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EVANGELIEBIJBEL 
 

 
 

INLEIDING 
 

De Evangeliebijbel, een oud Boek in een nieuw jasje 
Een Evangeliebijbel is wat vorm en inhoud betreft de oudste christelijke 
Bijbel ter wereld. Een zekere Tatianus vervaardigde het eerste exemplaar 
in 170 na Chr. en die Bijbel kreeg de naam Diatessaron. Dat betekent: 
‘Eén Boek uit vier samengesteld’. (Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes.) 
Honderden jaren lang gebruiken zendelingen die de wereld intrekken een 
‘nageschreven’ exemplaar van dit Boek, dat formeel een ‘Evangeliarium’ 
wordt genoemd. Ook de Germanen, onze heidense voorouders, worden 
gekerstend (bekeerd) door zendelingen die een Evangeliebijbel gebruiken.  
De meest bekende zendeling die met een Evangeliebijbel Nederland 
aandoet is Bonifatius. Als hij in het jaar 754 door een bende Friezen in 
Dokkum wordt aangevallen probeert hij met zijn Evangeliebijbel als 
schild de zwaardslagen op te vangen. Ondanks dat wordt hij bij deze 
aanval gedood. 
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De Evangeliebijbel, een mooi cadeau 
Deze Bijbel ziet eruit als een mooi cadeau, en dat verwijst naar het offer 
dat Jezus bracht. Ten diepste was dat ook een mooi cadeau. Het rode lint 
in de vorm van een kruis met daarop een strik verwijst naar Joh.3:16, 
“God heeft Zijn zoon gegeven”, en in het woordje ‘geven’ zit het woord 
‘gift’. Een cadeau uit liefde; van Hem voor jou.  
“With love from Me to you” zoals op de paarse stikker vermeldt staat.  
Een gratis gift; maar één die wel veel heeft gekost. 
Ook zijn er op en in dit Evangeliarium illustraties gebruikt. In Marcus 
4:34 staat: “Als Jezus hun iets wilde leren dan deed hij dat altijd met 
behulp van een gelijkenis, want zo werd Zijn boodschap door de mensen 
beter begrepen.” Alle afbeeldingen zijn dus te herleiden naar dieren die in 
de gelijkenissen van Jezus een rol speelde. Jezus ‘verpakte’ zijn boodschap 
in gelijkenissen, en deze Bijbel is ‘verpakt’ met plaatjes uit die 
gelijkenissen. 
  
Eén Boek en geen gezoek 
In de Evangeliebijbel zijn de complete teksten van de vier Evangeliën 
verwerkt tot één chronologisch verhaal. En dat leest prettig, want je hoeft 
niet langer vier verschillende geschriften te lezen om de inhoud van het 
Evangelie te leren kennen. 
Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes zijn in deze Bijbel gelijktijdig aan 
het woord. Ieder vanuit zijn eigen invalshoek en elk met zijn eigen versie 
van de gebeurtenis. Neem bijvoorbeeld de genezing van de 
schoonmoeder van Petrus. Deze gebeurtenis wordt zowel door Mattheüs, 
Marcus als Lucas beschreven. 
 
Mattheüs schrijft: “Hij pakte haar hand vast en de koorts verdween.”  
Marcus schrijft:    “Hij hielp haar overeind, pakte haar hand vast en de 
      koorts verdween.”  
En Lucas schrijft: “Hij boog zich over haar heen en sprak de koorts 
      streng toe.” 
 
In de Evangeliebijbel zijn de drie versies in één zin verwerkt:  
“Hij pakte haar hand vast, hielp haar overeind en zei op gebiedende toon 
dat de koorts moest verdwijnen….”  
Er is dus geen keuze tussen één van de drie versies gemaakt. 
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Dicht bij de grondtekst 
Ook zijn sommige woorden letterlijk vertaald, zoals het woord 

allochtoon, in het Grieks ‘allogenes’, uit Luc.17:18 ‘De genezing van de 

tien melaatsen.’ Tien mannen (waaronder 9 autochtone joden) werden 
van hun melaatsheid gereinigd, en Jezus zegt: “Wilde niemand, behalve 
deze allochtoon, terugkomen om God te loven en te prijzen.”  
De Evangeliebijbel blijft dicht bij de grondtekst, dichterbij kan niet.  
 
Cryptische omschrijvingen  
Deze komen ook een aantal malen in de Evangeliën voor, bijvoorbeeld in 
Marc.8:23 bij de genezing van een blinde; “Jezus genas de ‘dingen’ 

(ommata) waarmee hij ziet.” Er staat niet ‘zijn ogen’ (opthalmous) 
hoewel dat natuurlijk wel wordt bedoeld. Andere vertalingen zoeken geen 
Nederlands woord voor deze cryptische omschrijving, maar de 
Evangeliebijbel wel. Die vertaalt het als volgt: “Jezus genas de ‘kijkers’ 
van de man.” Dit doet recht aan de grondtekst en de ‘levendige’ 
schrijfstijl van Marcus blijft behouden.  
 
Grammatica 
In Matt.11:12b staat een tamelijk ondoorgrondelijke tekst. Althans, dat 
lijkt zo. De Evangeliebijbel vertaalt de zin als volgt: “Het Hemels 
Koninkrijk is bestemd voor degenen die het najagen en er voor willen 
vechten. Voor degenen die bereid zijn tot het uiterste te gaan.”  
En dat is toch heel wat anders dan: “En van de dagen van Johannes de 
Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, 
en geweldenaars grijpen het” (HSV). 
 
Dichtvormen 
Veel van de Griekse grondteksten zijn ook in een bepaalde dichtvorm 
geschreven. In de meeste vertalingen is hier helaas vaak niets meer van 
terug te vinden. Bijvoorbeeld Luc.2:29 ‘De lofzang van Simeon’. De 
Griekse rijmwoorden zijn: 

despota kata to rhema   Meester volgens het woord  

mou to soterion sou     ik zag Uw redding 

panton ton laon            voor alle volken 

laou sou                          van het volk van U 

Het gaat hier om een lofzang. In de Evangeliebijbel is het wel berijmd en 
kun je het zo met Simeon meezingen op de wijs van een bekent lied van 
Joh. de Heer. 
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Het Onze Vader 
De Bijbelvertalingen van de laatste tijd hebben geen eensluidende tekst 
van het ‘Onze Vader’ zoals Jezus dat aan zijn volgelingen leerde. De 
traditionele tekst van het ‘Onze Vader’ is nu typisch iets dat bij het 
christelijk erfgoed behoort. Wij Nederlandse christenen moeten één 
nationaal gebed hebben dat gezamenlijk gebeden kan worden en daarom 
is in de Evangeliebijbel de traditionele versie van het ‘Onze Vader’ 
opgenomen (zie § 160 ).  
In § 63 (Mt.6:9) vindt u overigens een berijmde versie. 
 
Bijbels dagboek 
Je kunt deze Bijbel goed gebruiken als ‘Bijbels Dagboek’, om elke dag een 
stukje uit te lezen. Bijna alle paragraven zijn korter dan één bladzij, en dit 
kost dagelijks maar enkele minuten tijd. Het zou mooi zijn als elke (pas 
bekeerde) christen dagelijks één paragraaf leest en de tekst overdenkt. 
 
Evangelisatie met de Evangeliebijbel 
Niet iedereen aan wie wij het Evangelie verkondigen krijgen we aan het 
lezen gezet. En dat geld zeker voor een super dik boek als de Bijbel. Daar 
ziet men als een berg tegenop. Uit onderzoek blijkt dan ook dat Genesis 
en Exodus vaak nog wel worden gelezen maar dat men bij Leviticus 
afhaakt. De wet- en regelgeving in dat boek worden vaak als saai en 
droog ervaren. Eigenlijk is iemand met wie je ‘het geloof’ wilt delen hier 
nog niet aan toe. 
Jammer als ‘Het Woord’ niet wordt gelezen en in een hoek terecht komt. 
De Evangeliebijbel is wat dat betreft een goed alternatief. Deze Bijbel is 
nog net van het formaat waar men niet tegenaan hoeft te hikken en 
verteld toch het hele verhaal van Gods plan met de wereld. 
 
Bekende Evangeliaria uit het verleden 
Een bekend Evangeliarium is ‘de Heliand’, uit 825 na Christus. Het is een 
stafrijm met allitererende verzen dat geschreven is in Oud-Nederduits. 
Totdat de boekdrukkunst in 1450 word uitgevonden verschijnen er zeer 
mooie en zeer kunstig bewerkte Evangeliaria.  
Het ‘Egmondse Evangeliarium’ uit het jaar 875 is het oudste Nederlandse 
Evangeliarium. Het is met goud en edelstenen uitgevoerd en het bevat de 
oudste Hollandse afbeeldingen van mensen en gebouwen, en natuurlijk; 
de Evangelie teksten. De nieuwe Evangeliebijbel, sluit goed aan bij deze 
oude traditie; mooi van buiten en binnen, en veel rijmgedichten. 
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‘Het Evangelie, de Bijbel van de christenen’, een eigentijds 
Evangeliarium 
Ook deze Evangeliebijbel heeft tot doel de mensen over Jezus te 
vertellen. Dit Boek is weliswaar niet versierd met goud en edelstenen 
zoals bovengenoemde exemplaren, maar het is toch mooi uitgevoerd.  
Het is een gebonden uitgave met harde kaft en het is gedrukt op mooi 
glanzend stevig papier. Als het op tafel ligt dan ‘nodigt’ het gewoon uit 
om het op te pakken en in te zien. En dat is nu juist de bedoeling!  
Het is een eigentijdse uitgave van een Evangeliarium, want als je vandaag 
de dag een boek zou uitgeven dat met goud of edelstenen is versierd dan 
zou men kunnen denken dat het om een sprookjesboek gaat, of een 
piratenschat. En dat is de Bijbel allerminst! 
 
De oorspronkelijke schrijfstijl 
Tussen de schrijvers onderling zijn er nogal wat verschillen in schrijfstijl. 
Mattheüs gebruikt een typisch Joodse stijl van schrijven en citeert veel uit 
het Oude Testament. Om Mattheüs goed uit te laten komen is een aantal 
citaten uit het O.T. in zijn geheel tussen - streepjes - opgenomen. Dit 
leidt tot een beter begrijpen van het aangehaalde citaat. 
Marcus heeft een vlotte schrijfstijl en is kort en bondig. De chronologie 
in de Evangeliebijbel doet recht aan zijn schrijfstijl; er zit vaart in! 
Lucas is zeer precies en literair het meest onderlegd van de vier. Om aan 
zijn klassiek aandoende schrijfstijl tegemoet te komen zijn o.a. de Lofzang 
van Maria, Zacharias en Simeon op traditionele wijze berijmd. Hier zijn 
woorden gebruikt als: doch, weleer, ganse aarde, zoete vrede, en 
dergelijke. 
En Johannes schrijft in eenvoudig Grieks zoals je van een visserman kunt 
verwachten. Hij maakt veel gebruik van eenvoudige dichtvormen en zeer 
veel passages uit zijn Evangelie zijn in de Evangeliebijbel dan ook 
berijmd. Dit geeft een verfrissende kijk op de tekst. Ook allitererende 

woorden die hij gebruikt zoals de ‘Reddende Redder’ (Soteria Soter) in 

Joh.4:22 (en vers 42) blijven in de Evangeliebijbel behouden. 
 

Om kort te gaan, lees verder, en ontdek wat Jezus te bieden heeft. 
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het Evangelie 
             DE BIJBEL VAN DE CHRISTENEN 

        

de volledige teksten van de vier bijbelse Evangeliën 
die het leven van Jezus op aarde beschrijven 

samengebracht in één goed leesbaar boek 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Mooi om te geven, 
                              Mooi om te krijgen, 
                              Mooi om te hebben, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHELTER STICHTING - ’S - GRAVENHAGE 
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                                         VOORWOORD 
 
 
De Bijbel bevat vier Geschriften die over het leven van Jezus op aarde 
gaan. Deze vier Geschriften worden de Evangeliën genoemd. Ze maken 
deel uit van het ‘Nieuwe Testament’, het tweede gedeelte van de Bijbel. 
Het woord Evangelie betekent ‘Goed Bericht’. De Evangeliën zijn tussen 
40 en 70 na Chr. geschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes  
in de Griekse taal. Matteüs en Johannes waren volgelingen (discipelen) 
van Jezus, en Marcus en Lucas vergezelden de eerste christelijke 
zendelingen (apostelen) op hun reizen. Dit boek is samengesteld uit de 
volledige teksten van de vier Evangeliën. Een boek als dit wordt ook wel 
Evangeliënharmonie of Evangeliarium genoemd en kent een lange 
traditie. Het oudst bekende exemplaar dateert uit het jaar 170 en is dus 
slechts zo’n honderd jaar ouder dan de Evangeliën.  
Het boek dat u nu in handen heeft is rechtstreeks uit de Griekse 
grondteksten vertaald waarbij gebruik is gemaakt van de allernieuwste 
grammaticale inzichten. Een aantal malen is er om uiteenlopende  
redenen voor gekozen een woord niet letterlijk te vertalen. Achter in dit 
boek treft u een overzicht hiervan. Ook is de titel christus (gezalfde) een 
aantal malen vervangen door het Aramese woord messias, dat dezelfde 
betekenis heeft. Dit is gedaan om verwarring met het gebruik van 
‘Christus’ als eigennaam te voorkomen.  
De teksten uit de vier Evangeliën zijn verwerkt tot één boek dat is 
onderverdeeld in 280 paragrafen. De 9 hoofdstukken die het boek telt 
worden elk ingeleid door een berijmd vers en ook zijn bijna alle citaten  
uit het ‘Oude Testament’ berijmd. Bij het begin van een paragraaf staat 
vermeld uit welke ‘bronteksten’ het betreffende gedeelte is samengesteld 
en achter in dit boek is een uitgebreid ‘bronteksten’ register opgenomen 
alsmede een overzicht van de ‘verschillen’ in de teksten.  
Voorts zijn de op ‘God’ betrekking hebbende voornaamwoorden met  
een hoofdletter geschreven en is een aantal malen het woord ‘HEER’ 
vervangen door de eigennaam van God, Jahweh. Dit is gedaan vanwege 
de teksten in onder andere Joh. 17:6.  
Verder is er om de tekst voor iedereen begrijpelijk te maken tussen  
- streepjes - een verklarende bijzin aan de tekst toegevoegd. De vier 
Evangeliën zijn met zorg vertaald en we hopen dat deze Evangeliebijbel 
velen tot zegen mag zijn. En, om het met de woorden van Johannes te 
zeggen: “Opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, 

en dat u door te geloven in zijn naam het ‘leven’ mag ontvangen.” 
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HOOFDSTUK 1 
 
 
 
               
 
 
 
                                                                                                                     Jh.1:1 

§ 1   Jezus, het Woord van God                                                       
 

In den beginne was het Woord, 
en het Woord was bij God. 
En God was in het Woord, 

dat in den beginne was, bij God. 
 

En het Woord schiep de wereld, 
het bracht de hele schepping voort. 

Alle ding hier op aarde, 
werd geschapen door het Woord. 

 
In het Woord was leven, 

het was de Levensbron, het Licht. 
Voor alle mensen op aarde, 

was het Woord het lichtend Licht. 
 

En het Licht schijnt in het duister, 
verjaagt de Schaduw van de nacht. 

En niets of niemand kan het grijpen, 
het Licht verslaat de Duistere macht. 
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§ 2   Aan allen die door God bemind worden                               Lc.1:1 

 
Al veel mensen hebben zich bezig gehouden met het opschrijven van de 
gebeurtenissen die zich - aan het begin van onze jaartelling - voordeden. 
De gegevens voor deze verhalen zijn afkomstig van ooggetuigen die alles 
van het begin af aan hebben meegemaakt en die dienaren van het  
Woord - van God - zijn geworden. Hoewel ze zorgvuldig te werk zijn 
gegaan, leek het mij toch goed om alles nog eens nauwkeurig na te gaan.  
Alle gebeurtenissen, en ook de zaken die daaraan vooraf zijn gegaan,  
heb ik daarom grondig onderzocht en in een geordend verslag voor u 
opgeschreven. Ik hoop, beste ‘vriend en vriendin’ van God, dat het lezen 
van dit boek u overtuigt van de betrouwbaarheid van de - bijbelse - 
verhalen die men u heeft verteld.   
                                 
