi is.
Dan kan je ook mooie woorden zeggen.
Het enige wat Hij van je vraagt is dat je spijt hebt van je zonden en ze eerlijk aan Hem verteld.
En als je echt spijt hebt van wat je hebt gedaan, ga je dat ook niet meer proberen te doen.
De mensen rondom Jezus en de Farizeeën wilden niet luisteren naar de woorden van Jezus. Welke keuze maak
jij? Ga jij Jezus wel luisteren naar Jezus of maak je dezelfde domme keuze als de mensen rondom Jezus en de
Farizeeën?
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De mensen keken elkaar aan en haalde hun schouders op. “Die woorden die Jezus zegt willen we niet geloven”,
zeiden ze.
Jezus keek hun aan en zei: “Let op mensen, let op jullie woorden! Want God in de hemel hoort alles wat jullie
zeggen en schrijft dit allemaal op. Als jullie dan ooit voor Hem komen staan, zal Hij kijken in Zijn boek wat je
allemaal hebt verteld. Aan je woorden zal Hij zien of je een kindje bent van Hem of niet!”
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De Farizeeën waren slechte mannen.
Als de mensen naar hun keken, probeerden ze altijd heel goed te zijn, maar diep in hun hart wilden ze helemaal
niet goed doen.
“Die Jezus is een knechtje van satan!” riepen ze, “Hij is niet de Redder die God zou sturen”.
Jezus hoorde de woorden en zei: “zou een knechtje van satan goed dingen doen die God leuk vind?”
De Farizeeën keken elkaar aan en grommelden.
Jezus had gelijk, een knechtje van satan doet graag slechte dingen omdat satan.
Goede dingen doen vind satan niet goed.

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.

Schatkisten
Neem twee schatkisten mee (ofwel versierde dozen, etc.). Stop “goede” dingen in een doos en “slechte”
dingen in de andere doos. Deze dingen kunnen geld en juwelen zijn tegenover verkreukeld, vies papier of
afbeeldingen van vers fruit tegenover verrot eten of een lijst met goede woorden tegenover slechte woorden.
Doe de goede dingen in de ene doos en de slechte dingen in de andere doos (kinderen kunnen hier heel goed
bij helpen). Laat dan een kind ze er weer uit halen. Spreek met hen over Matt.12:35 en dat ze altijd de goede
dingen uit de goede doos zullen halen en de slechte dingen uit de slechte doos.
Wiens team?
Voordat je Matt.12:24-28 bespreekt, beschrijf je twee sportteams en hang je twee verschillende caps of shirt
op, die elk team vertegenwoordigen. Maak een lijn door het midden. Schrijf bij het ene team “Beëlzebul” en
noteer de andere namen van het team uit de verzen, satan en demonen. Noteer bij het andere team de
vertegenwoordigers van het koninkrijk van God. Gebruik een afbeelding van Jezus (eventueel van de
flanelfiguren) en beschrijf hoe de Farizeeën Jezus beschuldigden dat Hij in Beëlzebuls team zat. Herhaal dan
Jezus’ toelichting over het werken voor of tegenwerken van een team in vers 25-30. Wanneer ze zien dat Jezus
niet werkt voor het team van Beëlzebul, besluiten ze Hem naar het koninkrijk van God te verplaatsen. Deel 2:
wanneer je klaar bent met het bespreken van het volgende deel uit de Bijbel, lees je vers 30, vraag dan aan de
kinderen in welk team zij zitten. Bespreek hoe zij kunnen weten in welk team ze zitten door Matt.12:21-27 te
herhalen en op te letten voor de tekens van een ware gelovige.
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Wat er in zit, komt er uit
In tegenstelling tot het onderwijs en werkwijzen van de Farizeeën, onderwees Jezus dat de bron van alle gedrag
het hart is en daarom moet uiteindelijk wat er in zit ook uitkomen. Hoewel we mensen voor een poos voor de
gek kunnen houden, lukt dat bij God niet. Hij kan door onze handelingen, die niet vanuit de juiste motieven
gedaan worden, niet misleid worden. Dit kan aan de kinderen geïllustreerd worden door een ketchupfles te
vullen met chocoladesaus (gebruik niet de doorzichtige flessen). Laat de kinderen de fles zien en vraag hen of
zij weten wat er in de fles zit. Zijn ze zeker? Laat zien dat wat we aan de buitenkant zien, niet altijd is wat er in
zit. God weet altijd wat er aan de binnenkant van ons hart is, dus kunnen we Hem nooit misleiden.
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IJSBREKERTJES

De onvergefelijke zonde
Laat de kinderen de serieusheid van het negeren van de openbaring van de Geest van God door Zijn Woord
zien. Teken een hart op het bord en laat de kinderen een aantal zonden opnoemen die mensen begaan. Schrijf
met een andere kleur de zonde van lastering tegen de Heilige Geest op het bord. Vraag de kinderen welke
zonde er vergeven kan worden. De enige zonde die niet uitgewist kan worden is lastering. Gebruik dit om hen
te herinneren wat Jezus bedoelde en hoe serieus het is.

