HET LEVEN VAN JEZUS LES 8  JEZUS STILT DE STORM EN DRIJFT
DEMONEN UIT
MATTHEÜS 8:23-34

KERN VAN DE LES
De kinderen zullen de Zoon van God aanbidden die zowel macht heeft over de
natuurlijke als bovennatuurlijke wereld.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
Beide wonderen te verhalen.
Te verklaren waarom het verkeerd was van de discipelen om bang te zijn van de storm.
Uit te leggen waarom de demonen bang waren van Jezus.
Uiteen te zetten wat deze twee wonderen onthullen over Jezus’ natuur.

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





Aanbid Jezus door Hem te gehoorzamen.
Loof Jezus om zijn macht.
Verheug je dat God de Zoon de Zoon des mensen werd.
Wijd jezelf toe aan het behagen van Koning Jezus.

VOLGENDE WEEK

JEZUS VERGEEFT ZONDEN
Lees Mattheüs 9:2-8
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Matt.11:28-29
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ACHTERGROND
In Mattheüs 8:23-34 laat de apostel twee wonderlijke facetten van Jezus’ macht zien. In het eerste facet
gebiedt Jezus de wind en de zee. In het tweede gebiedt hij de demonen. Zowel de natuurlijke als de
bovennatuurlijke wereld onderwerpt zicht aan de Zoon van God. Het gezag van Jezus over de schepping, zowel
zichtbaar als onzichtbaar, is het bewijs dat Hij de beloofde Messias is, de Koning van de Joden. Deze twee
dramatische wonderen zouden iedere man, vrouw en kind hun leven doen buigen in aanbidding voor de Zoon
van God.

Alhoewel vier van de discipelen ervaren vissers waren die gewoon waren om op het Meer van Galilea te vissen,
maakten de discipelen zich zorgen over de kracht van de storm. Toen de storm niet leek op te houden en de
boot stilaan vol liep met water, panikeerden ze en maakten Jezus wakker. Ze riepen tot Hem, “Heere, red ons,
wij vergaan!” (Matt.8:25). Het Evangelie naar Markus geeft ook weer dat de discipelen hopeloos vroegen
“Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?” (Mark.4:38). De discipelen schatten het gevaar van
de storm goed in, oordeelden het karakter van hun Heer verkeerd. Terwijl ze niet twijfelden aan Jezus’
bekwaamheid om hun te redden uit de storm, twijfelden ze aan de bekommernis van de Zoon om Zijn
discipelen.
Jezus berispte de discipelen omwille van hun angst. Hij vroeg hun: “Waarom bent u angstig, kleingelovigen?”
(Matt.8:26). De discipelen hadden geen reden om te panikeren. Ze hadden Jezus zoveel wonderen zien
verrichten dat ze zowel Jezus’ bekwaamheid als Zijn compassie moesten kennen. Ondanks dat de discipelen
geloofden in de bekwaamheid van Jezus, hadden ze geen geloof in Zijn compassie. Ze riepen niet uit “Red ons
als je kan!”, maar “Red ons als je om ons geeft!” Ze geloofden in de wonderen van Jezus tot ze Hem zelf een
wonder nodig hadden van Hem. Dan twijfelden ze aan Zijn bekommernis.
Jezus laat op majestueuze wijze zowel Zijn macht als bekommernis zien. Hij stond op en “bestrafte de winden
en de zee, en er kwam een grote stilte” (Matt.8:26). De grote rust die er volgde was niet een natuurlijk
bedaren van de storm, maar een bovennatuurlijke plotse stilte. De zee gehoorzaamde Jezus’ gebod “Zwijg,
wees stil!” (Mark.4:39). De discipelen waren geen moment in gevaar geweest omdat Jezus Koning is over de
schepping.
De discipelen die in wanhoop tot Jezus waren gekeerd verwonderden zich uitermate over Jezus’ macht.
Gechoqueerd zeiden ze tegen elkaar: “Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam
zijn?” (Matt.8:27). Velen van Gods profeten hadden wonderen gedaan maar geen enkele van hen had ooit
gesproken als Hem. Zonder gebed of raad te vragen bij God gebood Jezus simpelweg de natuur zoals enkel
God dat kon doen. Hoe dwaas waren ze geweest door te twijfelen aan Jezus’ bekommernis om hun! Het
gebrek aan vertouwen in Jezus was slecht een klein deel van een groter gebrek bij de discipelen. Ze zagen niet
in dat Jezus God was in een menselijk gedaante.
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Terwijl Jezus sliep in de boot “ontstond een grote onstuimigheid in de zee” (Matt.8:24). Omwille van haar
diepte van meer dan 200 meter beneden de zeespiegel, zijn zulke stormen niet ongewoon op het Meer van
Galilea. De apostel Mattheüs gebruikt een specifieke sterke bewoording om de storm te beschrijven, een
woord dat elders in het enkel gebruikt wordt om aardbevingen te beschrijven. De woeste zeebeving bracht
golven teweeg die zo hoog waren dat “het schip door de golven bedekt werd” (8:24). De parallel passage in
Markus 4:35-41 geeft weer dat de boot vol liep met water.
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Jezus’ macht over de natuur (Mattheüs 8:23-27)
Na een drukke avond vol met het genezen van zieken en uitdrijven van demonen (Matt.8:16), plant Jezus om
het Meer van Galilea over te steken om zo de menigte te ontkomen (8:18). Ondanks dat Jezus compassie had
voor de massa mensen die gewoonlijk rondom hem was (9:36), was Hij moe en had Hij nood aan rust. Zelfs
terwijl Hij zich opmaakte om te vertrekken confronteerde Jezus pseudovolgelingen met wat het werkelijk
betekende om Hem te volgen (Matt.8:19-22). Toen Jezus uiteindelijk in de boot zat met Zijn discipelen, viel Hij
in slaap (8:24). Alhoewel Jezus in Zijn goddelijkheid grenzeloze macht had, moest Jezus in Zijn menselijkheid
Zijn lichaam verfrissen door te slapen.