§ 3   De aankondiging van de geboorte van Johannes                 Lc.1:5  
 
Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias 
heette en tot de priestergroep van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, 
was een afstammelinge van Aäron - de broer van Mozes -. Beiden waren 
eerlijk en oprecht gelovige mensen, die zich nauwkeurig hielden aan  
Gods wetten en geboden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was 
onvruchtbaar, en beiden waren al bejaard.  
Toen de groep van Zacharias op een keer aan de beurt was om de 
priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters 
om geloot. Zacharias werd toen door het lot aangewezen om in het 
heiligdom van God - de tempel - de wierook als offer aan God te 
branden. Terwijl de samengestroomde gelovigen buiten - in het  
voorhof - stonden te bidden, ging Zacharias de tempel in om het offer  
te brengen. Op dat moment verscheen er een engel van God, die rechts 
van het reukaltaar ging staan. Zacharias schrok zo hevig van de engel dat 
hij van angst verkrampte. Maar de engel zei: ‘Wees niet bang Zacharias,  
je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabet - en jij - zullen een zoon krijgen, 
en je moet hem Johannes noemen. Je zult juichen van blijdschap, en hij 
zal jou en vele anderen vreugde schenken bij zijn geboorte. Hij zal een 
groot man in de ogen van God zijn. Wijn of sterke drank zal hij niet 
drinken. En al vóór zijn geboorte zal zijn hart vol zijn met Gods heilige 
Geest. Hij zal het volk leren dat de HEER - Jahweh - hun God is. En als 
bode zal hij de komst van de Messias - de Gezalfde van God -
aankondigen.  
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Net als Elia - de profeet uit oude tijden - zal hij met grote geestkracht zijn 
taak uitvoeren. Hij zal de kinderen het ware geloof van hun voorouders 
leren en het liefdeloze volk zal hij naar een liefdevolle God leiden. Jouw 
zoon zal het volk voorbereiden op de komst van de Heer.’  
Zacharias zei tegen de engel: ‘Ik kan u bijna niet geloven! Ik ben al een 
oude man en mijn vrouw is ook zo jong niet meer.’ De engel gaf hierop 
als antwoord: ‘Ik ben Gabriël, ik ben altijd dicht bij God, en ik ben 
gezonden door Hem om je dit goede nieuws te vertellen. Maar omdat  
je niet gelooft wat ik tegen je zeg, zal ik je met een spraakgebrek treffen 
en tot de dag dat je zoon geboren zal worden zul je niet meer kunnen 
spreken.’  
Intussen stonden de mensen buiten op Zacharias te wachten, en ze 
vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Toen hij 
uiteindelijk naar buiten kwam kon hij geen woord uitbrengen en hij 
probeerde met gebaren uit te leggen wat hem was overkomen.  
Ze begrepen dat hij een visioen van God had gekregen. Toen zijn dienst 
in de tempel er op zat, ging hij - zwijgend - naar huis terug. 
Na korte tijd werd Elisabet, zijn vrouw, zwanger. Vijf maanden lang 
kwam ze niet onder de mensen en ze dacht bij zichzelf: God is goed  
voor mij geweest. Hij heeft er voor gezorgd dat ik zwanger ben 
geworden. Nu hoef ik mij er niet meer voor te schamen dat ik geen 
kinderen kon krijgen. 
 
§ 4   De aankondiging van de geboorte van Jezus         Mt.1:18/Lc.1:26 
 
Zes maanden zwanger - was Elisabet - toen God de engel Gabriël naar  
de stad Nazaret in - de landstreek - Galilea zond. Hij had een boodschap 
voor een jonge vrouw die uitgehuwelijkt was aan een man die Jozef 
heette. Jozef was een afstammeling van David - een van de grootste 
koningen uit de geschiedenis van Israël - en de jonge vrouw heette Maria. 
Gabriël ging haar huis binnen en zei:  
 
‘Gegroet Maria, je bent een uitverkoren vrouw, gezegend onder de 
vrouwen, en God is met je.’  
 
Haar hart bonsde in haar keel bij het horen van deze woorden en verward 
vroeg ze zich af wat de komst van die engel te betekenen had.  
‘Wees maar niet bang Maria,’ sprak de engel verder. ‘Je bent bijzonder 
geliefd bij God. Je zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, 
die je de naam Jezus moet geven.  
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Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden 
genoemd. God zelf zal hem de troon van zijn voorvader David geven.  
Hij zal voor eeuwig Koning zijn over het volk van - aartsvader - Jakob  
- de ware gelovigen - en aan zijn Koningschap zal geen einde komen.’  
Maria vroeg aan de engel:  
‘Hoe is dit mogelijk, ik ben nog maagd en heb nog nooit 
geslachtsgemeenschap met een man gehad!?’  
De engel antwoordde: ‘Je zult overmand worden door Gods Adem, en  
de kracht van de Allerhoogste zal jou bedekken als een schaduw. - Zijn 
almacht zal heilig leven weven in je schoot -. En het kind dat jij zult baren  
zal Zoon van God worden genoemd. Ook Elisabet, een lid van je  
familie, is ondanks haar hoge leeftijd zwanger van een zoon. Men hield 
haar voor onvruchtbaar, maar ze is al zes maanden in blijde verwachting, 
want voor God is niets onmogelijk.’  
Maria zei tegen de engel: ‘Ik wil God dienen. Laat gebeuren, wat u  
mij hebt gezegd.’ Daarna verdween de engel. 
 
§ 5   Een engel bezoekt Jozef                                                       Mt.1:18 
 
Jozef, die nog niet met Maria samenleefde - en ook geen 
geslachtsgemeenschap met haar had gehad - bemerkte dat zijn  
aanstaande bruid zwanger was. - Omdat hij wist dat hij de vader niet  
kon zijn - wilde hij zijn relatie met Maria verbreken. Maar hij was ook een 
goed mens, en hij wilde Maria niet in opspraak brengen.  
Daarom overwoog hij haar te verstoten zonder er ruchtbaarheid aan  
te geven. Terwijl hij hierover nadacht kreeg hij een droom waarin een 
engel van God verscheen. De engel zei:  
‘Jozef, zoon uit het geslacht van David, je kunt met een gerust hart  
Maria huwen en tot vrouw nemen. Want het kind dat zij verwacht is 
verwekt door Gods heilige Adem. Ze zal een zoon baren die jij Jezus 
moet noemen. ‘God bevrijdt’ betekent dat, want hij zal zijn volk redden 
en verlossen van hun zonden.’  
Met de woorden die de engel sprak ging in vervulling wat door Gods 
profeet Jesaja was voorzegd, toen deze zei: “Luister, de maagd zal 
zwanger worden en een zoon baren en aan hem zal de naam Immanuël 
worden gegeven, dat betekent: God is met ons.” Toen Jozef wakker  
werd deed hij wat de engel van God hem had opgedragen.  
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Hij huwde Maria maar had geen geslachtsgemeenschap met haar  
totdat ze haar eerste kind had gebaard. En het kind dat zij baarde  
noemde hij Jezus. 
 
§ 6   Elisabet’s lofzang op Maria                                                  Lc.1:39 
 
Kort daarna reisde Maria zo snel als ze kon naar een stad in het  
bergland van Judea. Ze ging het huis van Zacharias binnen, en ze 
begroette Elisabet. Toen Elisabet de begroeting van Maria hoorde, 
trappelde het kindje van blijdschap in Elisabet’s schoot. Vervuld van 
Gods heilige Geest riep Elisabet luid en spontaan: 
  
‘Maria, jij bent de meest gezegende van alle vrouwen, en gezegend is  
ook het kind in je schoot!  
 
Wat een eer, dat de moeder van mijn Here mij bezoekt. Bij het horen  
van je groet trappelde mijn kindje van blijdschap in mijn schoot. Wat  
een geluk valt jou te beurt door geloof te hechten aan de woorden  
van Gods boodschapper.’ 
 
§ 7   Maria’s lofzang op God                                                        Lc.1:46 

  
Maria zong het uit: 
 

‘Met hart en ziel prijs ik mijn God, 
mijn God juich ik, mijn Redder. 
Hij redde mij, klein als ik ben. 

Met mij, de minste, ging hij verder. 
 

Alle geslachten zullen mij, 
voortaan gelukkig prijzen. 

Ja grootse dingen, die doet Hij. 
In mij laat Hij Zijn almacht rijzen. 

 
Zijn naam is heilig, mijn God is goed, 

voor allen die Hem eren. 
Geslachten lang toont Hij zijn moed, 

wat kan ons dan nog deren. 
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Hij drijft uiteen, 
hoogmoedigen brengt Hij ten val. 
Zelfs koningen ontziet Hij niet, 
Zijn sterke arm verslaat hen al. 

 
Al wie gering is, 

wordt door mijn God verheven. 
Aan wie het werk’lijk nodig heeft, 

zal Hij met gulheid geven. 
 

Doch zij die rijk zijn, 
en niet mijn God verkozen, 

stuurt hij met lege handen heen; 
geen Levensbrood, voor deze goddelozen. 

 
Zijn knecht, het godsvolk Israël, 
Hij is hun Redder, keer op keer. 

Wat eens, aan Abraham werd beloofd, 
vergeet hij nimmer meer. 

 
Zijn liefde is niet kort van duur, 

ons voorgeslacht kan dat beamen, 
maar tijdloos, tot in eeuwigheid. 
- Mijn hart juicht amen, amen.’- 

 
Maria bleef nog ongeveer drie maanden bij Elisabet, en keerde toen  
naar huis terug. 
 
§ 8   De geboorte en besnijdenis van Johannes                          Lc.1:57 
 
Toen de dag was aangebroken dat ze moest bevallen, bracht Elisabet  
een zoon ter wereld. Haar buren en familie waren blij voor haar toen  
ze hoorden dat God haar kinderwens vervuld had.  
Na acht dagen kwamen ze weer bij haar om het kind te besnijden,  
en het naar zijn vader, Zacharias, te vernoemen. Maar zijn moeder zei: 
‘Nee, hij zal Johannes heten!’ ‘Maar er is niemand in je familie die zo 
heet?,’ zeiden ze. Met gebaren vroegen ze de vader hoe hij het kind  
wilde noemen. Hij vroeg om een schrijfplankje, en schreef:  
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Johannes is zijn naam. Iedereen keek hem verbaasd aan. Maar op  
het moment dat hij de naam had opgeschreven was zijn spraakgebrek 
verdwenen. En hij sprak en loofde God. 
En in het hele dorp en in de wijde omgeving van Judea waren de  
mensen diep onder de indruk van deze gebeurtenissen.  
Het kind kreeg in ieders hart een plekje en men vroeg zich af wat  
het leven voor hem in petto had.  
En de machtige hand van God beschermde hem.  
 
§ 9   De lofzang van Zacharias                                                     Lc.1:67 

 
Zijn vader Zacharias werd vervuld van Gods heilige Geest en  
zingend profeteerde hij: 
 

‘Dank aan Jahweh, want hij is God, 
de God van Israël. 

Hij zocht ons op, verloste ons, 
- door Zijn Immanuël -. 

 
- Koning - David dienaar Gods, 

zijn erfgenaam zal voor ons strijden. 
Heil’ge profeten, voorspelden ooit: 

zijn Zoon zal ons van t’ kwaad bevrijden. 
 

God gaf Zijn Woord, 
Hij redt Zijn volk, van allen die ons haten. 

Zijn eed aan Abraham staat vast: 
Hij zal ons nooit verlaten. 

 
De oude vaderen van weleer, 

Zijn woord aan hen zal Hij gedenken. 
Voor eeuwig trouw is Hij Zijn volk, 

Zijn eigen Zoon zal Hij hun schenken. 
 

Die God, mogen wij dienen, elke dag in ons leven, 
trouw en oprecht zonder één vijand te vrezen. 
Hij blijft ons nabij, en door meelij gedreven, 

geeft Hij aan ons - wat geen mens ooit zou geven -. 
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En jij - Johannes - mijn kind, men zal jou profeet van de Allerhoogste 
noemen. Jij zult voor Gods Zoon vooruit gaan, om de mensen voor te 
bereiden op Zijn komst. Jij zult Zijn volk laten inzien dat er redding  
voor hen is, en dat hun zonden vergeven kunnen worden.  
Want Gods hart stroomt over van liefde en goedheid. Hij zal een  
stralend hemels Licht over de wereld laten opkomen. Dit Licht zal 
schijnen over hen die in duisternis leven en die wandelen in de schaduw 
van de dood. Dit Licht zal ons de weg wijzen. Dit Licht leidt onze  
voeten naar het pad van vrede.’ 
Het kind Johannes groeide op, en nam door Gods Geest toe in kracht. 
Hij leefde in de woestijn en bleef daar tot de dag dat hij in het openbaar 
in Israël zou gaan optreden. 
 
§ 10   De geboorte van Jezus                                               Mt.2:1/Lc.2:1 

 
In die dagen gaf keizer Augustus de opdracht, dat alle inwoners van  
het gehele Romeinse rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste 
volkstelling vond plaats toen Quirinius gouverneur was van Syrië. 
Iedereen ging op reis naar de plaats waar zijn voorouders vandaan 
kwamen om zich daar te laten inschrijven.  
Ook Jozef ging op weg. Vanuit Nazaret in Galilea reisde hij naar  
- de landstreek - Judea, naar de geboortestad van David, die Betlehem  
heet, omdat hij van David afstamde. Hij reisde samen met Maria,  
zijn aanstaande vrouw die zwanger was. En juist toen zij in Betlehem 
aankwamen moest zij bevallen. Ze bracht een zoon ter wereld, haar  
eerste kind. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe,  
een voederbak voor het vee, omdat er voor hen geen plaats was in de 
herberg. 
 
§ 11   De herders en de lofzang van de engelen                            Lc.2:8 

 
In diezelfde landstreek waren herders die de nacht doorbrachten in het 
open veld om te waken over hun kudde. Opeens stond er een engel van 
God bij hen en een hemels licht straalde om hen heen. Ze schrokken 
hevig, maar de engel zei: ‘Wees niet bang, want ik breng jullie een blijde 
boodschap die bestemd is voor het hele volk. Vandaag is in Betlehem,  
de stad van David, jullie Redder, Christus de Heer, geboren. Hij is de  
- langverwachte - Messias, de Gezalfde van God.  
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En dit zal voor jullie het teken zijn: een pasgeboren kind zul je vinden, 
gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe.’ En plots verscheen er een 
groot en machtig hemels leger naast de engel. Ze prezen God en zongen: 
 

‘Ere aan God in de hoogste hemel, 
en vrede op aarde, voor alle mensen, 

in wie Hij een welbehagen heeft.’ 
 
Toen keerden de engelen terug naar de hemel, en de herders zeiden  
tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem, om met eigen ogen te zien 
wat God ons verteld heeft.’ Ze gingen meteen weg en even later hadden 
ze Maria en Jozef en het kindje in de kribbe gevonden.  
Toen ze het kind zagen vertelden ze aan Jozef en Maria en aan iedereen 
die het maar wilde horen wat er gebeurd was. Met verbazing hoorden  
de mensen hun verhaal aan en stil nam Maria deze dingen in zich op  
en dacht er diep over na.  
Op de terugweg werd God geprezen door de herders om alles wat zij 
gezien en gehoord hadden. Alles was precies zoals de engel had gezegd.  
 
§ 12   Jezus wordt besneden                                                         Lc.2:21 

 
Toen het kindje acht dagen oud was, werd het besneden en kreeg het  
de naam Jezus. De naam die de engel genoemd had nog vóór zijn  
moeder zwanger werd. 
 
§ 13   De wijzen uit het Oosten                                                     Mt.2:1 

 
Toen Jezus, tijdens de regeringsperiode van koning Herodes in  
Betlehem te Judea geboren was, bezochten een aantal wijze magiërs  
uit het Oosten de stad Jeruzalem. Ze vroegen: ‘Waar kunnen wij de 
pasgeboren Koning der Joden vinden? Wij hebben zijn ster - in ons  
land - zien opkomen, en zijn naar hier gereisd om hem te eren.’ Toen 
koning Herodes dit ter ore kwam sloeg de schrik hem om het hart,  
en heel Jeruzalem raakte in rep en roer. Hij liet alle hogepriesters en 
schriftgeleerden uit het - Joodse - volk bij zich roepen en hij vroeg hun 
waar de Messias - de nieuwe koning - geboren zou worden. ‘In Betlehem 
in Judea’, zeiden ze, ‘want er is door de profeet - Micha - voorzegd: 
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“De Herder en de Leidsman, van mijn volk Israël, 
komt uit een kleine stad in Juda, en hoedt zijn schapen wel. 

 
Uit Betlehem te Efrata, ja daar komt hij vandaan, 

een klein gehucht dat bracht hem voort, daar is hij opgestaan. 
 

Een dynastie gering in aanzien, baarde een kind, een koningszoon, 
een Vorst en Heerser, groot in aanzien, zal regeren - op Gods troon -.” ’ 

 
Nadat Herodes dit had vernomen liet hij in het geheim de magiërs bij 
zich roepen want hij wilde het exacte moment weten van de verschijning 
van de ster. Daarna stuurde hij hen naar Betlehem met de opdracht  
om een zorgvuldig onderzoek in te stellen naar dit kind. Als het kind 
gevonden was dan moest dat direct bij hem gemeld worden. ‘Ik wil het 
kind bezoeken om hem eer te bewijzen’, vertelde hij de magiërs. 
Na het gesprek met de koning gingen ze op weg. En jawel, de ster die  
ze hadden zien opkomen ging hen vooruit en bleef boven de plaats waar 
het kindje was stilstaan.  
De magiërs waren blij dat de ster hun de weg had gewezen. Toen ze  
de woning binnen gingen zagen ze daar het kind, samen met Maria,  
zijn moeder. Met eerbied knielden ze voor hem neer.  
Ze openden hun pakketjes en gaven hem prachtige geschenken:  
kostbaar goud, heerlijk ruikende wierook en zachte mirreolie.  
Daarna reisden ze weer terug naar hun land. Ze deden dat wel via een 
andere route want God had hen in een droom gewaarschuwd om niet 
meer bij Herodes langs te gaan. 
 
