
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteschets 3.4: Jezus en Zijn macht over de dood 

 

 

1. De Heere Jezus komt terug van het land van de Gadarenen 

• Hij heeft een bezetene van de duivel verlost en nu vaart Hij over naar de andere kant van 

het meer. 

• Er komen erg veel mensen kijken bij Jezus. Velen komen alleen maar om wonderen te 

zien. Er zijn er óók die geloven in Zijn liefdemacht: Zichzelf overgeven voor zondaren. 

 

2. Er komt een overste van de synagoge  

• Een overste van de synagoge, Jaïrus, komt naar Jezus toe en valt vol eerbied voor Hem op 

de grond neer. 

• Hij vertelt Hem van zijn dochtertje dat zo ziek is dat ze bijna sterft. In zijn woorden klinkt 

zijn geloof door: ‘Ik bid U dat Gij komt… …en zij zál leven.’ 

• De Heere Jezus heeft nog nóóit iemand weggestuurd die Hem om hulp vroeg. Hij gaat nu 

ook met Jaïrus mee. 

• Veel mensen gaan met Jezus en Zijn discipelen mee: ze dringen om Hem heen. 

 

3. Onderweg komt een vrouw naar Jezus  

• Onderweg mengt zich een vrouw tussen de menigte mensen. Ze is al twaalf jaar ziek. Ze 

heeft een ziekte waardoor ze ‘onrein’ is. Ze mag niet bij de mensen in de buurt komen. 

Toch doet ze dat, want ze wil naar Jezus toe. 

• Ze gelooft in de Heere Jezus: ‘Als ik maar Zijn klederen mag aanraken, ik zál gezond 

worden’. 

• Ze raakt de mantel van Jezus aan en ze is meteen genezen. 

 

4. Jezus vraagt wie Hem aanraakte 

• De Heere Jezus merkt dat er kracht van Hem is uitgegaan. Hij wéét dat de vrouw Hem 

aangeraakt heeft en genezen is. 

• Jezus staat stil, kijkt rond en vraagt wie Hem aangeraakt heeft. 

• De discipelen begrijpen dit niet: er is toch zoveel gedrang om Hem heen? 

• Jezus wil echter aan iedereen laten zien dat door het geloof de kracht van God werkzaam 

wordt. 

• Zo is het nu nog steeds: we kunnen wel van Jezus horen, maar we worden pas zalig als 

we in hem geloven. 

 

5. De vrouw vertelt alles 

• De vrouw beeft van schrik, nu moet ze voor de dag komen. Ze knielt voor de Heere Jezus 

neer en vertelt Hem alles. 

• De Heere Jezus zegt haar: ‘Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vréde en u bent 

genezen.’ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Het dochtertje is gestorven 

• Ondertussen komen de knechten van Jaïrus er al aan en ze zeggen dat het te laat is voor 

het dochtertje: ze is gestorven. 

• Jezus wéét wat er in het hart van Jaïrus om gaat. Voordat Jaïrus iets gezegd heeft, 

bemoedigt Jezus hem al: ‘Vrees niet, geloof alleen.’ 

 

7. Jezus bij Jaïrus  

• Bij het huis van Jaïrus aangekomen, is het er een lawaai van jewelste. Er zijn 

klaagvrouwen die ‘zeer wenen en huilen’.  

• Alleen Petrus, Jacobus en Johannes mogen mee naar binnen. Alle andere mensen 

worden weggestuurd.  

• Jezus zegt: ‘Het kind is niet gestorven, maar het slaapt.’ De klaagvrouwen lachen Hem uit. 

Ze begrijpen niet dat het voor Jezus even gemakkelijk is om iemand uit de slaap te 

wekken als uit de dood te laten opstaan. 

 

 

8. Hij maakt het meisje levend 

• De Heere Jezus pakt het meisje bij de hand en zegt: ‘Talítha kûmi’. (dochtertje, ik zeg je, 

sta op) 

• Het meisje staat op en ze kan meteen ook weer lopen. Ze is niet alleen levend, maar ook 

gezónd. 

• Iedereen is heel erg verwonderd. Jezus blijft er rustig onder en heeft aandacht voor het 

meisje: ‘… en zei dat men haar te eten zou geven’. 

• De Heere Jezus zegt dat ze het wonder tegen niemand mogen zeggen. Hij wil niet als de 

‘wonderdokter’ bekend staan.  

 

9.   Slotzin  

       ‘Jezus wil dat de mensen Zijn Woord, Zijn boodschap geloven: Dode zondaren die zomaar, 

zonder geld het ééuwige leven van God kunnen krijgen.’ 

 

 

 

 

 

 

 


