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LEZEN: 
Matteüs 8; Leviticus 13:44–50; Daniël 7:7, 8; Johannes 10:10; Matteüs 9:1–8; 
1 Johannes 1:9.

KERNTEKST: 
‘Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: 
“Sta op en loop”?’ Matteüs 9:5.

‘STA OP EN LOOP’ – 
GELOOF EN GENEZING
Als u een lijst zou opstellen van de dingen waar u in uw leven het meeste tegenop ziet, 
wat zou u daar dan op zetten? Velen van ons zouden het overlijden van een familielid of 
zelfs ons eigen overlijden noemen. Hoewel dat begrijpelijk is, moet u er even bij stilstaan 
hoe aardsgericht het is. Het gaat alleen maar over ons leven nu. Is dit echt wat we het 
meest moeten vrezen, het verlies van het leven op aarde, zeker wanneer het niet eens 
zo lang duurt?

Als God een lijst zou maken van die dingen die hij het meeste vreest, dan zou het zeker 
gaan over dat een familielid of wijzelf het eeuwige leven zouden missen.

Natuurlijk bekommert God zich over lichamelijke ziekte en dood, maar het meeste geeft 
hij om geestelijke ziekte en de eeuwige dood. Hoewel Jezus vele mensen genas en zelfs 
de doden weer tot leven bracht, was dat slechts tijdelijk. Ze zijn allemaal op de een of 
andere manier toch weer overleden, uitgezonderd de heiligen die Jezus heeft opgewekt 
bij zijn eigen opstanding.1

Ondanks alles wat het verlossingsplan voor ons heeft gedaan, behoedt 
het ons niet van de aardse ziekten en de aardse dood. Met dit in 
ons achterhoofd bestuderen we enkele verhalen over genezing, 
zowel lichamelijk als geestelijk, en zien we welke belangrijke 
geloofslessen we hieruit kunnen trekken.

1 Zie SDA Bible Commentary, vol. 5, blz. 550 en 
 Ellen G. White, Jezus–De wens der eeuwen, blz. 656
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DE ONAANRAAKBAREN 
AANRAKEN

ZONDAG 17 APRIL | BIJBELLES  

Na de Bergrede, waarin hij de principes van Gods koninkrijk had beschreven, ontmoette 
Jezus opnieuw het koninkrijk van Satan. Een koude donkere plek met aftakelende mensen 
die kreunden om verlossing, een plek met principes die meestal in strijd waren met alles 
waarvoor hij stond. In die tijd was huidvraat een van de grootste voorbeelden van de 
ellende en zondigheid van Satans rijk. Huidvraat was af en toe gebruikt als een soort 
goddelijke straf, zoals in het geval van Mirjam.2 Maar in de grotere context van de Bijbel 
is het een krachtig en gruwelijk voorbeeld van wat het betekent om in een zondige en 
gebroken wereld te wonen.

Lees Matteüs 8:1–4. Wat zegt het feit dat Jezus de man met huidvraat bij zijn 
genezing aanraakte?3

De man met huidvraat knielt voor Jezus en zegt: ‘Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.’4 
Het Griekse woord voor ‘kunt’ is dunamai, zoals ‘dynamiet’ in het Nederlands. Het betekent 
vol van kracht. ‘Als u wilt, bent u vol van kracht en kan mijn leven veranderen.’ Jezus zegt 
dat hij de man wil genezen en doet dat ook onmiddellijk.

Het feit dat Jezus hem aanraakte moet de menigte, die zag wat er gebeurde, hebben 
doen huiveren. Jezus had ongetwijfeld alleen door te spreken de man kunnen genezen, 
zoals hij op andere gelegenheden deed. Waarom raakte hij hem aan?