Jezus’ macht over het bovennatuurlijke (Mattheüs 8:28-34)
Terwijl de discipelen het moeilijk hadden om te bepalen wie Jezus nu werkelijk was, identificeerden de
demonen Hem onmiddellijk als de Zoon van God. Nadat Jezus en de discipelen strandden aan de andere kant
van het Meer van Galilea in een hoofdzakelijk heidens gebied, kwam Jezus twee door demonen bezeten
mannen tegen. De door demonen bezeten mannen die woonden bij de grafspelonken en werden beschreven
als “zeer gevaarlijk” (Matt.8:28). Alhoewel Mattheüs niet veel details weergeeft, geeft Markus weer dat de
mannen (ondanks dat hij er maar een specifiek vermeld) bovennatuurlijk sterk waren en niet gebonden konden
worden (Mark.5:4). Ze konden kettingen en boeien van elkaar trekken. Tenminste een van de mannen liep
rond zonder kleren (Luk.7:27) en dag en nacht schreeuwde hij en sloeg hij zichzelf met stenen (Mark.5:5).

Toen de mensen uit de naburige stad van de varkenshoeders hoorden wat er gebeurd was; kwamen ze om
Jezus te ontmoeten (matt.8:33). Na de man die door demonen bezeten was geweest, nu “gekleed en goed bij
zijn verstand” te hebben gezien (Mark.5:15-16), werden de mensen bang van Jezus en vroegen ze Hem om te
vertrekken (matt.8:34). De mensen wilden niet in de aanwezigheid van God zijn. (Mattheüs koos er voor om
niet te vermelden dat een van de door demonen bezeten mannen ervoor koos om Jezus te volgen, maar door
Jezus weg gestuurd werd om terug naar huis te gaan en de grootse dingen die God had gedaan te verkondigen
(Mark.5:18-20; Luk.8:38-39). Mattheüs eindigt zijn verhaal met een negatieve nadruk op de reactie van de
mensen die vreesden om in de aanwezigheid van God te vertoeven. Zij die zich verbergen voor Gods
aanwezigheid zoeken om de controle over hun eigen levens te behouden, hun geweten te verharden en zicht
te verheugen in het genot van zonde.)
Conclusie
Mattheüs’ presentatie van Jezus’ macht over zowel het natuurlijke als het bovennatuurlijke is een heldere
getuigenis dat Jezus werkelijk de Messias, Zoon van God is. Omdat Hij de Zoon van God is, moet Hij aanbeden
worden. Gedurende een tijdje volgende de discipelen Jezus wel, maar aanbaden ze Hem niet als de Zoon van
God. De demonen erkenden Jezus als de Zoon van God maar hadden geen liefde of bereidheid om Hem te
gehoorzamen. De mensen in de stad namen aanstoot aan Jezus en vreesden de aanwezigheid van de Zoon van
God. Iedereen die gered wilt worden moet de waarheid dat Jezus de Zoon van Gods is omarmen. De enige
hoop voor de mensen is dat hun zonden openbaar gemaakt worden door de volmaakte Zoon van God, dat hun
oordeel gedragen wordt door de barmhartige Zoon van God en dat hun levens onderworpen worden aan de
almachtige Zoon van God. Stilde Jezus de storm? Dreef Hij demonen uit? Neem je dan niet voor om Degene
bij wie zowel rukwind als geest, storm en misleider gehoorzamen.
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Markus en Lukas vertellen hoe de demonen smeekte om hen niet naar de afgrond te sturen nadat Jezus hen
gebood om weg te gaan (Mark.5:9; Luk.8:29). De demonen pleitten bij Jezus: “Als U ons uitdrijft, sta ons dan
toe dat wij in die kudde varkens gaan” (Matt.8:31). (“Als U ons uitdrijft” verwijst niet naar een mogelijke twijfel
bij de demonen of ze al dan niet uitgedreven zouden worden; het is eerder bedoeld als “Wanneer U ons hebt
uitgedreven.”) De demonen konden Jezus’ gebod niet weerstaan maar ze konden nog steeds toestemming
vragen aan de Zoon van God om naar een kudde varkens te vluchten (Matt.8:30; Mark.5:11-13); Alhoewel het
een mysterie lijkt waarom de demonen per se naar een kudde varkens wilde vluchten of waarom Jezus dit
toeliet, vluchtten de demonen onmiddellijk na Jezus’ toestemming in de varkens (Matt.8:31-32; Mark.5:13;
Luk.8:32-33). Nadat ze bezeten werden stortte de hele kudde varkens van de steilte af de zee in, en stierven zij
in het water (Mat.8:32). (Het is niet duidelijk of het verdrinken ook de wens van de demonen was.) Ook al
beantwoorden de Evangeliën niet alle vragen rondom deze gebeurtenis, is Jezus’ gezag over de demonen
onmiskenbaar. De discipelen hadden net Jezus macht over het bovennatuurlijke gezien. De demonen waren
verschrikt door de aanwezigheid van Gods Zoon, van wie ze wisten dat ze Hem moesten gehoorzamen.
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Toen de door demonen bezeten man Jezus zag, riep hij uit: “Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met U te
maken? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd?” (Matt.8:29). De verschrokken demonen liepen
naar Jezus van zodra ze Hem zagen, aanbaden Hem en vielen voor Zijn voeten neer (Mark.5:6; Luk.8:28).
Ondanks dat Jezus’ komst onverwachts en ongewenst was, beseften de demonen dat ze in de aanwezigheid
van de Zoon van God waren die hun op een dag zou oordelen en in de afgrond zou gooien (Luk.8:31). De
demonen waren verontwaardigd over Jezus’ tussenkomst in hun martelen van mensen en vreesden dat hun
terreur zou eindigen met de komst van Jezus.