§ 14   Het kindje Jezus wordt ‘opgedragen’ in de tempel          Lc.2:22 

 
Toen Maria zich volgens de wet van Mozes rein had laten verklaren, 
brachten ze Jezus naar - de tempel - in Jeruzalem. Daar werd het  
kindje Jezus ‘opgedragen’ aan God, omdat in Gods wet staat dat elke 
eerstgeborene van het mannelijk geslacht aan God moet worden  
gewijd. Ook wilden zij het offer brengen dat de wet van God  
voorschrijft: een paar tortelduiven of twee gewone jonge duiven.  
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§ 15   Simeon en Anna                                                                   Lc.2:25 
 
In Jeruzalem woonde een zekere Simeon, een eerlijk en oprecht  
gelovig man. Met verlangen zag hij uit naar de dag dat God zich  
over Israël zou ontfermen. Hij was vol van Gods heilige Geest en deze 
had hem geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias  
zou hebben gezien. Gods Geest leidde hem die dag naar de tempel.  
Toen hij daar was werd Jezus door zijn ouders binnengebracht omdat  
zij wilden voldoen aan de gebruikelijke wetten en voorschriften. Hij  
nam het kind in zijn armen en dankte God met een lofzang:  
 

‘Groot is uw trouw oh HEER - groot is uw trouw - 
U doet wat U belooft - groot is uw trouw -. 

Als ik straks sterven moet, dan is mijn vrede zoet. 
- Groot is uw trouw oh HEER, aan mij betoond! - 

 
Ik zag uw redding HEER - groot is uw trouw - 

die U ons bracht oh HEER - groot is uw trouw -. 
Voor alle volken HEER, zal hij een licht zijn HEER. 
- Groot is uw trouw oh HEER, aan mij betoond! - 

 
In hem is Israël geroemd - groot is uw trouw - 

eer aan uw volk oh HEER - groot is uw trouw -. 
U kwam voor heidenen HEER, en voor verdwaalden HEER. 

- Groot is uw trouw oh HEER, aan mij betoond!’- 
 
Met verbazing hoorden Jozef en de moeder van het kind deze woorden 
aan. Simeon zei tegen hen dat ze - door God - gezegend waren, en  
tegen Maria, de moeder van Jezus zei hij: ‘Let op mijn woorden! In  
Israël zijn er velen die zich zullen ergeren aan dit kind. Hij zal veel 
mensen ten val brengen, maar voor vele anderen zal hij een steun en 
toeverlaat zijn. Hij zal tweedracht teweeg brengen en als een zwaard  
zal het leed je moederhart doorklieven. De diepste zielenroerselen bij  
de mensheid zal hij bloot leggen.’ 
Er was daar ook een profetes. Anna was haar naam, en ze was een 
dochter van Fanuël uit de stam van Aser. Ze was een hoogbejaarde 
vrouw die zeven jaar gehuwd was geweest en nu al vierentachtig jaar  
als weduwe in de tempel leefde.  
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Daar diende ze God, dag en nacht, vastend en met smeekgebeden. 
Op het moment dat Simeon het woord voerde kwam ze op hen 
toegelopen. Ze dankte God, en ze sprak met iedereen over dat kind  
die naar de verlossing van Jeruzalem uitkeek.  
Toen Jozef en Maria alles hadden gedaan wat door de wet van God  
wordt voorgeschreven keerden ze terug naar hun woonplaats Nazaret  
in Galilea.  
 
§ 16   De vlucht naar Egypte                                                        Mt.2:13 
 
Kort na hun vertrek kreeg Jozef een droom waarin een engel van  
God verscheen. De engel zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn 
moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik zeg dat je terug kunt komen  
want Herodes laat het kind opsporen en wil het ombrengen.’  
Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder in het holst  
van de nacht naar Egypte. Daar bleef hij tot Herodes was gestorven.  
Zo ging in vervulling wat God, bij monde van zijn profeet - Hosea - 
gezegd had: “Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.”  
 
§ 17   De kindermoord                                                                  Mt.2:16 

 
Toen Herodes er achterkwam dat hij door de magiërs was misleid,  
werd hij ontzettend kwaad. Briesend van woede en afgaande op het 
tijdstip dat hij van de magiërs had vernomen, gaf hij - zijn soldaten - 
opdracht om alle jongetjes tot twee jaar oud in Betlehem en wijde  
omtrek te doden. Zo ging in vervulling wat voorzegd was door de  
profeet Jeremia: 
 

“In Rama wordt getreurd, er vloeien bittere tranen. 
Luid hoort men Rachel klagen: ‘Mijn zonen zijn niet meer.’ 

Ze weent, zacht in zichzelf, ze is geheel ontroostbaar. 
- Ze schreeuwt het uit: Waarom toch God, waarom toch HEER.-” 

 
§ 18   De terugkeer uit Egypte                                         Mt.2:19/Lc.2:40 
 
Nadat Herodes was gestorven, kreeg Jozef, die nog steeds in Egypte  
was, een droom waarin een engel van God verscheen.  
De engel zei: ‘Sta op, en ga met het kind en zijn moeder terug naar  
Israël want degenen die het kind wilden ombrengen zijn gestorven.’  
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Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël.  
Toen hij in Israël aankwam kreeg hij te horen dat Archelaüs zijn  
vader Herodes was opgevolgd als koning van Judea. Jozef durfde niet 
verder te reizen - want de nieuwe koning had bij zijn aantreden een 
bloedbad aangericht in de tempel - en hij was bang dat het kind iets zou  
overkomen. In een droom kreeg Jozef de opdracht om uit te wijken naar 
Galilea - want deze landstreek viel sinds kort buiten het gezag van  
de nieuwe koning - en hij ging wonen in Nazaret. Zo ging in vervulling 
wat door de profeten voorzegd was: “Men zal hem - minachtend - de 
Nazoreeër noemen.” 
Het kind groeide op tot een wilskrachtige jongen met een goed verstand 
en God was hem gunstig gezind. 
 
§ 19   De twaalfjarige Jezus in de tempel                                     Lc.2:41 

 
Gewoonte getrouw reisden zijn ouders elk jaar naar Jeruzalem om  
daar het Pascha - het Joodse paasfeest - te vieren. Toen Jezus twaalf  
jaar oud was deden ze dat ook. Nadat het feest was afgelopen keerden  
ze naar huis terug. Toen ze een hele dag gereisd hadden kwamen ze  
er achter dat Jezus zich niet in het reisgezelschap bevond. Ze dachten 
namelijk dat hij meeliep met familie en bekenden, elders in de groep.  
Overal zochten ze hem en toen ze hem niet konden vinden gingen ze 
terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden  
zij hem uiteindelijk in de tempel. Hij zat daar tussen de leraren, stelde  
hun vragen en luisterde aandachtig. De aanwezigen stonden versteld  
van zijn wijsheid en doordachte antwoorden.  
Zijn ouders wisten niet goed waar ze aan toe waren toen ze hem zo  
zagen zitten en Maria zei: ‘Kind toch, wat doe je ons aan? Je vader en  
ik waren de wanhoop nabij omdat we jou niet konden vinden!’  
Maar Jezus zei tegen hen:  
‘Waarom heeft u naar mij gezocht? U had toch kunnen weten dat ik  
in het huis van mijn Vader zou zijn?’  
Ze begrepen echter niet goed wat hij met dit antwoord bedoelde.  
Samen reisden ze terug naar Nazaret en vanaf die tijd was hij zijn  
ouders gehoorzaam. En Maria nam al deze gebeurtenissen in zich  
op en dacht er diep over na.  
En Jezus groeide op tot een wijs man die steeds meer in de gunst van 
God en de mensen kwam. 
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§ 20   Het geslachtsregister van Jezus                              Mt.1:1/Lc.3:23 
 
Jezus begon met de verkondiging van het Evangelie toen hij ongeveer 
dertig jaar oud was. - Hieronder volgt (naar de mening van sommigen), 
het voorgeslacht van Maria. Zij zou een afstammelinge uit het huis van 
koning David zijn, via diens zoon Natan -. 
Jezus was, naar men meende, de - aangenomen - zoon van Jozef. De 
- schoon - zoon van Eli (- de vader van Maria -), de zoon van Mattat,  
de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de zoon van Jannai, de zoon  
van Jozef, de zoon van Mattattias, de zoon van Amos, de zoon van 
Naüm, de zoon van Hesli, de zoon van Naggai, de zoon van Maät, de 
zoon van Mattatias, de zoon van Semeϊn, de zoon van Josech, de  
zoon van Joda, de zoon van Joanan, de zoon van Resa, de zoon van 
Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de zoon van Neri, de zoon van  
Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, 
de zoon van Er, de zoon van Jozua, de zoon van Eliëzer, de zoon van 
Jorim, de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Simeon,  
de zoon van Juda de zoon van Jozef, de zoon van Jonan, de zoon van 
Eljakim, de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van Mattatta, 
de zoon van Natan, de zoon van David. 
- Van Maria tot en met David telt zes maal zeven geslachten. Jezus staat 
aan het begin van de zevende reeks. Leest men de stamboom verder,  
van Maria tot Abraham, dan telt men acht maal zeven geslachten. - 
 
David was de zoon van Isaϊ, de zoon van Obed, de zoon van Boaz 
(Boaz verwekte Obed bij Ruth), de zoon van Selach (ook wel Salma of 
Salmon genoemd, hij verwekte Boaz bij Rachab), de zoon van Nachson, 
de zoon van Amminadab, (de zoon van Aram), de zoon van Admin, de 
zoon van Arni, de zoon van Chesron, (Chesron verwekte Aram) de zoon 
van Peres, de zoon van Juda (Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar), 
de zoon van Jakob (Jacob verwekte Juda en zijn broers), de zoon van 
Isaak, de zoon van Abraham. Abraham was de zoon van Terach, de zoon 
van Nachor, de zoon van Serug, de zoon van Reü, de zoon van Peleg,  
de zoon van Eber, de zoon van Selach (of Seleg), de zoon van Kenan,  
de zoon van Arpachsad, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon 
van Lamech, de zoon van Metuselach, de zoon van Henoch, de zoon  
van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van  
Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God. 
- Van Jezus (Christus) tot God telt men zevenenzeventig geslachten.- 
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- Hieronder volgt de stamboom van Jozef. Hij stamde van koning  
David af via diens zoon Salamo -. Het overzicht van de afstamming  
van Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham.  
David verwekte Salamo bij - Batseba - de vrouw van Uria, Salamo 
verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf, 
Asaf verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia. 
Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 
Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amos, Amos verwekte 
Josia, Josia verwekte Jechonja en zijn broers tijdens de Babylonische 
ballingschap. 
Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël,  
Sealtiël verwekte Zerubbabel, Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud 
verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, Azor verwekte Sadok,  
Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, Eliud verwekte  
Eleazor, Eleazor verwekte Mattan, Mattan verwekte Jacob,  
Jacob verwekte Jozef; de man van Maria, die Jezus ter wereld bracht. 
Deze Jezus wordt de Christus genoemd.  
Van Abraham tot David telt de lijst veertien geslachten, van David  
tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten, en van de 
Babylonische ballingschap tot Christus telt men veertien geslachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

HOOFDSTUK 2 
 
 
                 
 
 
                                                                                                                     Jh.1:7 

§ 21   Johannes, de getuige van het Licht 
 

Hij kwam als getuige, om van het Licht te getuigen, 
zijn taak was de mensheid te overtuigen. 

Zelf was hij het Licht niet, een bode was hij, 
getuigend van ’t Licht, dat voor u kwam en mij. 

Het Leven, het Woord, het ware Licht, 
Het kwam tot de wereld, ’t heeft de mensheid verlicht. 

 
De Belofte van God, Zijn goddelijk Woord, 
bracht in den beginne, de schepping voort. 

Het kwam naar een wereld, die hem niet wou kennen, 
zijn broeders, zijn volk, wensten hem niet te erkennen. 

Zijn eigen volk, hem weigerend en mijdend, 
zij wezen hem af, vonden hem niet bevrijdend. 

 
Toch waren er ook, die hem hebben aanvaard, 

vol geloof werd zijn naam, in hun harten bewaard. 
Hij gaf hen het voorrecht, Gods kinderen te wezen, 
zij hoefden niet langer Gods toorn meer te vrezen. 

Zij werden herboren, zij zagen het Licht, 
wedergeboren, door ’t Woord zelf verlicht. 

 
Zij werden herboren, niet door de weg der natuur, 
niet verwekt door een man, of door passie en vuur. 

Zij werden Zijn kinderen, het Woord bracht hen nader, 
tot de eeuwige God, hun almachtige Vader. 
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§ 22   Johannes wordt door God geroepen     Mt.3:1/Mc.1:1/Lc.3:1/Jh.1:6 

 
Het begin van het Evangelie (het ‘Goede Nieuws’) van Jezus Christus,  
de Zoon van God. 
In het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius. Toen Pontius-Pilatus 
gouverneur was van Judea. Toen koning Herodes over Galilea regeerde. 
Toen Filippus, de broer van Herodes, over de gebieden Iturea en 
Trachonitus regeerde. Toen Lysanias het bestuur had over Abilene.  
Toen Annas en Kajafas hogepriester waren. Toen, in dat jaar, richtte  
God zich in de woestijn tot Johannes de Doper, de zoon van Zacharias. 
Johannes die in de woestijn van Judea leefde en predikte, droeg een  
ruig gewaad van kameelhaar en een leren gordelriem. Hij voedde  
zich met sprinkhanen en honing van wilde bijen. En God zond hem  
naar de omgeving van de Jordaan om daar het Woord te verkondigen  
en te getuigen van het Licht. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de 
Jordaanstreek stroomden de mensen op hem toe. 
 
§ 23   Het optreden van Johannes de Doper                     Mt.3:2/Mc.1:4 

                                                                                                        Lc.3:3/Jh.1:28 

 
Johannes trok door de gehele Jordaanstreek en hij verkondigde dat de 
mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen. Zo 
zouden hun zonden vergeven worden. 
Hij riep: ‘Laat u dopen en kom tot inkeer want zo kunt u vergeving van 
zonden verkrijgen. Het Hemels Koninkrijk is nabij. Laat u dopen, belijd 
uw zonden en ontvang vergeving!’ En de mensen lieten zich door hem  
in de rivier de Jordaan dopen, terwijl ze hun zonden beleden. 
 
§ 24   Johannes waarschuwt het volk            Mt.3:7/Mc.1:7/Lc.3:7/Jh.1:27 

 
Toen hij zag dat er veel belangstelling van Farizeeërs en Sadduceeërs  
voor het dopen was en het volk massaal op hem af kwam, zei Johannes:  
‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig zult zijn voor  
het oordeel dat komt? Toon door daden dat je een nieuw leven wilt 
beginnen en breng goede vruchten voort. Denk niet bij jezelf: doordat  
wij afstammen van Abraham komt het wel goed met ons. Ik zeg jullie: 
God heeft de macht deze stenen in kinderen van Abraham te veranderen  
- het gaat om ‘levend’ geloof en niet je Joodse afstamming - ! 
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Let op mijn woorden: iedere boom die geen goede vruchten draagt  
wordt omgehakt en in het vuur gegooid. De bijl ligt al klaar bij de  
wortels van de boom.’ De mensen vroegen aan Johannes:  
‘Wat moeten we dan doen!?’ Hij zei: ‘Wie twee hemden heeft moet  
delen met iemand die niets heeft en wie te eten heeft doet hetzelfde.’  
Er kwamen ook tollenaars naar hem toe om zich te laten dopen.  
Ze vroegen: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei: ‘Wees eerlijk en 
vorder geen hoger tolbedrag dan is vastgesteld.’ Er kwamen ook  
soldaten naar hem toe. Ze vroegen: ‘En wij, wat wilt u dat wij doen?’ 
Johannes zei: ‘Laat je niet omkopen en maak je niet schuldig aan 
afpersing, wees tevreden met het loon dat je ontvangt.’ 
De mensen vroegen zich af of Johannes de Messias was die men 
verwachtte maar Johannes zei:  
‘Ik doop jullie met water, ten teken van jullie nieuwe leven, maar hij  
die na mij komt is machtiger dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg  
om voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken.  
Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. - Hij zal het kaf 
van het koren scheiden -. Met de wan in de hand zal hij de dorsvloer 
reinigen en het graan zal hij opslaan in de schuur en het kaf zal hij 
verbranden in een onblusbaar vuur.’  
En op deze maar ook op andere manieren waarschuwde Johannes de 
mensen terwijl hij hun het goede nieuws bracht. 
Ook koning Herodes werd door Johannes aangesproken op zijn gedrag. 
Herodes beging tal van wandaden en had ook een verhouding met 
Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. - Later - zou Herodes 
vanwege deze kritiek Johannes gevangen laten zetten waardoor hij de 
zoveelste wandaad toevoegde aan een steeds langer wordende lijst van 
slechte dingen. 
 