‘Het werk van Christus door de melaatse te reinigen van zijn vreselijke ziekte is een 
voorbeeld van zijn werk in het reinigen van zonde. De man, die tot Jezus kwam, was “vol 
melaatsheid”. Het dodelijk gif had heel zijn lichaam doortrokken. De discipelen probeerden 
hun meester te weerhouden hem aan te raken, want wie een melaatse aanraakte, werd zelf 
onrein. Maar door zijn handen op de melaatse te leggen, werd Jezus niet verontreinigd. 
Zijn aanraking bracht leven. De melaatsheid werd weggenomen. Zo gaat het ook met 
de melaatsheid van de zonde die diepgeworteld, dodelijk en onmogelijk door mensen 
te reinigen is.’5

Door de man met huidvraat aan te raken, liet Jezus misschien wel zien dat, hoe erg onze 
zonde ook mag zijn, hij bij mensen zal komen die vergeven, genezen en gereinigd willen 
worden. 

Hoe helpt dit voorbeeld van Jezus u om met personen om te gaan die door 
anderen met de nek worden aangekeken?

2 Zie Numeri 12:9–12
3 Zie bijvoorbeeld Leviticus 13:44–50
4 Matteüs 8:2
5 Ellen G. White, Jezus–De wens der eeuwen, 
 blz. 212–213

Matteüs 8:1–4
Waarom was deze aanraking

zo belangrijk?
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Er is een goede reden waarom het boek Daniël veel tijd besteed aan het Romeinse 
Rijk.6 Dat is vanwege Rome haar allesoverheersende macht, ook in de tijd van Christus. 
Een Romeinse officier, zowel een symbool als een uiting van de macht van Rome, komt 
niettemin naar Jezus. Hij staat machteloos wanneer hij geconfronteerd wordt met de 
alledaagse beproevingen en tragedies waarmee wij allemaal kampen. Wat een les over de 
beperktheid van aardse machten. De geweldigste en meest invloedrijke leiders, de rijkste 
vrouwen en mannen, staan hulpeloos tegenover de veelvoorkomende worstelingen van het 
leven. Werkelijk, wie van ons heeft er hoop als we het zonder Gods hulp moesten stellen?

Lees Matteüs 8:5–13. Welke belangrijke waarheden over het geloof en wat het 
betekent om geloof te hebben worden in dit verhaal geopenbaard? Wat vertelt dit 
verhaal ons, als zevendedagsadventisten, gezien de voorrechten die wij hebben?

Een centurio was een Romeins legerofficier die normaal gesproken toezicht hield op 80 
tot 100 soldaten. Aangezien hij ongeveer twintig jaar in het leger diende, werd het hem 
niet toegestaan om een wettig gezin te stichten. Dus de slaaf van de centurio zou wel 
eens zijn enige ‘familie’ geweest kunnen zijn. 

In die cultuur was iemand met huidvraat de enige persoon die meer veracht werd dan een 
heiden, zoals de centurio. Dus deze officier veronderstelt wellicht dat Jezus zijn huis niet 
wil binnentreden, ook al zegt Jezus dat hij dat zal doen. Met het vragen naar alleen het 
Woord van Jezus, niet naar zijn persoonlijke aanwezigheid, toont de centurio een groot 
geloof, dat ons vandaag de dag aanspreekt: het Woord van Jezus is net zo krachtig als zijn 
aanraking. Volgens deze centurio was het voor Jezus niet moeilijk om iemand te genezen. 
Het leek op een legerofficier die bevelen gaf aan een soldaat, dat gebeurde de hele tijd.

Kijk ook naar wat Jezus zegt in Matteüs 8:11, 12. Wat een strenge waarschuwing voor 
degenen die grote voorrechten hebben gekregen. Wij, als zevendedagsadventisten, zijn 
ook zeer bevoorrecht en zouden moeten oppassen.

Hoe beïnvloeden uw dagelijkse gewoontes en keuzes uw geloof? Hoe kunt u 
keuzes maken waardoor uw geloof zal groeien?