MOEILIJKE WOORDEN
Bedaren
Bekommernis
Majestueus

Tot kalmte komen.
Bezorgdheid.
Indrukwekkend, statig-verheven.

INTERESSANTE WEETJES

Het Meer van Tiberias, het belangrijkste zoetwaterreservoir van
Israël, wordt gevoed vanuit Noord-Israël en Zuid-Libanon. Het
watert naar het zuiden af via de rivier de Jordaan, die eindigt in de
Dode Zee, het laagste meer ter wereld.
Men kan een boottocht over het meer maken, met een mooi uitzicht over het meer en de Golanhoogten op de
achtergrond. Rondom het meer liggen stranden en verschillende toeristische trekpleisters.
Zeebeving
Een zeebeving is een aardbeving waarvan het epicentrum op zee ligt. Hierdoor kan een vloedgolf ontstaan die
tot overstromingen kan leiden in landen rondom het epicentrum. Een zeebeving is te allen tijde een gevolg van
een aardbeving.
Een zeebeving kan een tsunami veroorzaken doordat een van de aardschollen plotseling omhoog of omlaag
gaat. Op open zee zijn deze golven vaker niet hoger dan een paar centimeter, als zo'n golf echter de kustlijn
bereikt en het ondieper wordt, kunnen die golven soms wel een tiental meters hoog worden.
(Bron: Wikipedia)
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(Bron: Wikipedia)
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Meer van Tiberias
Het Meer van Tiberias (Hebreeuws:  כנרת ים- Meer van Kinneret),
ook vaak Meer van Galilea of Meer van Genezareth (of Gennesaret),
is genoemd naar de stad Tiberias, de grootste plaats die aan dit
meer ligt. Het meer heeft een oppervlakte van 165 km² en een
maximale diepte van 46 meter. Afhankelijk van de neerslag in de
voorafgaande jaren schommelt de waterspiegel rond de -212
meter.