KNUTSELWERKJES

KNUTSELACTIVITEITJES
Neerhalen tikkertje
Laat een groep kinderen als een team samenwerken aan een opdracht, zoals een muur bouwen met blokken.
Telkens als de lesgever een kind aanraakt, moet deze stoppen met bouwen, en proberen elk blok neer te halen.
Misschien dat de lesgever kinderen kan blijven tikken, tot meer kinderen het bouwwerk neerhalen. Bespreek
na die tijd wat er gebeurde, lees daarna Matt.12:25. Hoe werken teams samen om dingen gedaan te krijgen?
Wat gebeurde er toen iemand begon om hen tegen te werken?
Verzamelen en verspreiden
Dit kan gedaan worden tijdens het opruimen. Terwijl de kinderen het speelgoed “verzamelen” en ze opruimen,
gaat de lesgever ze “verspreiden” door ze weer uit de doos te halen. Spreek met hen over wat er gebeurde en
lees Matt.12:30. Hoe werken groepen samen om dingen gedaan te krijgen? Wat gebeurde er toen iemand ging
tegenwerken? Variatie: speel een spel waar twee kinderen proberen om alle dingen uit de doos te krijgen en
naar de andere kant van het lokaal brengen en een kind moet alles weer naar de doos terugbrengen.
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Taal van het hart
Geef lek kind een kopie van het blad “Taal van het hart.” Laat de kinderen langs de omtrek van de rechthoek
knippen en ook de vier gleuven. Laat de kinderen dan langs de buitenkant van de mond knippen en dan langs
het midden naar beneden om de mond doormidden te delen. Deel splitpennen uit. Laat de kinderen een gat
maken in de kleine rondjes in de hoeken van elke mond. Voor de splitpen te openen, steek je het door de
gleuven van de rechthoek, de mond is in een gesloten positie en verbergt het hart. Open de splitpen zodat het
op zijn plaats blijft zitten. Laat de kinderen zien hoe je de bovenste splitpennen naar boven kan doen en de
onderste splitpennen naar beneden, zodat de mond zich opent. Zo komt er tevoorschijn, “Want waar het hart
vol van is, daar loopt de mond van over” (Matt.12:34).
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Het goed en het slechte
Geef elk kind het basisblad met de hoofdtitel, de ondertitels en de verzen van “Het goed en het slechte.” Laat
aan de kinderen zien dat de dingen aan de linkerkant de goede dingen zijn en de slechte dingen aan de
rechterkant staan. Plak twee bomen aan de bovenkant van het basisblad, elk aan een kant van het vers. Laat
hen goed fruit op de boom aan de linkerkant tekenen en slecht fruit op de boom aan de rechterkant. Laat hen
hierna de lippen en de kaartjes uitknippen. Knip een gleuf in iedere lip. Plak de lippen aan ieder kant van het
tweede vers en steek de kaarten in de juiste lippen. Als laatste knippen de schatkisten uit en vouwen dit op de
stippellijnen, zodat de kist open en dicht kan. Plak deze aan elke kant van het derde vers. Plak een rood hart in
het midden van de schatkist aan de “goede” kant en een zwart hart in het midden van de schatkist aan de
“slechte” kant.

Geen middenweg
Laat de kinderen in het midden van het lokaal staan. Vertel dat je hen een aantal vragen zal stellen (je kunt de
vragenlijst gebruiken of zelf vragen bedenken). Leg uit dat bij elk antwoord dat ze geven, ze naar een bepaald
punt in het lokaal moeten gaan die jij aanwijst. Laat in het begin toe dat de kinderen in het midden mogen
blijven staan, wanneer hun antwoord op de vraag “beide” of “geen een” is. Halverwege het spel verander je de
regels en vertel je hen dat er nu geen middenweg meer is. Leg uit dat ze een keus moeten maken tussen de een
of de ander. Gebruik dit spel om deze toepassing te introduceren: Bepaal of Jezus jou zou beschrijven als “voor
Hem” of “tegen Hem.”