6 Zie Daniël 7:7, 8, 19–21; Daniël 8:9–12, 23–25

DE ROMEIN
EN DE MESSIAS

Matteüs 8:5–13
Wat betekent het om geloof

te hebben?
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BIJBELLES | DINSDAG 19 APRIL 

DEMONEN EN VARKENS
Lees Matteüs 8:25–34. Wat leren deze twee verhalen ons over Gods macht? 
Biedt wat u leest over zijn macht troost wanneer u met dingen worstelt die zoveel 
groter zijn dan uzelf?

In het Joodse denken had alleen Gods het recht om te heersen over de natuur en demonen. 
Nadat hij met enkele woorden een zware storm heeft gekalmeerd,7 gaat Jezus van boord 
aan de oostelijke oever van het Meer van Galilea. Dit is niet alleen heidens gebied, maar 
hier wonen ook mannen die door demonen bezeten zijn.

Marcus 5:1–20 en Lucas 8:26–39 voegen details aan het verhaal van de bezeten mannen 
toe. De demonen identificeren zich als ‘Legioen’.8 In het leger bestond een legioen uit 
6.000 soldaten. De demonen werden naar 2.000 varkens gezonden. 

Velen hebben zich afgevraagd waarom de demonen erom vroegen om naar de varkens 
gestuurd te worden. Eén traditie leerde dat de demonen de meeste afschuw hadden voor 
ijdele zwerftochten; ze gaven de voorkeur aan een of ander onderkomen, zelfs als dat 
een onrein varken was. Een andere traditie leerde dat demonen bang waren voor water. 
Ook Jezus vertelde over demonen die zochten naar plekken zonder water.9 Er waren ook 
Joodse tradities die leerden dat demonen voorafgaand aan de laatste apocalyptische dag 
van de Heer vernietigd konden worden. 

Het belangrijkste punt blijft toch: de verdorven toestand van de mannen in dit verhaal is 
precies de verdorven toestand die Satan Gods kinderen toewenst. Maar Jezus veranderde 
hun levens volledig. Alles wat Satan in ons leven probeert aan te richten kan en wil Jezus 
ongedaan maken als we ervoor kiezen onszelf aan Christus te geven. Anders staan we 
hulpeloos tegenover Satan. 

We staan of aan de ene of aan de andere kant in de grote strijd. Hoe onvoorwaardelijk en 
onbuigzaam het ook klinkt, Jezus had deze waarheid niet duidelijker kunnen verwoorden 
dan toen hij zei: ‘Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft 
uiteen.’10 Aan welke kant we staan hangt af van onszelf.

Lees Johannes 10:10: ‘Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernie-
tigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’ Hoe is 
dit van toepassing op de bezetenen, maar ook op onszelf en ons eigen leven? 
Op welke manieren kunnen en moeten we ervaren wat ons hier beloofd wordt?

7 Matteüs 8:23–27
8 Zie bijvoorbeeld Markus 5:9
9 Zie Matteüs 12:43
10 Lucas 11:23

Matteüs 8:25–34
Wat zegt dit over de macht

van God?
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‘STA OP EN LOOP!’
In de les van maandag viel het ons op dat Jezus tegen de centurio zei dat hij niemand 
in Israël had gevonden die zo’n groot geloof had als hij. Maar op dat moment was er in 
Israël ook een man die nog vuriger verlangde naar de genezing van zijn hart dan naar 
de genezing van zijn lijf.