BIJBELLES

BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat doen Jezus en Zijn discipelen aan het begin van deze les?
Jezus en Zijn discipelen zijn in een boot en varen over een meer.
 Waarom werden de discipelen bevreesd?
De Bijbel zegt dat er een grote storm kwam en dat de golven over de rand van de boot sloegen. De
discipelen waren bevreesd dat hun boot verwoest zou worden en dat ze zouden verdrinken.
 Hoe vonden de discipelen Jezus, terwijl het stormde?
De discipelen vonden Jezus slapende op de boot. Hij was vermoeid van een lange dag en had rust
nodig. In tegenstelling tot de discipelen was Hij niet bang voor de storm.
 Waarom maakten de discipelen Jezus wakker?
De discipelen maakten Jezus wakker, omdat ze wisten dat Hij de macht had mom hen te redden.
Omdat ze bang waren dat ze om zouden komen in de storm, vroegen ze Jezus om hulp.
 Hoe reageerde Jezus op het verzoek van de discipelen?
Jezus berispte hen voor hun klein geloof en vroeg hen waarom ze zo bang waren. Het feit dat ze bang
waren, bewees dat ze Jezus niet vertrouwden in de zorg voor hen. Om dat Hij bij hun was, hadden ze
geen reden om bang te zijn. Hij was Gods Zoon en had alle macht om over de storm te heersen.
 Wat deed Jezus na de discipelen op hun klein geloof gewezen te hebben?
De Bijbel zegt dat Hij opstond en de storm het bevel gaf om stil te zijn. Jezus stemde toe in het verzoek
van de discipelen om het te beschermen door het water te kalmeren.
 Wie kwam Jezus tegen aan de overzijde van het meer?
Mattheüs vermeld dat Jezus twee demonisch bezeten mannen tegenkwam, die van de begraafplaats
kwamen. Deze demonisch bezeten mannen waren zo gewelddadig dat niemand hen voorbij kon
komen.
 Wat wisten de demonen van wie Jezus was?
De Bijbel zegt dat de demonen onmiddellijk wisten dat Jezus de Zoon van God was. Zij wisten dat Hij
de macht had om hen uit te werpen en hun te pijnigen.
 Hoe reageerden de demonen op de Zoon van God?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Jezus’ macht over de natuur (Matt.8:23-27)
De vrees van de discipelen (8:23-26a)
Jezus’ bevel (8:26b)
De reactie van de discipelen (8:27)
Jezus’ macht over het bovennatuurlijke (Matt.8:28-34)
De vrees van de demonen (8:28-31)
Jezus’ bevel (8:32)
De reactie van de mensen (8:33-34)
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INLEIDING
Wat maakt een kikker nou een kikker? Is dat zijn kleur of zijn kraaloogjes? Naast deze details van de buitenkant,
kunnen we vaak de kikker van andere dieren onderscheiden door wat het doet. Dat is in staat is om te
springen, in het water kan zwemmen en kan kwaken en dat dit hem een kikker maakt. Wanneer we een
kwakend geluid horen in een nabij meer, denken we direct aan een kikker. Vandaag leren een iets van wat
Jezus kan doen. Mattheüs vermeld twee wonderen, waar Jezus in staat was om zowel over de natuur als de
demonen te heersen. Dat Jezus zulk een macht had, bewijst dat Hij werkelijk de Zoon van God was. Terwijl
iedereen die deze wonderen gezien had, Jezus vreesden, was er niemand die juist op Hem reageerde. Laten we
naar deze verschillende reacties kijken, om te zien hoe wij op Jezus de Koning zouden moeten reageren.