§ 25   De roepende in de woestijn                 Mt.3:3/Mc.1:2/Lc.3:4/Jh.1:19 

 
De Joodse - leiders - hadden inmiddels vanuit Jeruzalem priesters en 
Levieten naar hem toegestuurd om te vragen wie hij was. Hij verklaarde 
openlijk en zonder te dralen: ‘Ik ben de Messias niet.’ Ze vroegen toen: 
‘Wie bent u dan? Bent u dan soms Elia?’ Hij antwoordde: ‘Ook die ben  
ik niet.’ ‘Bent u dan de profeet - Mozes - ?’ ‘Nee,’ antwoordde hij.  
‘Wie bent u dan wel?,’ vroegen ze. ‘We moeten toch iets kunnen zeggen 
tegen de mensen die ons gestuurd hebben; vertel ons wie u bent.’  
 
 



 28 

Johannes zei: 
 

‘Ik ben de stem, die roept in de woestijn: 
“Baan een weg voor de HEER, maak begaanbaar Zijn paden. 

 
Maak bergen en heuvels, gelijk met de grond, 

stort kuilen dicht, en recht kromme lanen. 
 

Heel de mensheid zal zien, hoe God redt en bevrijdt, 
ik effen de weg, vul ravijn, kloof en dalen.” 

 
Zo sprak de profeet Jesaja en zo is het opgetekend in zijn boek.’ 
De afgevaardigden uit de groep van de Farizeeën vroegen toen  
aan hem: ‘Als u de Messias niet bent, en ook Elia niet of de  
profeet - Mozes -, waarom doopt u dan?’ ‘Ik doop met water,’ 
antwoordde Johannes.  
‘Maar onder ons is iemand die jullie nu nog niet kennen.  
Hij, die na mij zal komen! Hij zal jullie dopen met de  
Heilige Geest en met vuur.’  
En heel het volk liet zich dopen.  
Dit alles gebeurde in Betanië aan de overkant van de Jordaan,  
waar Johannes doopte. 
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HOOFDSTUK 3 
 
                                        
 
 
 
 
                                                                                                                   Jh.1:14 

 
§ 26   Het Woord is mens geworden 

 
En het Woord werd een mens, en heeft bij ons gewoond, 

door goedheid en trouw, is zijn grootsheid getoond. 
Dit getuigde Johannes, zonder enige schroom: 

‘Hij is de Zoon van de Vader, God’s enige Zoon.’ 
 

En Johannes getuigde: ‘Hij die komt is veel meer, 
hij is groter dan ik ben, hij, mijn Meester en Heer. 
Zijn bestaan was een feit, al voor ik werd geboren. 
- Hij woonde bij God, deed de hemel daar gloren -.’ 

 
Van zijn rijkdom aldaar, heeft hij ons veel gegeven, 

hij gaf ons zoveel - ja hij gaf zelfs zijn leven -. 
De wet die gaf Mozes - het werd een letter die doodt -. 

Maar Jezus bracht leven - de wet werd voltooid -. 
 

Geen mens zag ooit God - Hij heeft zich zelden vertoond - 
maar Gods enige Zoon, heeft de Vader getoond. 

Hij toonde Zijn goedheid, de Zoon bracht ons nader, 
hij rust aan het hart van zijn hemelse Vader. 
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§ 27   De doop van Jezus                           Mt.3:13/Mc.1:9/ Lc.3:21/Jh.1:32 

 
In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en ging naar de Jordaan  
om daar door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde 
hem hiervan te weerhouden. Hij zei: ‘Ik zou door u gedoopt moeten 
worden maar u komt naar mij?’ Jezus antwoordde: ‘God verlangt van  
ons dat wij ons onderwerpen aan Zijn wil, dus doop mij.’ Na deze 
woorden gaf Johannes toe en doopte hem. 
Toen Jezus na zijn onderdompeling oprees uit het water zag Johannes  
dat de hemel zich opende en dat de Geest van God in de lichamelijke 
gedaante van een duif op hem neerdaalde. En terwijl Jezus in gebed  
was klonk er een stem uit de hemel die zei: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon.  
Jij bent de man naar mijn hart.’ 
 
§ 28   Johannes getuigt van het Lam Gods                                  Jh.1:29  
 
De volgende dag zag Johannes dat Jezus naar hem toekwam en hij zei: 
‘Kijk, daar is het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt.  
Op hem doelde ik toen ik zei: “Hij die na mij komt is meer dan ik,  
want hij bestond al voor ik werd geboren.” Ook ik wist niet wie hij  
was. Ik kwam slechts om te dopen met water en om hem aan Israël 
bekend te maken.’ En Johannes getuigde:  
‘Ik zag dat de Geest van God als een duif neerdaalde uit de hemel en  
op hem bleef. Eerst herkende ik hem niet, maar Hij die mij zond om  
met water te dopen zei tegen mij: “De man op wie de Geest neerdaalt  
en blijft rusten, is de man die met de Heilige Geest gaat dopen.” Dit is 
wat ik heb gezien, en daarom getuig ik dat hij de Zoon van God is.’ 
 
§ 29   De eerste volgelingen van Jezus                                         Jh.1:35 

 
De daarop volgende dag stond Johannes de Doper er weer. Twee  
van zijn leerlingen waren bij hem. Toen Jezus aan kwam wandelen  
richtte hij zijn blik op hem en zei: ‘Daar is het Lam van God.’ De twee 
leerlingen hoorden wat hij zei en gingen Jezus achterna. Toen Jezus zich 
omdraaide zag hij dat hij gevolgd werd en hij vroeg: ‘Wat willen jullie?’ 
‘Rabbi,’ zeiden ze (dat is het Aramese woord voor meester), ‘waar is de 
plek waar u verblijft?’ Jezus zei: ‘Kom maar mee, dan laat ik het zien.’  
Ze gingen met Jezus mee en zagen zijn verblijfplaats.  
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Het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en de rest van de  
dag bleven ze bij hem. Een van de twee die Jezus was gevolgd en die 
gehoord had wat Johannes had gezegd was Andreas, de broer van  
Simon-Petrus. Toen Andreas wat later zijn broer Simon-Petrus 
tegenkwam zei hij tegen hem: ‘Wij hebben de Messias gevonden,’ in  
het Grieks vertaald betekent dat de Christus (- de Gezalfde -).  
Andreas nam zijn broer mee naar Jezus en Jezus keek hem aan en zei:  
‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar vanaf nu zal je Kefas 
(Petrus) worden genoemd.’ (Kefas is het Aramese woord voor rots,  
en Petrus is het Griekse woord voor rots.) 
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HOOFDSTUK 4 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Jh.3:31 

§ 30   De Zoon van God, de Zoon des Hemels 
 

Hij, die uit de hoge hemel kwam, door God de Vader werd gezonden, 
staat boven al wat werelds is, zijn leven is met God verbonden. 

 
Wij mensen hier op aarde, wij spreken aardse taal, 

maar hij, die van hierboven komt, vertelt een goddelijk verhaal. 
 

Wat hij daarboven zag en hoorde, werd hier op aarde niet geloofd, 
maar die hem wel oprecht vertrouwden, werden bevestigd in hun geloof. 

 
Hij is hoog boven elk nietig mens verheven, 

en geeft de boodschap door van God; wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. 
 

Wie in de Zoon des Hemels gelooft, gelooft in de waarheid Gods, 
wie zijn getuigenis aanvaardt, gelooft in de ware God. 

 
Hij spreekt de woorden van zijn God, God schenkt hem rijkelijk zijn Geest, 

de Heil’ge Geest, de Geest van God, de Geest die leven geeft. 
 

De Vader had Zijn Zoon zo lief, Hij heeft hem al Zijn macht gegeven, 
wie aan de Zoon zich toevertrouwt verwerft het eeuwig leven. 

 
Maar wie hem afwijst als zijn Heer, wie zegt; ik heb hem niet van node, 

die blijft een zondig mens met schuld, de toorn van God maakt hem tot dode. 
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§ 31   Jezus wordt op de proef gesteld door de duivel                 Mt.4:1 
                                                                                                      Mc.1:12/Lc.4:1 

 
Vervuld van Gods heilige Geest trok Jezus bij de Jordaan weg. Meteen 
dreef de Geest van God hem het afgelegen woestijngebergte in. Daar 
vastte hij veertig dagen en veertig nachten te midden van de wilde  
dieren en werd hij op de proef gesteld door de ‘Beproever’.  
Na deze veertig dagen kreeg Jezus een hevig verlangen naar voedsel.  
Op dat moment kwam de duivel naar hem toe om hem te beproeven. 
De duivel zei: ‘Als u de Zoon van God bent, dan kunt u bevelen dat  
deze stenen in brood veranderen.’ Maar Jezus antwoordde:  
‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, hij leeft van 
ieder woord dat God laat klinken.” ’  
Hierna nam de duivel hem mee naar de heilige stad - Jeruzalem - en  
zette hem neer op de dakrand van de tempel. De duivel zei: ‘Als u de 
Zoon van God bent, spring dan naar beneden want er staat toch 
geschreven: “God zal u Zijn engelen sturen om over u te waken en u  
op handen te dragen zodat uw voet zich niet zal stoten aan een steen.” ’  
Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “U mag de HERE,  
uw God niet uitdagen.” ’ 
Toen nam de duivel hem opnieuw mee. Hij bracht hem naar een zeer 
hoge berg. In een oogwenk liet hij hem alle koninkrijken van de wereld 
zien met al hun pracht en praal. En de duivel zei: ‘Alles wat u hier ziet  
zal ik u geven als u voor mij neerknielt en mij aanbidt. Ik maak u tot de 
machtigste heerser van de wereld en ik geef u al haar rijkdom, want ik 
beschik daarover en ik kan het geven aan wie ik maar wil.’ Maar Jezus zei: 
‘Ga weg, Satan! Er staat geschreven: “Aanbid alleen de HEER, uw God 
en breng Hem ere toe.” ’  
Toen Jezus al deze beproevingen had weerstaan trok de duivel zich voor 
enige tijd terug en liet hem met rust. Direct daarna kwamen er engelen 
om hem te verzorgen. 
 
§ 32   Jezus ontmoet Filippus en Natanaël                      Lc.4:14/Jh.1:44 
 
De volgende dag besloot Jezus, gesterkt door Gods heilige Geest, naar 
Galilea te gaan. Daar ontmoette hij Filippus. Filippus kwam uit de stad 
Betsaïda, net als Andreas en Simon-Petrus. Jezus zei tegen Filippus:  
‘Volg mij’. Filippus kwam daarna Natanaël tegen en hij zei tegen hem:  
‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet - het Oude 
Testament - geschreven heeft.  
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Ook de profeten hebben over hem gesproken. Hij heet Jezus en is  
de zoon van Jozef uit Nazaret’. ‘Uit Nazaret?,’ zei Natanaël, ‘kan er  
iets goeds komen uit Nazaret?’ ‘Kom dan zelf kijken,’ zei Filippus.  
Toen Jezus Natanaël zag aankomen zei hij: ‘Daar komt een eerlijk  
en oprecht man, een echte Israëliet’. ‘Kent u mij dan?,’ vroeg Natanaël. 
Jezus antwoordde: ‘Nog voordat Filippus je vroeg mee te komen, zag  
ik je al zitten onder de vijgenboom.’ ‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘u bent de 
Zoon van God, de Koning van Israël!’ Jezus vroeg:  
‘Geloof je dat omdat ik zei: “Ik zag je onder de vijgenboom zitten?” 
Welnu, je zult nog grotere dingen zien! Wis en waarachtig, ik kan je dit 
verzekeren: jullie zullen de hemel zien opengaan, en de engelen van God 
zien opstijgen en neerdalen naar mij, de Zoon des Mensen - want ik ben 
het, die hemel en aarde met elkaar verbindt - .’ 
 
§ 33   De bruiloft in Kana                                                                Jh.2:1 

 
De dag daarna was er een bruiloft in - het dorpje - Kana in Galilea.  
De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren 
uitgenodigd.  
Toen de wijn bijna op was zei zijn moeder tegen hem: ‘Ze hebben  
geen wijn meer.’ ‘Vrouw!’ zei Jezus, ‘waar bemoeit u zich mee?’ En  
hij vervolgde: ‘Het is mijn tijd nog niet!’ Maar zijn moeder zei tegen  
de bedienden: ‘Doe maar wat hij jullie opdraagt, wat het ook is.’ 
Nu waren daar zes - grote - watervaten, elk met een inhoud van  
zo’n tachtig tot honderd liter. Ze waren bestemd voor de Joodse 
reinigingsrituelen. Jezus gaf de bedienden opdracht de vaten met  
water te vullen. Toen de vaten tot de rand toe gevuld waren zei Jezus:  
‘Schep er wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Ze deden  
wat Jezus zei en ze lieten de ceremoniemeester ervan proeven.  
Het water bleek in wijn te zijn veranderd.  
De bedienden die de vaten hadden gevuld wisten waar de wijn  
vandaan kwam maar de ceremoniemeester wist dat niet. Hij vroeg  
aan de bruidegom waar de wijn vandaan kwam en zei: ‘Iedereen zet  
zijn gasten toch eerst de beste wijn voor die hij heeft, en als ze  
dronken zijn de wat mindere? Maar u hebt de betere wijn tot voor  
het laatst bewaard!?’  
Deze daad verrichtte Jezus in Kana te Galilea. Het was zijn eerste 
wonderteken en zijn leerlingen geloofden: als Jezus ons ‘vult’, dan doet hij 
dat met het beste dat er is. Daarna ging hij met zijn moeder, zijn broers 
en zijn leerlingen naar Kafarnaüm, waar ze een paar dagen bleven. 
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§ 34   De - eerste - tempelreiniging                                              Jh.2:13 
 
Toen het bijna Pascha was, het Joodse paasfeest, vertrok Jezus naar 
Jeruzalem. Op het tempelplein zag hij handelaren die runderen,  
schapen en duiven verkochten. Ook zag hij daar de geldwisselaars  
zitten. Hij maakte van touwen een zweep en hij joeg ze allemaal de 
tempel uit, met vee en al. Het geld van de wisselaars wierp hij op de 
grond en hun tafels gooide hij ondersteboven. En tegen de 
duivenhandelaren riep hij: ‘Er uit, en weg ermee! Maak van het huis  
van mijn Vader geen marktplaats!’  
Zijn leerlingen moesten gelijk denken aan de - Psalm - tekst waar 
geschreven staat: “Ik zal alles doen om het huis van mijn God in ere  
te houden.” Maar de Joden eisten een verklaring voor zijn optreden  
en vroegen aan hem:  
‘Met welk recht doet u dit! Toon ons een bewijs van uw bevoegdheid!’ 
Maar Jezus gaf als antwoord: ‘Breek deze tempel af, en in drie dagen 
bouw ik hem weer op.’ Toen zeiden de Joden: ‘Er is zesenveertig jaar  
aan de bouw van deze tempel gewerkt! Hoe denkt u hem in drie dagen  
te kunnen herbouwen?’ Maar Jezus doelde op zijn eigen lichaam toen  
hij het woord ‘tempel’ gebruikte - zijn lichaam was de woonplaats van 
Gods Geest -. Pas nadat hij uit de dood was opgewekt herinnerden zijn 
leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En ze geloofden wat er in de  
- heilige - Schrift geschreven staat en alles wat Jezus gezegd had. 
Gedurende het Pascha bleef Jezus in Jeruzalem. En door de wonderen 
die hij verrichtte gingen er veel mensen in hem geloven. Maar hij 
vertrouwde niet iedereen. Hij doorzag de mensen en wist precies wat er 
in hen omging. - Hij zag veel ‘meelopers’ en op sensatie beluste lieden.-  
 
§ 35  Het gesprek met Nicodemus                                                Jh.3:1 