Lees Matteüs 9:1–8. Welke hoop kunnen wij hier voor onszelf uit halen, dat onze 
zonden worden vergeven, ongeacht wat deze zonden waren of hoeveel schade 
ze hebben aangericht?11 

Het is fascinerend dat toen de verlamde bij hem was gebracht, Jezus eerst zijn geestelijke 
toestand behandelde. Jezus wist natuurlijk precies wat het echte probleem was. Ondanks 
de ellendige fysieke staat van de man, wist Christus dat het onderliggende probleem het 
schuldgevoel was over zijn ongetwijfeld zeer zondig leven. Dus met de wetenschap van 
het verlangen bij de man naar vergeving, spreekt Jezus de woorden uit die geweldig en 
geruststellend moeten zijn voor iemand die de realiteit en schade van de zonde kent: 
‘Uw zonden worden u vergeven.’12

Ellen G. White voegt hieraan toe: ‘Toch was het niet zozeer lichamelijk herstel waarnaar 
hij verlangde als wel het wegnemen van de last van de zonde. Als hij Jezus zou kunnen 
spreken en van hem de verzekering zou ontvangen van vergiffenis en vrede met God, 
zou hij tevreden zijn te leven of te sterven, al naar gelang van Gods wil.’13

Een adventistische predikant sprak vaak over genoeg geloof hebben om niet genezen te 
worden. Dat is het grootste geloof: wanneer we verder kijken dan onze lichamelijke status 
en in plaats daarvan ons richten op onze eeuwige status. Zo vaak gaan onze gebedsver-
zoeken over onze lichamelijke gebreken en God geeft zeker om deze dingen. Maar in zijn 
Bergrede zei Jezus: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.’14 Dus 
uiteindelijk, ondanks onze directe lichamelijke zorgen, is het cruciaal dat we altijd het 
eeuwige voor ons houden in deze wereld waarin zoveel dingen tijdelijk en vergankelijk zijn. 

Wat onze lichamelijke worsteling ook mag zijn, zelfs in het ergste geval zal het 
slechts tijdelijk zijn. Helpt dit gegeven u? Zo ja, hoe?

11 Zie ook Romeinen 4:7; 1 Johannes 1:9; 
 1 Johannes 2:12
12 Matteüs 9:2
13 Ellen G. White, Jezus–De wens der eeuwen, 
 blz 214
14 Matteüs 6:33

Marcus 5:1–20 en Lucas 8:26–39
Wat vertelt dit verhaal ons?
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Lees Matteüs 8:18–22. Wat zegt Jezus hier tegen deze mannen over wat het 
betekent om hem te volgen?

In Matteüs 8:18–22 zien we eerst dat twee mannen Jezus benaderen met de wens om zijn 
discipelen te worden. Beiden menen het oprecht, maar toch lijken ze beiden ook door iets 
te worden teruggehouden. Jezus, die al onze gedachten kent, komt direct tot de kern van 
de zaak. Hij betwijfelt of de eerste man wel echt bereid is om alles op te geven—inclusief 
zijn bed(!)—om hem te volgen. Dit betekent niet dat iemand alle aardse bezittingen zal 
verliezen als hij Jezus volgt, maar dat hij daartoe simpelweg wel bereid zou moeten zijn.

Jezus vraagt vervolgens aan de tweede man of hij werkelijk bereid is om Jezus boven zijn 
eigen familie te stellen. Op het eerste gezicht lijken deze woorden erg hard. Het enige 
wat de man wilde doen was zijn vader begraven. Waarom zou hij dat niet eerst kunnen 
doen en daarna Jezus volgen? Vooral omdat in het Joodse geloof het begraven van de 
ouders werd gezien als een onderdeel van het vijfde gebod.

Sommige commentatoren betogen echter dat de vader van deze man nog niet overleden 
was, of zelfs maar op sterven lag. In plaatst daarvan zei de man in feite tegen Jezus: Laat 
me eerst alles met mijn familie regelen en dan zal ik u volgen.

Vandaar het antwoord van Jezus. 

Een andere roeping tot discipelschap vinden we in Matteüs 9:9–13, die van de verachte 
tollenaar Matteüs. Jezus kende zijn hart. Hij stond open voor de waarheid, zoals zijn 
reactie laat zien. Jezus wist vast wel tot welke reacties het roepen van iemand als Matteüs 
zou leiden. Vanuit ons perspectief is het moeilijk te begrijpen hoe het roepen van een 
persoon als Matteüs de status quo van toen verstoorde. Wat we hier zien is een voorbeeld 
dat aantoont dat de roeping van het evangelie universeel is.