SAMENVATTING
Na het genezen van vele mensen, was Jezus moe en had Hij wat rust nodig. Om de grote menigte te vermijden
gingen Jezus en de discipelen het meer van Galilea over te varen. Mattheüs vermeld dat terwijl zij aan het
varen waren, er een grote en hevige storm over hun boot kwam. De discipelen ware erg bevreesd dat ze in het
water zouden verdrinken. Gedurende al dit, lag Jezus te slapen. Hij was de Zoon van God en had geen reden
om bang te hebben voor de storm. Omdat ze bang waren, maakten de discipelen Jezus wakker en smeekten
Hem om hen te redden. Jezus vroeg de discipelen waarom ze bang hadden. Omdat Hij bij hen was, hadden ze
niets te vrezen. Hun angst liet zien dat ze niet vertrouwden, dat Hij voor hen zou zorgen. Na de discipelen
berispt te hebben voor hun klein geloof, geeft Jezus de discipelen waar ze om gevraagd hadden. Hij beval het
meer om stil te zijn en de storm stopte onmiddellijk. De discipelen hadden gezien dat zelfs de golven
gehoorzaam aan Jezus waren. Zijn macht over de schepping bewees dat Hij werkelijk de Zoon van God was.
Nadat Hij aan de andere kant van het meer gekomen was, toont Jezus een ander wonder dat bewees dat Hij de
Zoon van God was. Waar Hij eerst Zijn macht over de natuur bekend maakte, maakt Hij nu Zijn macht over het
bovennatuurlijke bekend. Twee demonisch bezeten mannen ontmoetten Jezus en Zijn discipelen op hun
terugreis naar de begraafplaats. Deze demonen waren zo gewelddadig, dat niemand ook maar langs hen kon
lopen. De demonen herkenden Jezus direct als Zoon van God en waren zeer bevreesd. Ze wisten dat Jezus de
macht had om het uit te drijven en hen te pijnigen. Nadat ze Jezus gesmeekt hadden hen niet te pijnigen, beval
Jezus de demonen om uit de twee mannen te komen. De demonen waren onmiddellijk gehoorzaam aan Jezus’
bevel en gingen in een kudde varkens. Bij het binnenkomen van de varkens rende de kudde de helling af waar
ze het meer in sprongen en verdronken. Toen de stad hoorde van alles wat Jezus gedaan had, waren erg
bevreesd en vroegen Jezus om te vertrekken.
Jezus macht over de natuur als ook het bovennatuurlijke laat duidelijk zien dat Hij de Messias was. God was
naar de aarde gekomen in de vorm van een mens. Iedereen die verlost moet worden, moet erkennen dat Jezus
de Zoon van God is. Omdat Hij de Zoon van God is, moet Hij worden aanbeden, net als golven en demonen
gehoorzaam aan Hem zijn, moeten ook wij Hem gehoorzaam zijn.
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De demonen vreesden Jezus onmiddellijk. Ze waren bezorgd over wat Jezus met hun zou gaan doen.
Een groot deel van die zorg was of Jezus gekomen was om hen te pijnigen.
Wat vroegen de demonen aan Jezus?
Bevreesd dat Hij hen zou pijnigen, smeekten de demonen Jezus om hen in de varkens te sturen.
Wat was de reactie van Jezus op het verzoek van de demonen?
De Bijbel zegt dat Jezus het verzoek van de demonen inwilligde en hen direct beval om uit de twee
mannen te gaan. Jezus had de demonen vrijgelaten om in de varkens te gaan.
Wat gebeurde er met de varkens?
Toen de gewelddadige demonen in de varkens gingen, stormde de hele kudde de helling af, het meer
in en kwamen alle varkens om.
Hoe reageerde de stad op Jezus’ macht over de demonen?
Na het horen van al wat er gebeurt was bij de twee demonisch bezeten mannen, liep de stad uit om
Jezus te ontmoeten. Toen ze Hem zagen, smeekten zij Hem om hun gebied te verlaten.

CRÈCHELES
Hoeioeioei! Bulderde de wind.
Hoeioeioei!
Het bootje was midden op het meer toen het begon te waaien. Het Meer van Galilea was zo groot, het leek
wel een zee.
“Wat een heerlijke dag!” zei Jezus ’s morgens tegen Zijn discipelen. “Laten we naar de overkant van het meer
gaan.” Ze hadden het ontzettend druk gehad en wilden wel wat uitrusten.
De zon scheen en het was heerlijk rustig op het water – zo rustig dat Jezus achterin de boot ging liggen slapen.
Toen begon, plotseling, de wind te waaien: Hoeioei! Hoeioei!
Het meer was opeens niet rustig meer. Er kwamen grote golven aanrollen. Die tilden het bootje op en gooiden
het neer. De golven sloegen over de rand. De boot begon te zinken…

Maar Jezus was helemaal niet bang. “Rustig aan, rustig!” zei Hij tegen de wilde wind. “Ga liggen. Lig!” zei Hij
tegen de golven. En meteen hield de wind op met zijn gebulder en de golven hielden zich koest. Alles was
weer rustig en kalm.

“Waarom waren jullie zo vreselijk bang?” zei Jezus. “Jullie weten toch dat Ik voor jullie zorg? Vertrouw op
Mij.”
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De vrienden keken elkaar aan. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. De wind en de zee luisterden naar Zijn stem.
Wie was die Jezus eigenlijk, vroegen ze zich af.
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“Wakker worden! Wakker worden!” zeiden de discipelen van Jezus.
“Red ons toch – we zinken!” Ze waren heel bang. Zo’n storm hadden ze nog nooit meegemaakt.

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.