 
Er was een Farizeeër die Nicodemus heette. Hij behoorde tot de  
leiders van het Joodse volk. Midden in de nacht ging hij naar Jezus toe  
en hij zei: ‘Rabbi, wij - de geleerden - weten dat u een Leraar bent die 
door God is gezonden want alleen met Gods hulp kan iemand wonderen 
verrichten.’ Jezus zei: ‘Wis en waarachtig Nicodemus, ik kan je dit 
verzekeren: wie niet opnieuw geboren wordt kan het Koninkrijk van God 
niet binnengaan.’ Nicodemus zei: ‘Hoe kan dat nu? Hoe kan iemand die 
oud is opnieuw geboren worden. Hij kan toch niet zijn moeders schoot 
binnengaan en voor de tweede keer geboren worden?’ 
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Jezus antwoordde hem: ‘Wis en waarachtig Nicodemus, ik verzeker je dit: 
niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan tenzij hij wedergeboren 
wordt. Na je natuurlijke geboorte als mens moet je ook geestelijk geboren 
worden. Je moet geboren worden uit water en Geest - dat is je laten 
dopen en Gods heilige Geest ontvangen -. Want wat geboren wordt uit 
de mens is menselijk van aard en wat geboren wordt uit Gods Geest is 
geestelijk van aard. Wees dus niet verbaasd als ik zeg dat iedereen - die 
een aan God gewijd leven wil leiden - opnieuw geboren moet worden.  
- Gods Adem is als de wind - en de wind waait waar heen hij wil. Je hoort 
het suizen van de wind maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar 
hij naar toe gaat. Zo is het ook bij iemand die door Gods Geest 
wedergeboren wordt - je stelt vast dat hij een ‘nieuw leven’ leidt, maar wat 
hem daartoe bracht is niet te doorgronden - .’  
‘Ik begrijp dat niet,’ zei Nicodemus. Jezus zei: ‘U bent een vooraanstaand 
geleerde in Israël en u zegt niet te begrijpen hoe dat kan!  
Wis en waarachtig, ik verzeker je: wij - profeten - weten waarover we 
spreken, en we vertellen welke hemelse dingen - God - ons heeft laten 
zien, maar u wilt dat niet begrijpen. Jullie geleerde heren geloven mij al 
niet als ik het over aardse zaken heb - zoals mijn aanpak van de 
wantoestand op het tempelplein - , laat staan dat jullie mij geloven als ik 
het over hemelse dingen heb. Er is nog nooit iemand ten hemel 
opgestegen behalve hij die uit de hemel neerdaalde: de Zoon des Mensen, 
de Mensenzoon uit de hemel. Maar zoals Mozes de - koperen - slang in 
de woestijn - als redmiddel - omhoog geheven heeft zo moet ook de 
Mensenzoon hoog - aan een kruis - boven alles uit verheven worden. En 
iedereen die in hem gelooft zal eeuwig leven en gaat niet verloren. Want 
God had de wereld zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat een 
ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ 
 
§ 36   Hij moet groter worden, en ik kleiner                               Jh.3:22 
 
Hierna trok Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar verbleef hij  
enige tijd en doopte er. Zelf doopte hij niet maar zijn leerlingen  
deden dat. Johannes zat toen nog niet gevangen en doopte in Enon  
dat dicht bij Salim ligt in een waterrijk gebied. De mensen gingen  
daar heen om zich te laten dopen. Nu was er tussen de leerlingen  
van Johannes de Doper en de Joden een meningsverschil ontstaan  
over de rituele reiniging - van zonden -. Ze gingen naar Johannes toe  
en zeiden: ‘Rabbi, er is nog iemand die doopt! Herinnert u zich nog  
die man aan de overkant van de Jordaan waar u een getuigenis van gaf?  
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Deze man doopt nu ook en iedereen gaat naar hem toe.’ Johannes 
antwoordde: ‘Een mens krijgt wat hem door de hemel wordt  
toebedeeld. Ik heb jullie vanaf het begin duidelijk gemaakt dat ik de 
Christus niet ben, maar dat ik zijn voorbode ben.  
De bruid - het ware volk van God - is bestemd voor de Bruidegom,  
en niet voor diens vriend. De vriend staat erbij en luistert en hij is  
blij als hij het -‘ja’- woord van de Bruidegom hoort. Het geeft mij 
blijdschap en voldoening dat hij groeit en groter wordt. Hij moet  
op de voorgrond staan en ik moet naar de achtergrond verdwijnen.’ 
 
§ 37   Johannes de Doper wordt gevangen gezet           Mt.4:12/Mc.1:14 
                                                                                                        Lc.3:19/Jh.4:1 
 
- Enige tijd later - kreeg Jezus te horen dat Johannes de Doper  
gevangen was gezet. Omdat hij wist dat de Farizeeërs ervan op de  
hoogte waren dat hij meer volgelingen had en meer mensen doopte  
dan Johannes, week hij uit naar Galilea. Hij verliet Nazaret en reisde  
door naar Kafarnaüm, waar hij ging wonen. Deze stad ligt aan het  
meer - van Galilea - in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging  
in vervulling wat voorzegd was door de profeet Jesaja: 
 

“Land van Zebulon, land van Naftali, 
land dat ligt, aan de weg naar zee, 

land dat ligt, over de Jordaan heen, 
heidens land, land Galilee. 

 
Luister volk dat dwaalt in ’t duister, 
zie het Licht dat schijnt in ’t land, 
luister volk dat tast in ’t donker, 

zie het Licht dat de nacht verbant. 
 

Een schitterend Licht schijnt hier op aarde, 
de Schaduw van de dood vlucht heen, 

en zij die leefden in het duister, 
zij zagen hoe de nacht verdween.” 

 
Van toen af begon Jezus met het verkondigen van het ‘Goede   
Nieuws’. Hij zei: ‘Het is zover, de tijd is rijp. Kom tot inkeer,  
want het Koninkrijk der Hemelen is nabij’ 
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§ 38   Het gesprek met de Samaritaanse vrouw                           Jh.4:4 
 
Om van Judea in Galilea te komen moest Jezus door het gebied van 
Samaria reizen. Hij kwam bij de Samaritaanse stad Sichar die bij het  
stuk grond ligt dat - aartsvader - Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven. 
Rond twaalf uur in de middag ging Jezus, die vermoeid was van de reis, 
bij de ‘Jacobsbron’ zitten.  
Toen zijn leerlingen naar de stad waren gegaan om eten te kopen kwam 
een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus sprak haar aan en zei:  
‘Geef mij wat te drinken.’ Omdat Joden en Samaritanen niet met elkaar 
omgaan antwoordde de vrouw: ‘U, een Jood, vraagt mij een Samaritaanse 
om drinken?’ Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God u wil geven en als 
u wist wie u om water heeft gevraagd, dan zou u hem om water vragen. 
Hij zou u dan levend water hebben gegeven.’ ‘Maar heer,’ antwoordde  
de vrouw, ‘u hebt geen emmer en de put is diep, waar wilt u levend water 
vandaan halen? Kunt u soms meer dan onze voorvader Jacob! Hij gaf ons 
deze put en hij heeft er zelf nog uit gedronken. Ook zijn zonen en zijn 
vee hebben hieruit gedronken.’ Jezus zei: ‘Wie van dit water drinkt zal 
weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef zal geen 
dorst meer kennen. Voor eeuwig zal zijn dorst gelest zijn. Want het water 
dat ik geef, zal in hem tot een fontein worden, een bron waar eeuwig 
leven uit opwelt.’ ‘Heer, laat mij drinken van dat water,’ zei de vrouw, 
‘dan wordt mijn dorst gelest en hoef ik niet meer hier naar toe te komen 
om water te putten.’  
Toen zei Jezus: ‘Ga uw man roepen en kom dan hier terug.’ ‘Ik heb geen 
man,’ gaf de vrouw als antwoord. ‘U hebt gelijk,’ zei Jezus, ‘u hebt vijf 
mannen gehad en de man waar u nu mee samenwoont is uw echtgenoot 
niet.’ Toen zei de vrouw: ‘Here, ik begrijp nu dat u een profeet bent!  
Moeten wij nu op deze berg - de Gerizim - God aanbidden, zoals mijn 
voorouders dat al deden of moet dat in Jeruzalem, de plek waar jullie 
God vereren?’ Jezus zei: ‘Geloof mij, er komt een tijd dat de Vader niet 
op deze berg en ook niet in Jeruzalem aanbeden zal worden.  
Jullie - Samaritanen - vereren iets dat je niet kent. Wij Joden weten wel 
wat wij vereren. De reddende Redder komt uit het Joodse volk. De tijd  
is nu aangebroken dat degenen die de Vader echt willen aanbidden dit 
doen vanuit een geestelijk oprechte houding met een zuivere bedoeling. 
De Vader zoekt mensen die Hem op deze wijze willen aanbidden. God  
is een geestelijk Wezen en het wezen van ware aanbidding is dat we ons 
geestelijk wijden aan God.’  
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De vrouw zei: ‘Ik weet dat de Messias zal komen en dat hij de  
‘Christus’ - de Gezalfde - zal worden genoemd. En als hij hier is zal  
hij ons alles uitleggen.’ Jezus zei toen tegen haar: ‘Ik, ik die met u  
spreekt, Ik Ben het.’ 
Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug. Ze vonden het vreemd  
dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand naar de  
reden van het gesprek en niemand vroeg wat hij met haar besproken  
had. De vrouw liet haar waterkruik staan en ging terug naar de stad.  
‘Kom met mij mee’ riep ze naar de mensen. ‘Er is iemand die alles  
van mij weet, misschien is het de Messias wel.’ De mensen verlieten  
de stad en gingen naar hem toe. 
Ondertussen zeiden zijn leerlingen tegen hem: ‘Rabbi, het is tijd om  
te eten.’ Maar Jezus zei: ‘Ik heb voedsel te eten dat jullie niet kennen.’ 
De leerlingen vroegen zich toen af of iemand hem soms iets te eten  
had gebracht. Maar Jezus zei tegen hen: ‘Leven naar de wil van God  
die mij gezonden heeft en dienstbaar Zijn werk ten uitvoer brengen,  
dat is mijn voedsel, daar leef ik van. Er wordt wel gezegd: de zaaier  
moet vier maanden wachten op de oogst. Maar ik zeg jullie: kijk om je 
heen, de oogst is rijp! De maaier hoeft niet te wachten, hij ontvangt nu  
al zijn loon. De oogst brengt vrucht voort met een eeuwigheidswaarde. 
De zaaier en de maaier kunnen gelijktijdig feestvieren. “De een zaait en 
de ander maait”, is het gezegde. Jullie zijn mijn maaiers. Ik zend jullie  
uit om te oogsten. Het is een makkelijke oogst want anderen hebben  
zich ingespannen om te zaaien. Van hun arbeid kunnen jullie de  
vruchten plukken.’ 
Veel Samaritanen uit die stad kwamen tot geloof in Jezus omdat de 
- Samaritaanse - vrouw verklaard had dat hij alles van haar wist. 
Ze gingen naar hem toe en ze vroegen hem te blijven. Hij bleef nog  
twee dagen en door wat hij hun vertelde kwamen nog meer mensen  
tot geloof. Tegen de vrouw zei men: ‘Wij geloven niet langer door  
wat jij ons vertelde, maar omdat wij hem zelf hebben horen spreken.  
Hij is werkelijk de Redder van de wereld. Hij is de Gezalfde.’ 
 
§ 39   Jezus geneest de zoon van een hofbeambte uit Kafarnaüm 
                                                                                                        Jh.4:43 

  
Na deze twee dagen vervolgde Jezus zijn weg naar Galilea. Toen hij  
daar aankwam werd hij hartelijk ontvangen. De Galileeërs die de 
paasdagen in Jeruzalem hadden doorgebracht hadden daar zelf met  
eigen ogen gezien wat hij tot stand had gebracht.  
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In Galilea deed Jezus ook Kana aan - het dorpje - waar hij van  
water wijn had gemaakt. Hij werd daar opgewacht door een hoge 
hofbeambte uit Kafarnaüm die een zoon had die ziek was. De man  
had gehoord dat Jezus vanuit Judea naar Galilea was teruggekeerd.  
Toen hij hem zag vroeg hij of Jezus met hem mee wilde gaan om zijn 
zoon, die op sterven lag, te genezen. Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie  
mij geen wonderen of machtige tekenen zien doen dan kunnen jullie  
het niet opbrengen in mij te geloven.’ Maar de man bleef aandringen  
en zei: ‘Alstublieft Here, ga met mij mee voordat mijn kind sterft.’  
Toen zei Jezus tegen hem: ‘Ga naar uw huis, uw zoon leeft.’ De man 
geloofde Jezus op zijn woord en keerde huiswaarts. Op weg naar huis 
kwamen zijn bedienden hem tegemoet om hem te vertellen dat zijn  
kind buiten levensgevaar was. Hij vroeg hun sinds wanneer de jongen  
aan de beterende hand was. ‘Gisterenmiddag om één uur was de koorts 
verdwenen,’ zeiden ze. De vader van de jongen besefte dat Jezus precies 
op dat tijdstip had gezegd: “Uw zoon leeft”.  
En hij en al zijn gezinsleden en al zijn bedienden in huis, kwamen  
tot geloof. Dit was het tweede wonderteken dat Jezus deed in Galilea 
nadat hij was teruggekeerd uit Judea. 
 
§ 40   Geen erkenning in Nazaret            Mt.13:54/Mc.6:1/Lc.4:15/Jh.4:44 
 
In heel Galilea had het nieuws over Jezus zich verspreid. Hij had 
bekendheid gekregen en gaf onderricht in verschillende synagogen. 
Iedereen had respect voor hem. Ook ging hij met zijn leerlingen  
naar Nazaret, het dorp waar hij was opgegroeid. Op de sabbat ging  
hij, zoals gebruikelijk, naar de synagoge. Tijdens de dienst stond hij  
op en men gaf hem de boekrol van Jesaja om daaruit voor te lezen.  
Hij rolde de boekrol af totdat hij het gedeelte tegen kwam waar 
geschreven staat: 
“De Geest van de HEER rust op mij, 
Hij was het die mij zalfde. 
Hij heeft mij gezonden. 
Om goed nieuws te brengen aan de armen.  
Om hen die innerlijke verwond zijn te helen. 
Om hen, die door zonden gebonden zijn, vrijlating te verkondigen. 
Om aan blinden genezing toe te zeggen.  
Om aan onderdrukten vrijheid te schenken. 
Om het vergevingsjaar van de HEER af te kondigen.” 
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Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer  
zitten. De synagoge was druk bezocht en iedereen keek hem met 
gespannen ogen aan. Hij nam het woord en zei: ‘Deze schrifttekst  
is vandaag, op het moment dat ik hem uitsprak, op het moment  
dat jullie oren het hoorden, in vervulling gegaan.’ 
Hij kreeg veel complimenten en iedereen bewonderde hem om zijn 
geweldige toespraak en zijn met zorg gekozen liefdevolle woorden.  
Met verbazing zeiden ze tot elkaar: ‘Waar haalt deze man die wijsheid 
toch vandaan, hoe komt hij daaraan? En dan die wonderen, die hij  
door handoplegging verricht!’ - Maar er begonnen ook andere geluiden  
te klinken. En Jezus hoorde dat -. Ze zeiden: ‘Hij is toch die timmerman, 
de zoon van Jozef de timmerman? En Maria, dat is toch zijn moeder?  
En Jacobus, Joses, Judas en Simon zijn toch zijn broers? En zijn  
zusters die wonen toch ook hier?’ 
Jezus - bespeurde een minachtende ondertoon bij die laatste zinnen -  
en hij zei: ‘Waarschijnlijk willen jullie mij het gezegde voorhouden:  
dokter genees u zelf. Doe bij ons ook wat in Kafarnaüm gebeurde,  
doe dit soort dingen ook in uw eigen woonplaats! Maar ik zeg jullie:  
een profeet wordt in zijn eigen stad niet gerespecteerd. Ook niet  
door zijn eigen verwanten en huisgenoten. Neem nu de profeet Elia. 
In zijn tijd bleef de hemel drie en een half jaar gesloten, - er viel geen 
druppel regen -. Hierdoor brak er een grote hongersnood uit in heel  
Israël en veel vrouwen werden weduwe.  
Toch stuurde God Elia niet naar een van deze vrouwen. Elia werd  
naar een weduwe in Sarepta bij Sidon gestuurd. - Zij was weliswaar  
een buitenlandse, een niet- Joodse vrouw, maar zij had wel vertrouwen  
in Elia en zijn God. Op wonderbaarlijke wijze werd zij voorzien van 
voedsel dat haar in leven hield -. En neem nu Elisa. In zijn tijd waren  
er in Israël veel mensen die aan melaatsheid leden. Niemand genas 
hiervan, behalve de Syriër Naäman. - Hij had wel vertrouwen in de 
profeet Elisa en zijn God, en door zijn geloof werd hij genezen.-’  
Toen de mensen in de synagoge dit hoorden werden ze woedend.  
Ze stonden op en joegen hem de stad uit. Ze dreven hem naar de  
rand van de berg waar hun stad tegenaan gebouwd lag, en wilden  
hem in het ravijn gooien. Maar hij wandelde rustig tussen hen door  
en vertrok. In Nazaret kon Jezus weinig wonderen verrichten omdat  
men geen geloof in hem had. Slechts een klein aantal zieken kon hij  
door handoplegging genezen. Het ongeloof dat hij was tegengekomen 
bleef hem echter verbazen. 
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§ 41    De wonderbare visvangst                                                     Lc.5:1 
 
Toen Jezus bij het meer van Gennesaret was en daar het volk  
toesprak werd hij in de drukte bijna onder de voet gelopen. Omdat  
hij de mensen toch zijn boodschap wilde overbrengen besloot hij dit  
dan maar te doen vanuit een van de twee boten die hij verderop aan  
de oever had zien liggen.  
De vissers waren uit de boten gestapt en spoelden de netten. Hij nam 
plaats in de boot van Simon-Petrus en hij vroeg hem van wal te steken  
en een klein stukje het meer op te varen. Hij ging zitten en sprak 
vervolgens vanuit de boot de menigte toe. Na zijn toespraak zei hij  
tegen Simon-Petrus: ‘Vaar eens naar wat dieper water en gooi daar  
jullie netten uit om vis te vangen.’ Simon-Petrus zei: ‘Meester, wij  
hebben de hele nacht gevist maar al ons zwoegen heeft niets  
opgeleverd, maar omdat u het vraagt zal ik toch de netten uitzetten.’ 
Toen de mannen de netten hadden uitgezet zwom er een grote school 
vissen in. Het waren er zoveel dat de netten begonnen te scheuren. Ze 
gaven de bemanning van de andere boot een sein dat ze hulp nodig 
hadden. Samen vulden ze de beide boten met zoveel vis dat die bijna 
zonken. Toen Simon-Petrus dit zag viel hij op zijn knieën voor Jezus 
neer. Hij zei: ‘Ga weg van mij Here, want ik ben een slecht en zondig  
mens - ik verdien u goedheid niet -.’  
Hij zei dit uit verbazing, want zowel hij als de andere mannen konden 
hun ogen niet geloven. Zoiets hadden ze nog nooit meegemaakt,  
wat een vangst! Ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,  
de bemanningleden - van de andere boot - die met Simon-Petrus hadden 
samengewerkt, stonden versteld.  
En Jezus zei tegen Simon-Petrus: ‘Wees niet bang, jij zult een ‘visser’ van 
mensen worden.’ 
 