Lees Matteüs 9:13. Hoewel de context anders is, hoe is dit principe zelfs vandaag 
nog van toepassing? Zelfs wanneer we het concept van dierenoffers vervangen 
door het offer van Jezus? Met andere woorden, hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat onze religieuze overtuigingen en praktijken, hoezeer ze ook kloppen, niet in 
de weg staan van wat God echt belangrijk vindt? 

DE DODEN HUN DODEN 
LATEN BEGRAVEN

DONDERDAG 21 APRIL | BIJBELLES  

Johannes 10:10
Wat betekent dit voor mij?
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VERDERE 
STUDIE
Lees het hoofdstuk ‘Gij kunt mij reinigen’ 
van Ellen G. White.15

De Duitsers hebben een gezegde: ‘Ein-
mal ist keinmal.’ Wat letterlijk betekent: 
‘Eén keer is geen enkele keer.’ Het is een 
geijkte uitdrukking van de idee dat als 
iets maar één keer gebeurt, het niet telt. 
Het maakt niet uit. Als het slechts één 
keer gebeurd is, zou het net zo goed 
nooit hebben kunnen plaatsvinden. Of 
je het hier nu mee eens bent of niet. Sta 
stil bij deze idee in de context van de les 
van donderdag, toen Jezus tegen de 
man die eerst zijn vader wilde begra-
ven voordat hij discipel zou worden zei: 
‘Volg mij en laat de doden hun doden 
begraven.’16 Wat bedoelde Jezus met 
de implicatie dat de man, een levende 
man, dood was? Bij ‘Einmal ist keinmal’, 
had je bij slechts eenmaal leven op 
deze aarde, zonder een eeuwig leven 
daarna, net zo goed nooit geboren 
hoeven zijn. Je zou net zo goed nu dood 
kunnen zijn.17 Seculiere denkers, die niet 
in een hiernamaals geloven, hebben 
gemopperd over de zinloosheid van het 
leven dat hier eenmaal en nog wel voor 
kort bestaat, voordat het eeuwig oplost. 
Wat zou de betekenis ervan kunnen 
zijn, hebben zij zich afgevraagd, als het 
na zo’n korte tijd voorgoed verdwenen 
en vergeten raakt? Niet zo gek dus dat 
Jezus zei wat hij zei. Hij probeerde de man 
te wijzen op een werkelijkheid die groter 
is dan wat deze wereld kan bieden.

15 Ellen G. White, Jezus–De wens der eeuwen, 
blz. 209–217

16 Matteüs 8:22
17 Zie Johannes 3:18

GESPREKSVRAGEN

 Met de gedachte van hierboven 
in uw achterhoofd, lees nog eens 
wat Jezus tegen de man zei die zijn 
vader eerst wilde begraven.18 Helpt 
dit u om te beseffen dat het altijd 
belangrijk is om het grotere geheel 
voor ogen te houden in alles wat 
we doen? Hoe helpt onze theologie 
u te begrijpen hoe groot dit grotere 
geheel daadwerkelijk is? 

 Welke dingen zijn voor u het 
allerbelangrijkst? Maak een 
lijstje en neem die mee naar de 
gespreksgroep. Wat kunt u leren 
van elkaars prioriteiten? Wat 
zeggen onze prioriteiten over 
onszelf en onze visie op de wereld, 
God en elkaar? Zou deze lijst anders 
zijn als een groep atheïsten hem 
samenstelde?

18 Matteüs 8:21–22

04

Matteüs 9:1–8
Welke hoop geeft deze

belofte mij?
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Matteüs 8:5–13
 

IJSBREKERVRAAG
Denkt u dat een ‘leek’, en nog wel een militair, meer geloof kan hebben dan een hele 
kerk bij elkaar?