Gebruik kleurplaat 2 als visueel hulpmiddel om het vers aan te leren of maak gebruik van de onderstaande
afbeeldingen. 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.
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“Kom naar Mij toe.” Net zoals een mens bij zijn verlossing in nederigheid moet komen, moet hij ook in geloof
komen. De goddelijke genade en menselijk geloof zijn in de verlossing onafscheidelijk. God voorziet op
soevereine wijze de verlossing, inclusief het feit dat de mens zichzelf in toewijding aan de Here Jezus Christus
moet geven, voordat het werkelijk effectief wordt. Verlossing is niet door een belijdenis, een kerk, een ritueel,
een voorganger, een priester of enig ander menselijk middel, maar door Jezus Christus, die zei, “Kom naar Mij
toe.”
“Allen die vermoeid en belast zijn” geeft aan dat er een toestand is die al bestaat. Degene die Jezus uitnodigt
om tot Hem te komen zijn al vermoeid en belast. Het gaat vooraf aan geloof, verwijzend naar het berouw dat
de nederige, zoekende persoon tot Christus drijft voor de verlossing.
“Vermoeid” heeft het idee van het werken tot het punt van volslagen uitputting. Het verwijst op figuurlijke
wijze naar zware arbeid in de zoektocht om God te behagen en het kennen van de weg naar verlossing en dit te
doen door eigen middelen. Jezus nodigt de persoon uit die vermoeid is van zijn nutteloze zoektocht naar de
waarheid door menselijke wijsheid, die uitgeput is van het proberen om zijn verlossing te verdienen en die
wanhopig heeft geprobeerd om door zijn eigen inspanningen Gods standaard van rechtvaardigheid te behalen.
“Belast” geeft aan dat op een bepaald moment in het verleden er een grote last op de vermoeide persoon
gedumpt is. Vermoeid verwijst eerder naar de innerlijke vermoeidheid die veroorzaakt is door het zoeken naar
goddelijke waarheid door menselijke wijsheid, waar belast meer een voorstelling heeft van externe lasten die
door de nutteloze inspanningen van werken der gerechtigheid. De persoon die vermoeid en belast is,
wanhoopt in het feit dat hij in eigen kracht God wil behagen. Hij komt aan het einde van zijn eigen middelen en
keert naar Christus. Berouw tonen is 180 graden keren van de last van het oude leven naar de rust in het
nieuwe.
“Rust geven” betekend verkwikken, verfrissen of doen herleven, opknappen, zoals na arbeid of een lange reis.
Jezus beloofde geestelijke rust aan een ieder die in berouw en met nederig geloof naar Hem kwam.
“Juk.” Een juk werd handgemaakt, zodat het goed op de schouders en de nek paste van het specifieke dier. Dit
voorkwam schuurplekken. De uitdrukking stond ook bekend als een metafoor voor onderdanigheid. Verlossing
houdt onderwerping in. Jezus’ uitnodiging bevat ook onderwerping of onderdanigheid en dit wordt
gesymboliseerd met een juk.
“Leer van Mij.” Ze onderwerpen zich aan Christus’ heerschappij door onder andere door Hem onderwezen te
worden. Een juk symboliseert gehoorzaamheid en Christelijke gehoorzaamheid houdt in dat we leren van
Christus.
Omdat Jezus “zachtmoedig” is en “nederig van hart”, geeft Hij rust, geen vermoeidheid, aan de “ziel” van
degene die zich aan Hem onderwerpt en Zijn werk doet.
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Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x13cm). Lees het vers voor en leg
aan de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.
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IJSBREKERTJES