§ 42  De roeping van de eerste leerlingen           Mt.4:18/Mc.1:15/Lc.5:11 

  
Toen Jezus - kort daarop - langs het meer van Galilea liep zag hij de 
broers Simon-Petrus en Andreas hun werpnetten in zee uitwerpen.  
Hij sprak ze aan en zei: ‘Het is zover, het Koninkrijk van God is nabij,  
geloof het ‘Goede Nieuws’ en maak een keerpunt in je leven. Jullie zijn 
vissers!? Kom en volg mij! Dan zal ik jullie vissers van mensen maken.’ 
En ze lieten hun netten liggen en gingen meteen met hem mee.  
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Ook riep hij Jacobus, de zoon van Zebedeüs en zijn broer Johannes,  
die verderop in hun boot de netten aan het herstellen waren.  
De mannen sleepten meteen hun boten de kant op en volgden Jezus.  
Ze lieten hun vader Zebedeüs en de ingehuurde werklui bij de boot 
achter. Alles lieten de mannen achter zich, en ze volgden hem. 
 
§ 43  De uitdrijving van een duivelse geest in Kafarnaüm        Mc.1:21  

                                                                                                                  Lc.4:31 
 
Ze gingen naar Kafarnaüm, een stad in Galilea. Op de eerstvolgende 
sabbat en de sabbatsdagen daarna gaf Jezus onderricht in de synagoge. 
Het volk vond zijn optreden indrukwekkend. Hij sprak geheel anders  
dan de schriftgeleerden. Hij sprak met gezag. 
In de synagoge was ook een man die bezeten was door een onreine 
demonische geest. Hij schreeuwde: ‘Hé, Jezus van Nazaret! Wat moet  
jij hier! Jij hebt niks met ons te maken! Wil jij ons soms vernietigen?  
Ik ken jou wel, jij bent de heilige van God.’ ‘Zwijg, en verlaat dit  
lichaam,’ zei Jezus op bestraffende toon. De onreine geest smeet de  
man toen stuiptrekkend tegen de grond, midden tussen de aanwezigen  
in. Daarna verliet hij onder luid gekrijs het lichaam van de man maar  
hij verwondde hem niet.  
Verbijsterd hadden de mensen het voorval gadegeslagen. Ze zeiden  
tegen elkaar: ‘Wat gebeurt hier? Hoe komt het dat hij macht heeft over 
onreine geesten? Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt! Hoe is  
het mogelijk dat op zijn bevel deze onreine geesten de mens verlaten?’ 
En het nieuws dat Jezus zijn gezag had laten gelden verspreidde zich  
snel door heel Galilea. 
 
§ 44   Jezus geneest de schoonmoeder van Simon-Petrus         Mt.8:14  
                                                                                                     Mc.1:29/Lc.4:38 
 
Na afloop van de dienst stonden ze op en verlieten de synagoge.  
Ze gingen rechtstreeks naar het huis van Petrus. Andreas, Jacobus  
en Johannes gingen met hen mee.  
De schoonmoeder van Petrus lag daar, geveld door hoge koorts in bed.  
Direct begonnen ze met Jezus hierover te praten en ze vroegen of hij 
haar wilde helpen. Jezus ging naar haar toe en boog zich over haar heen.  
Hij pakte haar hand vast, hielp haar overeind en zei op gebiedende  
toon dat de koorts moest verdwijnen. Toen verdween de koorts.  
Meteen daarna stond ze op en ging voor haar gasten zorgen.  
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Bij het vallen van de avond, toen de zon net was ondergegaan, brachten 
de mensen al hun zieken en bezetenen naar hem toe. De hele stad liep  
uit en iedereen verzamelde zich bij de deur van het huis.  
Hij legde hen één voor één de handen op en hij genas iedereen van  
welke kwaal dan ook. Ook dreef hij veel demonen uit. Die schreeuwden 
dan tegen hem: ‘Jij bent de Christus de Zoon van God!’  
Maar met één enkel gebiedend woord verjoeg hij hen en liet hen zwijgen. 
Zij hadden in hem de Messias herkend maar hij stond niet toe dat zij 
daarover spraken. Zo ging in vervulling wat door de profeet Jesaja was 
voorzegd: “Hij was het die al ons leed op zich nam, hij was het die onze 
ziektes droeg.” 
 
§ 45   Jezus onderwijst en geneest in heel Galilea         Mt.4:23/Mc.1:35 
                                                                                                                  Lc.4:42 

 
De volgende dag stond hij vroeg op en vertrok. Buiten was het nog 
donker. Hij liep naar een eenzame plaats waar hij in gebed ging.  
Toen Petrus en de anderen die bij hem waren bemerkten dat hij was 
weggegaan gingen ze vlug naar hem op zoek. Toen hij gevonden was 
zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is op zoek naar u, blijf toch bij ons,  
en bij deze mensen.’ Maar Jezus zei: ‘We gaan hier weg, houdt mij niet 
tegen! Ook in andere steden en dorpen moet ik het ‘Goede Nieuws’  
over het Koninkrijk van God bekend maken. Daar heeft God mij  
voor uitgezonden, daar ben ik voor gekomen.’  
En hij trok rond door heel Galilea en Judea. Hij verkondigde er  
het ‘Goede Nieuws’ van het Koninkrijk en hij gaf onderricht in de 
synagogen. 
Hij genas het volk van allerlei ziektes en kwalen en in heel Syrië werd  
hij bekend. Iedereen die gekweld werd door demonen of pijn of ergens 
aan leed werd bij hem gebracht. Hij genas de mensen van vallende ziekte, 
bezetenheid en verlamming. En grote groepen mensen uit Galilea, Judea, 
Dekapolis, Jeruzalem en van het land over de Jordaan volgden hem. 
 
§ 46   De roeping van Levi de tollenaar                Mt.9:9/Mc.2:13/Lc.5:27 

 
Na zijn vertrek daar ging hij terug naar het meer van Galilea.  
Hij werd gevolgd door een almaar groeiende mensenmassa die hij 
onderricht gaf. 
Verder gekomen zag hij Levi de tollenaar bij het tolhuis zitten. Levi,  
die ook wel Mattheüs wordt genoemd, was de zoon van Alfeüs.  
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‘Volg mij’, zei Jezus. En Levi stond op, liet alles achter zich en werd  
een volgeling van Jezus. In zijn huis maakte hij ter ere van Jezus een 
feestelijke maaltijd klaar. Gastvrij ontving hij een grote groep tollenaars 
en andere lui die het met de wet niet zo nauw namen. Veel van deze 
lieden waren volgelingen van Jezus geworden. Samen met Jezus en zijn 
leerlingen namen ze deel aan de maaltijd. Toen de Farizeeërs en hun 
schriftgeleerden zagen dat Jezus aan tafel zat met slecht volk zeiden  
ze smoezend tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet en drinkt uw meester  
met tollenaars en ander geboefte?’ Maar Jezus hoorde dit en zei tegen 
hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zij die ziek en  
er slecht aan toe zijn wel. Bedenk goed wat dit wil zeggen: “Ik wil 
naastenliefde, geen offers.” Ik ben gekomen om zondaars te roepen en 
aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Ik ben niet gekomen voor 
mensen die al - keurig - volgens de wet van Mozes leven.’ 
 
§ 47   Vasten of feesten op een bruiloft               Mt.9:14/Mc.2:18/Lc.5:33 
 

Direct daarna kwamen de leerlingen van Johannes de Doper naar  
Jezus toe en vroegen: ‘Hoe komt het dat wij en de Farizeeërs wel  
veel vasten en uw leerlingen niet?’ Ook anderen mensen vroegen  
aan Jezus hoe het met deze gewoonte zat. Ze zeiden tegen hem:  
‘De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en bidden hun gebed,  
zoals ook de leerlingen van de Farizeeërs dat doen, maar uw  
leerlingen eten en drinken maar raak!?’ Jezus antwoordde:  
‘De gasten in de bruiloftszaal kunnen toch niet gaan zitten treuren  
zolang de Bruidegom nog in hun midden is? Ze kunnen toch niet  
op een feest gaan vasten! Het feest is maar van korte duur en de 
Bruidegom is niet lang te midden van zijn gasten. Pas als de dag  
komt dat de Bruidegom is weggenomen dan zullen zij vasten. 
Vergelijk het met dit: Niemand scheurt een stuk uit zijn nieuwe  
mantel om zijn oude mantel op te lappen. Zijn nieuwe mantel is  
dan gescheurd terwijl de nieuwe stof niet bij zijn oude mantel past  
- beide mantels zijn dan verloren gegaan -. Je doet ook geen jonge  
wijn in oude leren wijnzakken. Door - gisting - barsten de oude 
wijnzakken open en stroomt de wijn weg. Ook de wijnzakken zijn  
dan verloren gegaan. Maar doe je jonge wijn in nieuwe zakken dan  
blijven beide bewaard. Houd dus het nieuwe en het oude gescheiden,  
dan blijven beide zaken goed en krijgt het ‘nieuwe’ de ruimte.’ 
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§ 48   Het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw 
                                                                               Mt.9:18/Mc.5:22/Lc.8:41 

 
Terwijl hij nog met hen in gesprek was kwam Jaïrus, het hoofd van  
een synagoge naar hem toe. Hij boog eerbiedig voor Jezus en viel 
geknield aan zijn voeten neer. Hij zei: ‘Mijn dochtertje van twaalf  
jaar oud, mijn enig kind is stervende! Ik smeek u, kom alstublieft  
mee naar mijn huis en red haar! Leg haar de handen op zodat zij  
geneest en blijft leven!’  
Jezus stond op en hij en zijn leerlingen gingen met Jaïrus mee.  
Een grote massa mensen liep ook met hen mee en ze raakten bekneld 
tussen de dringende en duwende mensen. 
Onder hen was een vrouw die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed.  
Ze had haar hele vermogen al uitgegeven aan allerlei doktoren, maar  
ze was er eerder slechter dan beter van geworden. Ze had al veel over 
Jezus gehoord en ze dacht: Om beter te worden hoef ik alleen maar zijn 
mantel aan te raken. Ze wist Jezus in de drukke menigte van achteren te 
benaderen en raakte de kwast van zijn mantel aan. Meteen verdroogde  
de bron van haar bloedvloeiingen en voelde ze aan haar lichaam dat ze 
van haar kwaal genezen was. Op hetzelfde moment bemerkte Jezus dat  
er kracht van hem was uitgegaan. Hij draaide zich om en zei:  
‘Wie heeft mij aangeraakt, wie heeft mijn mantel aangeraakt?’  
Iedereen zei dat ze hem niet hadden aangeraakt. En Petrus en de 
leerlingen zeiden tegen hem: ‘Meester, de mensen om u heen staan  
te duwen en te dringen en in al dat gedrang zegt u: wie heeft mij 
aangeraakt?’ Maar Jezus keek in het rond om te zien wie het gedaan  
had en zei: ‘Iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb gemerkt dat  
er kracht uit mij wegstroomde.’  
Toen het bij de vrouw was doorgedrongen dat ze ontdekt was kwam  
ze naar voren. Bevend van angst viel ze voor Jezus neer. En in het bijzijn 
van heel de menigte vertelde ze de ware toedracht; waarom zij hem had 
aangeraakt en hoe zij op hetzelfde ogenblik genezen was. Jezus keek haar 
aan en zei tegen haar: ‘Wees gerust mijn kind, uw geloof heeft u gered. 
Ga heen in vrede, u bent genezen van uw kwaal.’ 
Terwijl hij dit zei kwamen er mensen uit het huis van Jaïrus met de 
mededeling: ‘Uw dochter is gestorven. Het heeft geen zin meer dat u de 
meester hier nog bij haalt.’ Maar Jezus hoorde wat er tegen Jaïrus werd 
gezegd en hij zei: ‘Wees niet bang Jaïrus, want geloof kan haar redden.’ 
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Toen Jezus bij het huis aankwam wilde hij niet dat iedereen met hem  
mee naar binnenging. Alleen Petrus, Jakobus en Johannes (de broer  
van Jakobus) en de vader en moeder van het meisje mochten mee naar 
binnen. Toen hij het huis binnenging zag hij de fluitspelers en hoorde  
hij het rumoer van luid huilende en jammerende mensen. Hij zei tegen 
hen: ‘Waarom al dit rumoer en gejammer, het kind is niet gestorven  
maar het slaapt.’  
Smalend werd hij echter door hen uitgelachen omdat ze ervan overtuigd 
waren dat het meisje dood was. Toen zei hij: ‘Er uit allemaal!’ 
En hij zette iedereen het huis uit. Samen met zijn drie leerlingen en de 
vader en moeder van het meisje ging hij het vertrek waar ze lag binnen. 
Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koumi!’  
Dat - is Aramees, de moedertaal van Jezus - en betekent in onze taal: 
‘Meisje, ik zeg u, sta op!’  
En haar levensgeest keerde terug en onmiddellijk stond het meisje op  
en begon te lopen. De ouders stonden versteld over wat er bij hun  
twaalf jaar oude dochter was gebeurd. Jezus gaf opdracht om haar wat 
eten te geven en hij drukte de ouders op het hart om er met niemand 
over te spreken. Maar het nieuws verspreidde zich in een mum van  
tijd over het hele land. 
 
§ 49   De genezing van twee blinden in Kafarnaüm                  Mt.9:27 

 
Toen Jezus daar vertrok werd hij gevolgd door twee blinden. Luidkeels 
riepen ze naar hem: ‘Zoon van David, heb medelijden met ons!’  
Toen Jezus het huis binnenging kwamen de blinden naar hem toe.  
Hij zei: ‘Gelooft u dat ik u kan helpen?’ Ze zeiden: ‘Jazeker Here.’  
Toen raakte hij hun ogen aan en zei: ‘Wat u gelooft zal gebeuren.’  
En hun ogen gingen open.  
Jezus gaf hen luid en duidelijk te verstaan dat ze hier met niemand  
over mochten spreken. Hij zei: ‘Let op dat niemand, maar dan ook 
niemand dit te weten komt!’ Maar nadat ze waren vertrokken  
bazuinden ze in het hele land rond wat Jezus voor hen had gedaan. 
- Ze waren ook zo verschrikkelijk blij dat ze weer konden zien -. 
 
§ 50   De genezing van een doofstomme man in Kafarnaüm   Mt.9:32 

 
Direct na hun vertrek bracht men iemand bij hem die bezeten  
was en niet kon spreken. Nadat Jezus de demon had uitgedreven  
kon de doofstomme man weer spreken.  
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De mensen stonden versteld en zeiden: ‘Zoiets hebben we in heel Israël 
nog nooit beleefd.’ Maar de Farizeeërs zeiden: ‘- Het is occultisme - de 
vorst der demonen stelt hem in staat om demonen uit te drijven.’ 
 
§ 51   Weinig arbeiders en een grote oogst                                 Mt.9:35  

 
En Jezus trok rond van stad tot stad en van dorp tot dorp. Overal  
waar hij kwam vertelde hij het ‘Grote Nieuws’ over het Koninkrijk.  
Hij gaf onderricht in synagogen en hij genas mensen van allerlei ziektes 
en kwalen. Met medelijden en ontferming keek hij naar het grote aantal 
mensen dat de uitputting nabij was. Ze waren als een kudde schapen 
zonder herder; opgejaagd, afgemat, vermoeid, gekweld en hulpeloos.  
Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Er is veel te oogsten, maar er zijn weinig 
arbeiders. Bidt daarom dat - God - de ‘Landheer’ van de oogst, meer 
arbeiders stuurt om Zijn oogst binnen te halen.’ 
 