IK VERKEN
Jezus Christus wil de menigten onderwijzen. We vinden zijn woorden in de hoofdstukken 
5 en 6 van het Matteüs–evangelie. Hij bestijgt een berg (de heuvels ten noorden van 
Kafarnaüm). Hij ontmoet een melaatse die om genezing vraagt en die vervolgens ook 
ontvangt. Dan gaat Jezus naar Kafarnaüm—een plaats die hij kennelijk goed kent. Op 
weg daarheen komt hem een Romeinse officier tegemoet! Een aanvoerder van het 
bezettingsleger! Ongetwijfeld draagt hij zijn zwaard aan zijn zijde. Die ontmoeting 
eindigt met de verbluffende woorden: ‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo’n  
groot geloof gevonden.’ Hoe is dit mogelijk? Wat is er gebeurd? Wie is deze bijzondere 
centurio? Hoe zouden we een dergelijk groot geloof kunnen omschrijven? En hoe kunnen 
we ontsnappen aan de verschrikkelijke aankondiging van vers 12: ‘Maar de erfgenamen 
van het Koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij 
jammeren en tandenknarsen.’ 

IK BESTUDEER
Herlees het verhaal in Matteüs 8:5–13 nog eens aandachtig. 

 Vers 5 – 7. Voor wie vraagt de centurio iets van Jezus? Destijds werd een slaaf vaak 
beschouwd als een stuk gereedschap. Een verlamde slaaf kon je vergelijken met een 
onbruikbaar stuk gereedschap, wat je het beste maar weg kon gooien. Waarom stemde 
Jezus er meteen mee in om met de centurio mee te gaan en diens slaaf te genezen?
 Welke gevoelens van sympathie konden ontstaan tussen Jezus en de hoofdman? Waarom?
 Vers 8, 9. Over welke eigenschappen blijkt volgens deze twee teksten de centurio te 
beschikken?
 Welke reactie(s) probeert Jezus bij zijn volksgenoten te wekken?
  In de parallelle passage in Lucas (hoofdstuk 7:1–10) ontbreekt de verwijzing naar de 
jammerklachten en het tandengeknars bij degenen die buiten het koninkrijk moeten 
blijven. Waarom is Matteüs zo provocerend? Of is Lucas zo terughoudend?
 Vers 13. Hoe kon een gebed voor een ander zo’n goed resultaat hebben? Maakt dat ons 
die ook voor anderen bidden niet jaloers?

Denk verder na over de drie woorden die de eigenschappen beschrijven die we bij de 
centurio ontdekken:

1. Medelijden: van wie voor wie? Verklaar nader.
2. Nederigheid: van wie? Hoe blijkt dat concreet?
3. Geloof: Waaruit blijkt dat? Waardoor is het ontstaan?

Aan welke verzen en aan welke reacties van 
de hoofdman kunt u deze eigenschappen 
koppelen? Als een mens, wat zijn etnische 
afkomst of godsdienst ook is of welke be-
roepsmatige status hij ook heeft, deze drie 

Matteüs 8:18–22
Wat betekent het om Jezus

te volgen?

‘Zoals u het geloofd hebt zal ’t gebeuren’
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IK OVERDENK …
Ben ik misschien zelf nog steeds een verlamde slaaf 
en heb ik het nodig dat anderen voor mij bidden? Zo 
kunnen we de tekst namelijk ook lezen. Jezus wordt 
dan door God aangewezen als de enige die genezing 
kan brengen. En de centurio is dan een voorbeeld van 
iemand die een instrument van redding wordt. En ik 
ben dan de slaaf die genezing nodig heeft.

eigenschappen in zich kan ontwikkelen (medelijden, nederigheid en geloof), wordt hij, 
afgaande op de woonden van Jezus, een geweldig voorbeeld voor alle gelovigen.