Legioen van demonen
De legioen van demonen in Matt.8:28-34, waren blijkbaar bij Jezus aan het pleitten om hen niet vroegtijdig in
de hel te werpen. Het voldoende voor de kinderen om te weten dat demonen bestaan, dat ze niet gezien
kunnen worden, maar dat als God het toestaat, ze het gedrag van mensen tot een bepaalde graad kunnen
beheersen. Een ware Christen kan niet bezeten zijn door een demon, omdat de Geest in hem woont (Rom.8:911). Illustreer dit begrip aan de kinderen door hen de verschillende lichamelijke ziekten, die door bacteriën die
we niet kunnen zien, maar ons toch heel ziek kunnen maken, te laten zien. Als we de juiste soort antilichamen
hebben, kunnen deze voorkomen dat we door de bacteriën ziek worden. Op dezelfde wijze gaat het als we
Gods Geest in ons hebben, dat Hij voorkomt dat boze geesten het winnen om ons ziek te maken. Je kunt ook
een ballon meenemen en het opblazen. Je kunt uitleggen dat hoewel we niet zien dat er lucht in de ballon zit,
het maakt het wel groter en rond. Op dezelfde manier hebben de demonen invloed op mensen, hoewel we dit
niet zien.
Natuurlijk en bovennatuurlijk
In de les zien we dat Christus het gezag en de macht heeft over de natuur en het bovennatuurlijke. Deze twee
werelden zijn niet gemakkelijk om ze te onderscheiden en ze uit te leggen als je ze voor het eerst tegenkomt.
De kinderen zullen het waarschijnlijk begrijpen door eenvoudig naar dit te verwijzen als hetgeen gezien kan
worden en hetgeen niet gezien kan worden. De Bijbel maakt bekent dat Christus voortdurend het universum in
Zijn hand houdt door het woord van Zijn macht (Heb.1:3). Dat betekent dat Christus werkelijk over alles heerst.
Hij heerst over de voorwerpen die wij kunnen zien, aan kunnen raken en voelen; Hij heerst over en bepaalt de
wetten hoe de voorwerpen met elkaar een wisselwerking hebben; Hij heerst over alle gebeurtenissen in de
geschiedenis en zelfs de dingen die verder dan onze fysieke universum zijn. Je kunt dit illustreren door een
radiografisch bestuurbare auto mee te nemen en de lesgever, zonder dat de kinderen het zien, de
afstandsbediening buiten het lokaal meeneemt. Duw de auto eerst voor in het lokaal en vraag de kinderen wie
de controle had over de auto. Doe dan een stap terug en laat de andere lesgever de auto besturen door de
afstandsbediening te gebruiken. Weten zij wie nu de controle over de auto heeft? In de les zullen we zien dat
we nooit hoeven rond te kijken en ons hoeven af te vragen wie controle heeft over de dingen. Zelfs als we het
niet kunnen zien, heeft God over alles de controle en heerst Hij over alles.
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Demonen
In Jezus’ bediening was er regelmatig een confrontatie met en uitdrijving van demonen. Dit was een niet te
ontkennen manifestatie van Zijn tegenstand en plaats tegenover satan en Zijn gezag en macht over hem
(Matt.12:15-32). Demonen zijn slechts gevallen engelen die met satan opstand kwamen tegen God (Opb.12:4;
2 Pet.2:4). Ze worden ook regelmatig ‘onreine geesten’ genoemd, als beschrijving van hun verontreinigende
gevolgen (Hand.5:16). Net als engelen kunnen demonen normaal niet gezien worden, maar dit doet de invloed
en gevolgen, die zij op een persoon uit oefenen, niet afnemen. Net als satan hebben de demonen een beperkte
vrijheid om op aarde hun werk te doen, maar zullen uiteindelijk in de poel des vuur geworpen worden
(Matt.25:41; Opb.19:20).
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Wat mankeert er aan?
Leg aan de kinderen uit wat demonische bezetenheid betekent. Bespreek met de kinderen wat voor
kenmerken er bij een demonische bezeten man te herkennen valt. Veel van deze kenmerken zijn niet gewoon
(i.e., veranderde spraak, ongewoon gedrag, zelfverwonding, etc.). Leg aan de kinderen uit dat deze kenmerken
ongebruikelijk voor een mens zijn, omdat iemand anders de controle over hen heeft. Demonisch bezeten zijn
betekend dat er een demon in je woont en jou lichaam gebruikt om zijn doelen uit te voeren. Leg zeker uit dat
de gelovigen tegen demonische bezetenheid beschermd zijn. Omdat God Geest na de bekering in ieder
persoon leeft, zijn satan en zijn machten niet in staat om macht uit te oefenen over de gelovigen.
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Houd het rustig
Tot verbazing van de discipelen, kalmeerde Jezus onmiddellijk de storm met een eenvoudig woord. De
moeilijkheid om dit te doen wordt meteen duidelijk wanneer we naar de aard van het water kijken, het is bijna
onmogelijk om het stil te houden! Vul een doorzichtige bak met water en plaats een speelgoedboot op het
water. Plaats dan een ventilator langs de bak en laat deze over het water blazen. Of stoot met je hand tegen de
rand van de bak, om de kinderen te laten zien hoe de boot heen en weer geslingerd wordt. Hier is de uitdaging,
kan iemand van de kinderen de boot doen laten stoppen zonder deze aan te raken? Kan een van hen het water
doen laten stoppen met bewegen? Nadat een aantal dit geprobeerd hebben, kun je hen vertellen dat er
iemand is die het kan en de Bijbel verteld ons wie dat is.