§ 52   Jezus kiest zijn twaalf apostelen                Mt.10:1/Mc.3:13/Lc.6:12 

 
Na een dag of wat trok Jezus het gebergte in om daar te bidden.  
Hij ging de berg op en bad daar de hele nacht tot God. Toen het  
dag geworden was riep hij al zijn leerlingen bij zich en uit de groep 
leerlingen (discipelen) koos hij twaalf man die hij zijn ‘apostelen’  
(zijn ‘gezanten’) noemde.  
Als eerste benoemde hij Simon, die hij de bijnaam Petrus gaf, en  
zijn broer Andreas.  
Vervolgens benoemde hij Jacobus en Johannes, de zonen van  
Zebedeüs en gaf hen de bijnaam ‘Boanerges’, dat ‘zonen des donders’ 
betekent. Verder koos hij Filippus en Bartolomeüs (die ook wel 
Nathanaël wordt genoemd). Thomas en Mattheüs de tollenaar  
(die ook wel Levi wordt genoemd). Jacobus de zoon van Alfeüs en  
Simon de Zeloot (de verzetstrijder) die ook wel de ‘Kananiet’ wordt 
genoemd. Judas-Lebbeüs de zoon van Jacobus, die ook wel Taddeus 
wordt genoemd, en Judas Iskariot de man die Jezus verraden heeft.  
Zo stelde hij twaalf man aan die hem zouden gaan vergezellen.  
Hij zei: ‘Ik zal jullie er op uitsturen om het ‘Goede Nieuws’ bekend  
te maken.’ Ook gaf hij hun de macht om boze geesten uit te drijven  
en elke ziekte en kwaal te genezen. 
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§ 54   De Bergrede                                                                    Mt.5:1/Lc.6:17 

 
Jezus daalde met hen af naar een vlakke plaats aan de voet van de berg. 
Daar verzamelde zich een groot aantal leerlingen van hem en een grote 
massa mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststeden Tyrus en 
Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en van hun ziektes  
te worden genezen. Ook mensen die gekweld werden door onreine 
geesten werden van hun kwelduivels bevrijd. Iedereen probeerde hem  
aan te raken want er ging kracht van hem uit. En Jezus genas iedereen. 
Toen hij de menigte overzag ging hij de berg op. Nadat hij was gaan 
zitten voegden zijn leerlingen zich bij hem. Terwijl hij zijn blik op zijn 
leerlingen richtte nam hij het woord en begon met zijn redevoering.  
 
§ 54   Geluk en zaligheid                                                    Mt.5:3/Lc.6:20 

 
‘Gelukkig is de mens, die in al zijn ellende nederig hulp bij God zoekt,  
                want voor hem is het Hemels Koninkrijk. 
Gelukkig is de mens die treurt en bittere tranen huilt,  
                want God zal hem troosten en hem van vreugde doen lachen. 
Gelukkig is de mens die zachtmoedig is, 
                want God heeft de aarde voor hem bestemd. 
Gelukkig is de mens die hunkert naar eerlijkheid,  
                want God zal hem geven waar hij naar verlangt. 
Gelukkig is de mens die medelijden heeft met een ander, 
                want God zal hem Zijn liefde geven. 
Gelukkig is de mens met een schoon geweten, 
                want hij zal God ontmoeten. 
Gelukkig is de mens die vrede brengt,  
                want hij zal een zoon van God worden genoemd. 
Gelukkig is de mens die vervolgd wordt omdat hij de wil van God doet, 
                want voor hem is het Hemels Koninkrijk. 
 
U bent gelukkig als ze u haten, als ze u kwetsen en uw naam door het  
slijk halen; u vervolgen, verstoten verbannen en verguizen; u beliegen, 
bedriegen, beledigen en belasteren, omdat u mij, de Mensenzoon volgt. 
Wees blij op de dag dat dat gebeurt en dans van vreugde, juich het uit, 
want in de hemel wordt u vorstelijk beloond. Vergeet niet dat de ware 
profeten van vroeger ook al door de mensen van toen werden vervolgd. 
Maar tegen hen - die ‘doof’’ voor mijn woorden zijn - wil ik dit zeggen: 
 



 53 

Wacht maar, jullie in weelde badende rijkaards, jullie hebben al meer dan 
                     genoeg gehad.  
Wacht maar, jullie goed doorvoede levensgenieters, er komt een tijd van 
                     honger, armoe en ellende.  
Wacht maar, jullie grijnzende spotters, het lachen zal je vergaan als 
                     jezelf in ‘zak en as’ zit. 
Wacht maar, jullie populaire mooipraters, waar iedereen tegenop kijkt; 
                     jullie zijn geen haar beter als al die schijnheilige profeten 
                     van vroeger waar je hele familie al achteraan liep.’ 
 
§ 55   Heb je vijanden lief                                                 Mt.5:43/Lc.6:27 
 
‘Maar tegen hen die ‘horen’ wil ik dit zeggen; u hebt gehoord dat  
tegen uw voorouders gezegd is:  
“Heb uw naaste lief en haat uw vijanden.”  
En ik zeg u:  
Heb je vijanden lief,  
wees goed voor hen die je haten,  
zegen hen die jou vervloeken  
en bid voor hen die jou slecht behandelen, bedreigen en vervolgen. 
 
Zo kunnen jullie kinderen worden van je hemelse Vader. Want Hij laat 
Zijn zon schijnen over goede maar ook slechte mensen en Hij laat het 
regenen over eerlijke maar ook oneerlijke mensen. 
Als je van je eigen vrienden houdt dan is dat niets bijzonders. Ieder mens, 
zelfs een schooier of een schurk, heeft wel iemand van wie hij houdt.  
En als je vriendelijk bent voor iemand die dat ook voor jou is dan is dat 
de gewoonste zaak van de wereld. En het stelt ook niks voor als je alleen 
je vrienden groet, goddelozen en gemeneriken begroeten elkaar ook. 
Denk niet dat daar iets bijzonders aan is. 
En als je geld aan iemand leent van wie het zeker is dat hij je terugbetaalt 
dan is ook daar niets bijzonders aan. Zondaren lenen ook over en weer 
geld van elkaar. Maar ik zeg jullie - doe iets bijzonders - :  
Heb je vijanden lief en behandel hen goed. Leen hun geld en verwacht 
niets terug. Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden.  
Pas dan zul je vorstelijk worden beloond en zullen jullie zonen (en 
dochters) van de Allerhoogste zijn. Want God is goed, ook voor 
ondankbare en slechte mensen. Wordt dus net zo barmhartig en volmaakt 
als jullie barmhartige en volmaakte hemelse Vader.’ 
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§ 56   Zout en licht                                                          Mt.5:13/Lc.14:34 

 
 ‘Zout is goed en u bent het zout der aarde. Wanneer het zout zijn smaak 
en kracht verliest dan wordt de wereld smakeloos en raakt zij verdorven. 
Niets heeft nog de kracht dit te herstellen. Zout dat niet werkzaam is 
deugt nergens meer voor. Zelfs niet voor de mestvaalt of het - onkruid -
op het land. Gooi het weg en laat de mensen het vertrappen. Gebruik  
je oren om te horen! 
U bent het licht der wereld! Een stad die badend in het licht hoog boven 
op een berg ligt wordt door iedereen gezien en verlicht haar omgeving.  
Zo is het ook met een kaars. Als je een kaars aansteekt zet die dan op  
een kandelaar zodat iedereen in huis het licht ziet. Als je de kaars afdekt 
ziet niemand het licht. Laat net als de stad en de kaars uw stralend licht 
schijnen voor alle mensen. Als zij de goede dingen zien die u doet dan 
zullen zij uw hemelse Vader eer bewijzen.’ 
 
§ 57   Tittel noch jota                                                                    Mt.5:17 

 
‘Denk niet dat ik gekomen ben om de wet - van Mozes - of de ‘woorden’ 
van de profeten af te schaffen.  
Ik ben gekomen om er de volle betekenis aan te geven. Neem van mij  
aan dat zolang hemel en aarde bestaan er niet één letter, punt of komma 
uit de wet geschrapt zal worden totdat deze wereld voorbij is. Wie ook 
maar het kleinste gebod naast zich neerlegt en ook aan anderen leert dat 
te doen verdient weinig respect in het Hemels Koninkrijk. Maar wie de 
geboden naleeft en anderen leert dat ook te doen, die zal in het Hemels 
Koninkrijk een belangrijke plaats innemen.  
Ik zeg u:  
Als jullie oprechtheid en eerlijkheid niet groter is dan die van de 
schriftgeleerden en Farizeeërs dan komen jullie het Hemels Koninkrijk 
niet binnen.’ 
 
§ 58   Doodslag en woede                                                            Mt.5:21 

 
‘U hebt gehoord dat tegen uw voorouders gezegd is:  
“Gij zult niet doden.” Want wie een ander vermoordt zal berecht worden. 
En ik zeg u: Wie zonder reden kwaad wordt op een ander zal zich al  
voor de rechter moeten verantwoorden!  
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Wie een ander uitscheldt, zal voor de Hoge Raad worden gedaagd!  
En wie zijn broeder veracht en hem een ‘ongelovige dwaas’ noemt 
verdient het vuur - van de brandstapels - in het Gehenna dal en roept 
Gods oordeel over zich af!  
Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en er schiet je daar  
te binnen dat je een conflict hebt met een ander laat je gave dan bij  
het altaar achter. Ga het eerst goedmaken tussen jou en die ander en  
kom dan terug om je gave te offeren. 
En als een schuldeiser gerechtelijke stappen overweegt zorg er dan  
voor dat je snel met hem tot een ‘schikking’ komt. Laat het niet zover 
komen dat de rechter je laat vastzetten door zijn dienaar en dat je in de 
gevangenis belandt. Ik kan je verzekeren dat je niet vrij komt voordat  
je de laatste cent van je schuld hebt betaald.’ 
 
§ 59   Echtscheiding en overspel                                   Mt.5:27/Lc.16:18 

 
‘U hebt gehoord dat tegen uw voorouders gezegd is:  
“Gij zult geen overspel plegen.”  
En ik zeg u:  
Wie met begeerte naar een andere vrouw kijkt heeft in zijn hart al 
overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op het slechte pad  
brengt ruk het uit en werp het weg. Je kunt beter een lichaamsdeel 
opofferen, dan dat je hele lichaam in het Gehenna - vuur - wordt 
geworpen. En als je rechterhand je tot zonde verleidt, hak hem af  
en werp hem weg. Je kunt beter een lichaamsdeel opofferen dan dat  
je hele lichaam in het Gehenna - vuur - wordt geworpen. 
 
Er is gezegd: “Wie van zijn vrouw wil scheiden moet dat met een 
scheidingsakte doen.”  
En ik zeg u:  
Wie van zijn vrouw gaat scheiden zonder dat zij schuldig is aan ontucht, 
zet haar aan tot overspel als ze hertrouwt. En wie trouwt met een 
verstoten vrouw pleegt ook overspel.’ 
 
§ 60   Ja is ja en nee is nee                                                            Mt.5:33 

 
‘U hebt gehoord dat tegen uw voorouders gezegd is: “Gij zult u aan  
uw eed van trouw houden, en uw belofte aan God niet breken.”  
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En ik zeg u:  
U moet helemaal niet zweren.  
Niet bij de hemel, want dat is de troon van God.  
Niet bij de aarde, want dat is een rustbank voor Zijn voeten.  
Niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van Zijn grote Koning.  
Niet bij uw leven, want u bent niet bij machte één van uw hoofdharen  
wit of zwart te maken.  
Laat jullie ja een ja zijn en jullie nee een nee. Alles wat je daar aan 
toevoegt is overbodig en slecht.’ 
 
§ 61   Vergeld geen kwaad met kwaad                            Mt.5:38/Lc.6:29 

 
‘U hebt gehoord dat tegen uw voorouders gezegd is:  
“Oog om oog en tand om tand.”  
En ik zeg u:  
Vergeld geen kwaad met kwaad. 
 
Als iemand je op je rechterwang slaat, bied hem dan ook je linkerwang 
      aan.  
Als iemand in een proces je hemd als onderpand eist, geef hem dan ook 
      je mantel erbij. 
Als iemand je dwingt een kilometer met hem op te lopen en zijn last te 
      dragen, draag dan uit eigen beweging zijn last twee kilometer. 
Als iemand je ergens om vraagt, geef het hem. 
Als iemand iets van je wilt lenen, stel hem dan niet teleur. 
Als iemand iets bij je weghaalt, eis het dan niet terug.’ 
 
§ 62   Geven uit liefde of geven om roem                                     Mt.6:1 

 
‘Let op dat jullie je goede daden niet doen om op te vallen bij de  
mensen. Jullie hemelse Vader zal je hier niet voor belonen. Als jullie 
iemand wat geld toestoppen bazuin dat dan niet in het rond. Gedraag  
je niet zoals al die schijnheilige dikdoeners doen in de synagogen. Ze 
staan graag in de belangstelling en willen op straat door de mensen de 
hemel in geprezen worden.  
Ik verzeker jullie dat zij hun loon al hebben gehad door alle aandacht  
die ze krijgen. Als je iemand geld toestopt laat dan je linkerhand niet 
weten wat je rechterhand doet. Je gift blijft dan geheim en je - hemelse - 
Vader die al jouw geheimen kent zal je belonen.’ 
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§ 63   Het ‘Onze Vader’                                                      Mt.6:5/Lc.11:1 

 
‘Wanneer je bidt, doe dat dan zonder dikdoenerij. Ga niet opvallend  
op elke straathoek staan bidden of met veel ophef in het midden van  
de synagoge zodat iedereen ziet hoe vroom je wel bent. Vermijd elke 
vorm van schijnheiligheid. Ik verzeker je dat mensen die zo bidden  
hun loon al hebben gehad door alle aandacht die ze krijgen. 
Als jullie bidden trek je dan terug in huis en sluit de deur. Bid binnen  
in je kamer je gebed en je - hemelse - Vader die in jou ‘binnenkamer’  
kan kijken zal je belonen. 
Als je bidt houd je gebed dan simpel en eenvoudig. Herhaal niet 
eindeloos dezelfde woorden en sloof je niet uit met omslachtige 
volzinnen zoals de heidenen doen. Die denken dat een stortvloed  
van mooie woorden helpt bij het verhoor van hun gebed. Doe hen  
niet na, want jullie - hemelse - Vader weet wat jullie nodig hebben  
nog voordat je Hem erom hebt gevraagd. Bid daarom als volgt: 
 

Onze Vader in de hemelen, 
Uw Koninkrijk kome, wij heil’gen Uw naam. 

Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, 
zal Uw wil, worden gedaan. 

 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schulden. 
Gelijk ook die ander, die een schuld had aan mij, 

vergeving bij mij heeft gevonden. 
 

Beproef ons niet maar houd ons vast, 
laat ons geen kwaad geschieden. 

Leid ons niet in verzoeking HEER, 
doch laat het boze van ons vlieden. 

 
Want Uwer is het Koninkrijk, 

de kracht en heerlijkheid. 
U bent Almachtig Majesteit, 

voor immer, tot in eeuwigheid. 
 

Amen. 
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Het is zo, dat wanneer u iemand zijn fouten vergeeft uw hemelse  
Vader ook u zal vergeven. Maar als u een ander niet wilt vergeven  
dan zal uw Vader - in de hemel - u ook uw misstappen niet vergeven.’ 
 
§ 64   Vasten zonder fratsen                                                         Mt.6:16 

 
‘Als u gaat vasten trek dan niet schijnheilig een treurig gezicht. Loop  
er niet somber en onverzorgd bij om anderen te laten zien dat u aan  
het vasten bent. Ik verzeker u dat mensen die zo vasten hun loon al 
hebben gehad door alle aandacht die ze krijgen. 
Als je gaat vasten was dan je gezicht en verzorg je hoofd met een  
- geurig ruikende - olie. Niemand zal dan aan je zien dat je aan het  
vasten bent. Alleen je - hemelse - Vader, die al jou hartsgeheimen  
kent weet er dan van. En wat Hij in het geheim bij jou heeft gezien  
daar zal Hij je in het openbaar voor belonen.’ 
 
§ 65   Aardse schatten of hemelse rijkdom                                 Mt.6:19 

 
‘Verzamel geen schatten hier op aarde waar ze door mot en roest worden 
aangetast en waar dieven inbreken en stelen. Vergaar liever schatten in  
de hemel. Hemelse schatten kunnen niet worden aangetast door mot  
en roest en niet door inbrekers worden gestolen. Want waar uw schat is 
daar zal ook uw hart zijn.’ 
 
§ 66   De lamp van je lichaam                                        Mt.6:22/Lc.11:34  

 
‘Het oog is de lamp van het lichaam, laat je licht schijnen. Als je ogen 
goed werken dan is je ‘binnenkamer’ goed verlicht. Maar als je ogen slecht 
werken dan is het donker in je hart. Het kan zo donker in je hart zijn dat 
je zelf je eigen duistere kanten niet meer ziet. Zorg dat je blik helder blijft 
en geef de ‘duisternis’ geen kans het licht in jou te doven. Want een 
lichaam, waarin geen enkel duister plekje te bespeuren valt, straalt als een 
heldere lamp. Als je binnenste een ‘zee’ van licht is, dan ben je een 
schitterend mens, een ‘licht’ dat ook anderen verlicht.’ 
 