Zo kan deze ontmoeting van Jezus Christus met een hoofdman van een bezettingsmacht 
een les worden waaruit we kunnen leren wat een echte relatie met God betekent voor 
elk mens. Die les wordt dan ook een uitnodiging om die drie eigenschappen te zoeken 
bij elk ‘gewoon’ mens, zelfs als deze een militair is, en te begrijpen dat die kunnen leiden 
tot een speciale band met God. En bovendien is het een uitnodiging om te bidden voor 
anderen, met de hoop dat er iets heel bijzonders kan gebeuren.

IK PAS TOE
Als ik het voorbeeld van de centurio navolg,

 Wat is dan de inhoud van mijn gebeden? Bid ik dan alleen voor mensen die dichtbij mij 
staan, of voor iedereen die lijdt en genezing nodig heeft?
 Hoe richt ik me dan tot God? ‘Heer, ik ben het niet waard,’ of ‘Heer, dat mag ik toch wel 
van u verwachten?’1

 Hoe kan mijn geloof sterker worden? Door te geloven dat God altijd het beste doet, 
omdat alle dingen aan hem zijn onderworpen?

1 Zie Lucas 18:9–14

04
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IEMAND HELPEN

IJsbrekervraag
Wat heb je afgelopen week gedaan waaruit het gezag van Jezus over jouw leven 
blijkt? Bespreek met elkaar.
Lees samen Matteüs 9:1-8

Inspiratie 
‘Ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt.’1

Behandel de tekst
 Zondag: vers 1-2. Kafarnaüm was Jezus’ eigen stad. Zo gauw hij aan land kwam, 
brachten mensen een verlamde naar hem. Van wie zag Jezus het geloof? Wat 
betekent dat? Kenden die mensen Jezus? Jezus genas de verlamde man vanwege 
het geloof van de mensen die hem droegen. Wat vind je hiervan? Waarom is 
het geloof van anderen zo belangrijk? Jezus zei tegen de man, ‘wees gerust’2. 
Het Grieks zegt eigenlijk, ‘vat moed’, ‘kom op’ of ‘geef niet op’. Waarom zegt 
Jezus dat? Geef redenen.
 Maandag: vers 3-4. Waarom vonden de schriftgeleerden de woorden van Jezus 
godslastering? Mocht hij dat niet zeggen? Of betekende wat hij zei iets meer? 
Zo ja wat? Heeft het te maken met bijvoorbeeld Jesaja 43:25-26? Leg uit hoe.
 Dinsdag: vers 5-6. Wilde Jezus bewijzen dat hij echt zonden kon vergeven? 
Waarom wel/niet? Wat is er moeilijker, zonden vergeven of genezen? Leg uit 
waarom. Waar hielp hij de man het meest mee? Vertel waarom?
 Woensdag: vers 7-8. Hoe reageerden de mensen om hen heen? Hoe zien zij 
Jezus? Als een mens of als Gods zoon? Leg uit waarom?

Toepassing 
 Donderdag. Heeft het geloof van anderen effect op jouw leven? Hoe werkt dat? 
En waarom is dat zo? Lees in dit verband ook Jacobus 5:16b. Ben jij je bewust 
van de kracht van jouw gebed? 
 Vrijdag. Jezus kan echt jouw zonden vergeven. Wat betekent dat voor jou? 
Welke dingen zou jij voor God willen brengen om te vergeven? Wat weerhoud 
je om dat te doen?
 Sabbat. Heeft God ook aan jou iets bijzonders gegeven? Ben je je bewust van 
jouw gaven? Van welke dingen  ben je zeker dat God ze heeft gegeven en welke 
dingen vind je gewoon talent? Leg uit waarom.

Opdracht
Help deze week iemand en bid ook speciaal voor die persoon.

1 Matteüs 9:2, Bijbel in Gewone Taal
2 Matteüs 9:2, Nieuwe Bijbel Vertaling, en ‘maak je geen zorgen’ in Bijbel in Gewone Taal
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