Wat is dat voor iemand?
Geef elk kind een kopie van het blad “Wat is dat voor iemand?” Vouw een vel stevig wit papier doormidden.
Knip de vormen uit het blad en plak deze zo op de voorzijde van de kaart dat er een boot gevormd wordt. Je
kunt de vormen ook als sjabloon gebruiken om gelijke vormen uit te kunnen knippen. Plak Matt.8:27 boven de
boot. Om een kalme zee te maken, knip je repen van ongeveer 2 cm uit blauw papier en plak je deze aan de
onderkant van het blad. Open de kaart en plak Kol.1:15-17 op. Spreek met de kinderen over waarom Jezus de
wind en het water kon laten gehoorzamen.
De storm kalmeren
Geef elk kind een kopie van het blad “De storm kalmeren.” Plak een 6 cm dikke reep aan de onderkant van een
wit vel papier. Dit papier is het landschap. Dit zal de storm voorstellen, nadat Jezus dit had gekalmeerd. Knip de
twee stukken van de boot uit en plak deze aaneen. Maak de boot aan de rechterkant van het papier vast door
een splitpen te gebruiken. De boot zou nu heen en weer geslingerd kunnen worden. Plak Matt.8:26 op het
blad. Vouw een derde van de linkerhelft om. Plak de golven op de vouw, zodat ze de kalme zee bedekken. Plak
Matt.8:24 op de golven. Kinderen kunnen de golven terugtrekken om zo een kalme zee te onthullen.
Storm in een fles
Verzamel genoeg kleine, plastieken flessen voor elk kind in de groep. Vul een flesje half vol met water. Voeg
een paar druppels blauw voedingskleurstof toe, om het op het meer te laten lijken. Vul de rest met
plantaardige olie. Voeg wat glitter toe aan de olie. Doe er dan de dop er weer op en laat de kinderen de fles
schudden, zodat er een storm op het meer ontstaat.
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Angstig bootje
Geef elk kind een kopie van het blad “Angstig bootje.” Laat hen de stukken van de boot uitknippen en hen
aaneen maken om een zeilboot te maken. De boot zou op de stippellijn gevouwen moeten worden en langs de
linker- en rechterkant vastgemaakt moeten worden om een bootje te vormen. Maak het zeil vast door een
ijslolly stokje te gebruiken. Geef elk kind drie repen wit papier. Laat hen opschrijven of tekenen waar zij bang
van hebben. Laat hen de repen in de boot stoppen. Spreek met hen over het brengen van hun zorgen bij Jezus
door het gebed. Help de kinderen die nog niet kunnen schrijven, door dit voor hen te doen.
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KNUTSELWERKJES

11

KNUTSELACTIVITEITJES

Het verhaal van de bezeten man
Laat een gast komen die doet alsof hij een van de mannen is die genezen is van zijn demonische bezetenheid
uit de les vandaag. Laat hem het verhaal vertellen alsof hij het zelf beleefd heeft. Zo leren de kinderen de les
vanuit het perspectief van iemand die er werkelijk bij was.
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Een storm maken
Deze activiteit gaat over de storm die opkwam terwijl Jezus en de discipelen in de boot zaten om het meer over
te steken. Doe de lichten uit en vraag de kinderen te doen wat jij doet. Laat hen meedoen om een storm te
maken die door het lokaal waait. Laat hen dit in een bepaalde volgorde doen door de volgende stappen te
volgen:
 Begin door zachtjes te blazen, om zo de intensiteit van je ademhaling te verhogen
 Wrijf de palmen van je hand samen
 Knip met je vingers, verhoog de intensiteit elk keer als je knipt
 Sla met je handen op je knieën, verhoog de intensiteit elk keer als je slaat.
 Nadat je hard op je knieën hebt geslagen, stamp je met je voeten op de vloer (terwijl je ook nog
met je handen op je knieën slaat). Dit is het hoogtepunt van de storm. Om de storm te doen
kalmeren, laat je het proces in de andere richting gaan.
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Wat zou jouw reactie zijn?
Mattheüs vermeldt hoe zowel de discipelen als de demonen met vrees reageerden, toen ze zich het gezag en
de macht van Jezus realiseerden. Bereid voor de les vier kinderen voor om de angstige reactie te dramatiseren,
b.v. angst op het gezicht laten zien, roepen en schreeuwen, weglopen, etc. Laat tijdens de les een boek zien,
maar laat hen niet zien wat er aan de binnenkant is. Laat de vier kinderen om de beurt naar voor komen, in het
boek kijken en dan in angst reageren. Vraag de andere kinderen hoe zij reageerden. Wat maakte hen nu zo
bevreesd? Vandaag zullen we het leren.
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ANGSTIG BOOTJE

13

HET LEVEN VAN JEZUS LES 8  JEZUS STILT DE STORM EN DRIJFT DEMONEN UIT

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

WAT IS DAT VOOR IEMAND?
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DE STORM KALMEREN
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DE STORM KALMEREN
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JEZUS STILT DE STORM EN DRIJFT DEMONEN UIT
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 8:23-34

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

 Wat was Jezus aan het doen toen de storm hun trof? ________________

dat ze zouden _______________________________________________ .

 Wat gebeurde er toen Jezus sprak tot de wind en de zee?
___________________________________________________________
 Twee door _______________ _______________ mannen kwamen Jezus
tegen in de stad Gergesenen.
 De demonen smeekte Jezus om hen in de kudde ___________ te drijven.
 De hele kudde varkens stortten van de helling af en ________________ .
 De mensen smeekte Jezus om __________ te gaan van hun.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Jezus zei tegen de discipelen dat ze kl__________________ waren.
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 De discipelen vroegen aan Jezus om hun te redden omdat ze vreesden

17

HET LEVEN VAN JEZUS LES 8  JEZUS STILT DE STORM EN DRIJFT DEMONEN UIT

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

KLEURPLAAT 1
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