Speel je liever in de zee of in een zwembad?
Draag je liever sportschoenen of sandalen?
Lees je liever zelf een boek of vind je het leuker dat iemand voorleest?
Kleur jij liever met krijtjes of met stiften?
Speel je liever voetbal of basketbal?
Welke kleur vind je leuker: rood of groen?
Ga je liever naar de zoo of een pretpark?
Poets je liever ’s morgens je tanden of ’s avonds?
Ben je liever samen met je familie of met je vrienden?
Zou Jezus jou beschrijven als “voor Hem” of als “tegen Hem”?

Schuldig of niet
Deze les uit Matt.12 kan gegeven worden of eventueel geïntroduceerd worden in de vorm van een rechtszaak
met een Rechter, de beschuldigde (Jezus), aanklager (Farizeeën), verdediger en jury. Het interessante aan deze
rechtszaak is dat de Farizeeën Jezus beschuldigden bekrachtigd werd door de duivel, maar Hij, na Zijn onschuld
bewezen te hebben, de Farizeeën aanklaagt met lastering! Jezus is beslist de advocaat die wij aan onze kant
zouden willen hebben! (1 Joh.2:1)
De ware vijand
De les van vandaag heeft alle elementen van een mysterieuze moord. Terwijl de Farizeeën proberen om Jezus
schuldig te laten lijken, keert Hij het om en laat zien wie de ware schuldigen zijn. Het kan leuk en
verduidelijkend zijn om drie scènes van een sketch te laten zien, voor elke drie grote stukken uit de les om een
hedendaags equivalent van de gebeurtenissen te laten zien. Scène 1 heeft een sterke man (de duivel
voorstellende) die enige mensen vastgebonden heeft. Een andere man (Jezus voorstellende) komt en bind de
sterke man vast en bevrijd zijn gevangenen. Het deel van het Bijbelse verhaal kan nu verteld worden. In scène 2
komen er politieagenten (De Farizeeën) en beschuldigen Jezus op valse manier, door met de sterke man samen
te werken en Hem te willen arresteren. Het tweede deel van het Bijbelse verhaal kan nu verteld worden. In de
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Verander op dit punt de regels van het spel door de middenweg weg te laten
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Vragenlijst:
 Eet jij liever een hot dog of een hamburger?
 Houd jij van honden of katten?
 Rijd je liever op de fiets of op een skateboard?
 Speel je liever binnen of buiten?
 Woon je liever op een koude locatie of een warme locatie?
 Ga je liever in een achtbaan of in het reuzenrad?
 Houd jij van chocolade of vanille ijs?
 Kijk je liever televisie of speel je liever op de Playstation?
 Drink je liever water of grenadine bij je middageten?

10
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laatste scène van de sketch, legt de man uit wat hij deed en doet dan de politie-uniformen af om te onthullen
dat ze helemaal geen politieagenten zijn, maar eigenlijk handlangers die proberen om meer mensen gevangene
te maken. Het laatste deel van het Bijbelse verhaal kan nu verteld worden, waarin Jezus de huichelarij en hun
ware motieven van de Farizeeën ontmaskerd.
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HET GOEDE EN HET SLECHTE
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HET GOEDE EN HET SLECHTE
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HET GOEDE EN HET SLECHTE
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HET GOEDE EN HET SLECHTE
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JEZUS VERMAANT DE FARIZEEËN
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 12:22-37

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



Jezus genas een man die bezeten was door een demoon,

 De Farizeeën zeiden dat Jezus Zijn macht gekregen had van
_______________, de aanvoerder van de demonen.
 Lees Mattheüs 12:29. In dit vers spreekt Jezus over een sterke man en de
bezittingen in zijn huis die iemand had gestolen.

- Wat zijn de bezittingen? ______________________________________
- Wie kwam er om zijn bezittingen te nemen? _____________________
 De zonde die nooit zal worden vergeven is de zonde tegen de
__________ __________.
 Hoe kan je volgens Jezus zien of een boom (het hart van iemand) goed of
slecht is? ___________________________________________________
 “Waar het __________ vol van is, daar loopt de __________ van over”
(Mattheüs 12:34).
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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- Wie is de sterke man? _______________________________________
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_______________, en stom.
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KLEURPLAAT 1
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