§ 67   God dienen of de Mammon                                 Mt.6:24/Lc.12:22 

 
En tegen zijn leerlingen zei hij: ‘Om deze reden kan niemand twee 
meesters dienen. De een zal hij graag zien en de ander liever niet.  
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Of hij zal de een hoogachten en de ander minachten.   
U kunt niet God en de Mammon - de geldduivel - tegelijk dienen.  
Daarom zeg ik: maak je geen zorgen over eten, drinken en kleding.  
Het leven bestaat uit meer dan alleen maar kleding en voedsel. Kijk  
eens naar de vogels, hoog in de lucht en let eens op de raven.  
Ze zaaien niet, ze maaien niet, en ze stouwen hun voorraadschuren niet 
vol, want het is God, jullie hemelse Vader, die hen van voedsel voorziet.  
Nou dan, jullie zijn toch zeker veel en veel meer waard dan de vogels!  
Wie van jullie is trouwens in staat door bezorgdheid zijn leven ook  
maar een klein stukje te verlengen? Niemand! Als je dat al niet eens  
kunt waarom zou je jezelf dan zorgen maken om andere dingen. 
Waarom zou je bezorgd moeten zijn over wat je moet aantrekken?  
Kijk eens naar de bloemen in de wei, hoe ze groeien en bloeien terwijl  
ze zich nergens druk om maken. Ze spinnen geen garen en weven geen 
linnen maar toch zijn ze mooier gekleed dan koning Salomo in zijn 
allermooiste gewaad.  
Maar bloemen verwelken, ze verdorren als gras op het veld - in de hete 
zomerzon - en na korte tijd zijn ze alleen nog geschikt om er de oven  
mee te stoken. Zal God jullie - die veel en veel meer waard zijn dan een  
bloem - dan niet beter kleden! Wat hebben jullie toch een klein geloof. 
Kom, wees niet zo bezorgd! Vraag je niet de hele tijd af of er wel genoeg 
te eten is en of er wel genoeg te drinken zal zijn en of je wel genoeg 
kleding hebt. Alleen heidenen en goddeloos volk zijn belust op deze 
dingen. Jullie hemelse Vader weet echt wel wat jullie nodig hebben.  
Blijf dus zoeken naar Gods wil en naar Zijn Koninkrijk, dan zal Hij 
ervoor zorgen dat jullie niets te kort komen. Maak je geen zorgen voor  
de dag van morgen, dan zien we wel weer, want de dag van vandaag  
kent al zorgen genoeg!’ 
 
§ 68   De splinter en de balk                                              Mt.7:1/Lc.6:37 
 
‘Oordeel niet over een ander, dan zal God niet over u oordelen. 
Veroordeel niemand, dan zal God ook u niet veroordelen. 
Spreek anderen vrij, dan zult u door God vrijgesproken worden. 
Want met het oordeel waarmee u oordeelt zult u zelf geoordeeld worden.  
En met het recht waarmee u rechtspreekt zult u zelf berecht worden. 
En met de maat waarmee u meet zult u zelf gemeten worden. 
Schenk vergeving en God zal u vergeving schenken. 
Want God schenkt overvloedig en Zijn gulheid is mateloos. 
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Vergelijk het met dit: als een blinde een blinde begeleidt dan vallen  
ze samen in een kuil. Degene die een blinde leidt moet zelf over goede 
ogen beschikken. Ook kan een leerling niet meer weten dan zijn leraar. 
Degene die een ander iets wil leren moet bekwaam zijn.  
Pas als de leerling alles van zijn leraar heeft geleerd dan is hij net zo 
bekwaam als zijn leraar. 
Waarom kijkt u naar de splinter in het oog van een ander terwijl u de  
balk in uw eigen oog niet ziet?  
Met welk recht durft u tegen uw broeder te zeggen: laat mij die splinter 
uit je oog verwijderen terwijl jezelf kampt met een enorme balk in je oog! 
Doe niet zo schijnheilig en haal eerst die balk uit je eigen oog! Pas als je 
de balk uit je eigen oog hebt verwijderd dan zie je scherp genoeg om de 
splinter uit het oog van die ander weg te halen.  
Maar houd mensen die kwaadwillend zijn goed in de gaten. 
Geef wat van waarde is, niet aan de honden en gooi je parels niet voor de 
zwijnen. Die zouden alles met hun poten vertrappen en je in de rug 
aanvallen en verscheuren.’ 
 
§ 69   Bidden, zoeken en vinden                                                   Mt.7:7 

 
‘Bid, en u zult ontvangen; zoek, en u zult vinden; klop, en er wordt 
opengedaan. Want wie bidt zal ontvangen en wie zoekt zal vinden en 
voor een ieder die aanklopt zal de deur worden geopend.  
Wie zal zijn kind een steen geven als het om brood vraagt en wie zal  
zijn kind een slang geven als het om vis vraagt? Zoiets doe je toch niet? 
Ook al zijn jullie slecht, jullie zullen je kinderen toch geven wat goed  
voor hen is. Hoeveel te meer dan, zal jullie hemelse Vader je goede 
dingen geven als je Hem daarom vraagt.  
Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden. Dat is de kern 
van de wet - van Mozes - en de boodschap van de profeten.’ 
 
§ 70   Het brede of het smalle pad                                               Mt.7:13 

 
‘Ga door de nauwe poort naar binnen. Veel mensen nemen de brede en 
makkelijke weg. Ze gaan door de wijde poort naar binnen, en lopen zo 
hun ondergang tegemoet.  
Nauw is de poort die naar het - eeuwig - leven leidt, de weg erheen is 
smal en slecht begaanbaar. Maar weinig mensen, weten deze weg te 
vinden.’ 
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§ 71   Wolven of schapen                                                  Mt.7:15/Lc.6:43 

 
‘Pas op voor valse profeten. Ze komen als lieve schaapjes naar je  
toe, maar in hun hart zijn ze roofzuchtig als wolven. Aan hun daden  
kunt u ze herkennen. Aan doornige struiken groeien immers geen  
druiven en aan distels geen vijgen. Elke boom wordt aan zijn eigen 
vruchten herkend en druiven groeien niet aan een braamstruik!  
Een goede boom brengt goede vruchten voort en een slechte boom 
slechte vruchten. Aan een goede boom groeien geen bedorven  
vruchten en aan een slechte boom groeien geen mooie vruchten.  
Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt wordt omgehakt  
en in het vuur gegooid. 
Een goed mens heeft in zijn hart mooie dingen opgeslagen, hij is  
oprecht en eerlijk en doet goede daden. Een slecht mens heeft in  
zijn hart lelijke dingen opgeslagen, hij is vals en verdorven en doet  
slechte dingen. En waar het hart van vol is daar loopt de mond van  
over.Valse profeten herkent u aan de vruchten die ze voortbrengen.’ 
 
§ 72   Wie mij niet erkent heb ik niet gekend                 Mt.7:21/Lc.6:46 

 
‘Niet iedereen die mij aanspreekt met ‘Meester’ of ‘Heer’ zal het  
Hemels Koninkrijk binnen gaan. Waarom noemen jullie mij ‘Heer  
en Meester’ als jullie toch niet naar mij luisteren? Alleen zij die de  
wil van mijn hemelse Vader doen mogen binnenkomen. Velen zullen 
tegen mij op de Dag des Oordeels zeggen: “Oh Meester, oh Heer, wij 
hebben toch in uw naam geprofeteerd, wij hebben toch in uw naam 
demonen uitgedreven, wij hebben toch in uw naam vele wonderen 
gedaan?” Maar op die dag zal ik openlijk tegen hen zeggen: “Ik ken  
jullie niet, ga uit mijn ogen jullie verkrachters van wet en recht.” ’ 
 
§ 73   Het huis op de rots                                                 Mt.7:24/Lc.6:47 

 
‘Maar iedereen die naar mijn woorden luistert en doet wat ik zeg zal 
vergeleken worden met de man die zo verstandig was zijn huis op een 
rots te bouwen. Hij groef een bouwput en verankerde de fundering diep 
in de rots. En toen er een zware storm kwam en er hevige slagregens 
vielen en het land geteisterd werd door overstromingen bleef zijn huis 
gespaard, omdat de fundamenten van zijn huis rotsvast verankerd waren. 
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Wie echter niet naar mij luistert en niet doe wat ik zeg zal vergeleken 
worden met de man die zo dwaas was zijn huis op zand te bouwen.  
Het ging stormen en regenen. Het land overstroomde en het water  
en de wind beukten tegen het huis aan. En het huis stortte in en de  
resten ervan werden meegesleurd in een kolkende waterstroom.’ 
 
Toen Jezus was uitgesproken en alles gezegd had wat hij wilde  
zeggen bleef het lang stil. Verstomd en versteld hadden de mensen  
zijn redevoering aangehoord. Deze Jezus was zoveel meer dan hun 
schriftgeleerden. Deze Jezus had met gezag en kennis van zaken 
gesproken.  
 
§ 74   Jezus geneest de knecht van een legerofficier         Mt.8:5/Lc.7:1 

 
Na zijn toespraak daalde Jezus, gevolgd door een grote massa mensen  
de berg af en ging hij - het dorpje - Kafarnaüm in.  
Er woonde daar een legerofficier die een knecht had die ernstig ziek was 
en op sterven lag. De officier gaf echter veel om deze knecht. Toen de 
officier over Jezus hoorde stuurde hij een aantal voorname Joden naar 
Jezus toe. Ze moesten vragen of Jezus bereid was naar hem toe te komen 
om zijn knecht van de dood te redden. Toen de Joodse afvaardiging bij 
Jezus aankwam drongen ze er bij hem op aan om met hen mee te gaan 
naar de officier. Ze zeiden: ‘Deze man is het echt waard om te helpen.  
Hij houdt van ons volk en hij heeft zelfs een synagoge voor ons 
gebouwd.’ Daarop ging Jezus met hen mee.  
Toen Jezus niet ver meer bij het huis vandaan was stuurde de officier  
zijn vrienden naar Jezus toe met een boodschap. Aan Jezus werd het 
volgende bericht doorgegeven:  
 
‘Mijn Heer, ik wil u niet onnodig lastigvallen. Ook acht ik mij zelf niet 
waardig genoeg om u in mijn woning te ontvangen. Ik verzoek u echter 
beleefd om slechts één woord te spreken. Als u slechts één woord tot 
mijn knecht spreekt zal hij genezen van zijn met heftige pijnen gepaard 
gaande verlamming.  
Ik ben zelf iemand die aan anderen ondergeschikt is. Mijn soldaten zijn 
echter weer ondergeschikt aan mij. Als ik een soldaat de opdracht geef: 
“aantreden!”dan heeft hij te komen. Als ik een andere soldaat de opdracht 
geef: “ingerukt mars!” dan heeft hij te gaan. Als ik tegen mijn knecht zeg: 
“voer deze opdracht uit!” dan voert hij die opdracht uit.’  
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Met verbazing had Jezus naar de vrienden van de officier geluisterd.  
Hij draaide zich om naar de mensen die hem gevolgd waren en zei:  
‘Jullie mogen van mij aannemen dat ik zo’n groot geloof in heel Israël  
nog niet ben tegengekomen. En ik kan jullie verzekeren dat er uit heel  
de wereld, van oost tot west, vele - niet Joodse - mensen zullen komen 
die in het Hemels Koningrijk gezamenlijk aan tafel zullen zitten met 
Abraham, Isaäk en Jakob. En de - Joodse erfgenamen - de zonen van  
het Koninkrijk, zij zullen er uitgegooid worden, de buitenste duisternis  
in. Daar zullen ze huilen van verdriet en knarsetanden van wanhoop  
en wroeging.’  
Tegen de vrienden van de officier zei Jezus: ‘Ga maar naar het huis  
terug en vertel de officier dat waar hij in geloofdt, zal gebeuren.’  
Op het moment dat Jezus dat zei werd de knecht beter. En toen de 
vrienden even later in het huis terugkwamen zagen zij dat de zieke  
knecht van top tot teen genezen was. 
 
§ 75   Jezus geneest een melaatse in Galilea        Mt.8:2/Mc.1:40/Lc.5:12 
 
In een van de steden die hij bezocht kwam hij plots oog in oog te  
staan met een man die aan een ernstige vorm van melaatsheid leed.  
Toen de man Jezus zag wierp hij zich voor hem neer met zijn gezicht  
in het stof. Geknield smeekte hij: ‘Here, als u wilt kunt u mij rein  
maken.’ Vol medelijden stak Jezus zijn hand naar hem uit, raakte  
hem aan en zei: ‘Ik wil het, wordt rein.’  
Terwijl hij dit zei verdween de melaatsheid en was de man rein.  
Jezus gaf hem opdracht hier met niemand over te spreken. Wel moest  
de man zich bij de priester melden en moest hij het door Mozes in de  
wet voorgeschreven reinigingsoffer brengen. Dat zou hen - de Joodse 
leiders - ervan overtuigen dat deze man genezen was. 
De man vertrok - maar was zo blij - dat hij overal het verhaal van zijn 
genezing rondbazuinde. Het nieuws verspreidde zich als een lopend 
vuurtje door de streek. Van heinde en ver stroomden de mensen toe om 
Jezus te horen spreken en om door hem genezen te worden van hun 
ziektes. Hij kon in het openbaar de stad niet in of uit gaan of het volk 
krioelde om hem heen. Soms ontweek Jezus echter de mensenmassa.  
Dan trok hij zich terug in de verlatenheid van de woestijn om daar te 
bidden. Maar zelfs daar wisten de mensen hem te vinden. 
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§ 76   Jezus wekt een dode op in Naïn                                        Lc.7:11 

 
Na niet al te lange tijd vertrok Jezus naar een stad die Naïn heet.  
Zijn leerlingen en een flink aantal mensen trokken met hem mee. 
Toen hij bij de stadspoort aankwam was daar juist een grote 
begrafenisstoet bezig de stad te verlaten. Men ging de enige zoon van  
een weduwe begraven en een groot aantal inwoners van de stad liep in  
de uitvaartstoet met de vrouw mee.  
Toen Jezus naar de vrouw keek kreeg hij diep medelijden met haar. Hij 
sprak haar aan en zei: ‘Huil maar niet.’ Hij liep naar de draagbaar waar  
de - open - lijkkist opstond en de dragers hielden halt.  
Jezus raakte de kist aan en zei: ‘Jongeman, ik zeg u, sta op.’ 
De dode jongen ging overeind zitten en begon te spreken. Daarop gaf 
Jezus hem aan zijn moeder terug. Alle aanwezigen waren diep onder de 
indruk van het gebeuren en ze begonnen God te loven en te prijzen.  
Ze zeiden: ‘God heeft Zijn volk bezocht. Hij bekommert zich om ons  
en heeft een groot profeet gestuurd. Hij heeft een geweldige man uit  
ons midden laten opstaan.’ En als een lopend vuurtje verspreidde dit 
nieuws zich in heel Judea en de wijde omtrek. 
 
§ 77   Jezus en Beëlzebul                                  Mt.12:22/Mc.3:19/Lc.11:14 

 
Toen Jezus naar huis ging, verzamelde zich daar opnieuw een grote  
groep mensen. Hij en zijn leerlingen kregen zelfs de kans niet om wat 
brood te eten. Toen zijn familie dit hoorde gingen ze naar zijn huis om 
hem daar weg te halen. ‘Dit wordt te gek,’ zeiden ze, ‘hij is gewoon 
zichzelf niet meer en draait door!’ 
Toen bracht men een blinde bij hem die bezeten was en niet kon spreken. 
Jezus genas hem zodat hij weer kon spreken en zien. De mensen stonden 
versteld en zeiden opgewonden tegen elkaar:  
‘Als dit de Zoon van David niet is!’  
Maar de Farizeeërs die dit hoorden zeiden tegen elkaar: ‘Hij is bezeten 
door Beëlzebul de demonenvorst, en in die naam drijft hij boze geesten 
uit.’ En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen zeiden:  
‘Ja, in naam van de duivel zelf werpt hij demonen uit.’  
Anderen vonden dat Jezus maar eerst eens moest bewijzen - dat hij in 
naam van God handelde - en ze verlangden van hem een teken uit de 
hemel. Maar Jezus, die wist wat er in hun hoofd omging, riep hen bij zich 
en zei:  
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‘Ieder koninkrijk dat innerlijk verdeeld is verwoest zichzelf, en  
iedere stad en elk huis waar verdeeldheid heerst zal ten onder gaan.  
Als Satan de Satan uitdrijft dan is hij tegen zichzelf in opstand  
gekomen en zal hij zijn eigen koninkrijk vernietigen. Dit zal zijn  
einde betekenen. U zegt dat ik in de naam van Beëlzebul demonen  
uitdrijf, maar in welke naam drijven uw eigen leerlingen demonen uit?  
Uw eigen leerlingen zouden het niet accepteren als u ze van zoiets zou 
beschuldigen! Maar als ik, dankzij de kracht van Gods vinger demonen 
uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen, dan heeft de  
Geest van God Zijn gezag op aarde zichtbaar gemaakt.  
Vergelijk het met dit: Hoe kan iemand het huis van een sterk en goed 
bewapend man (Satan) binnen dringen en hem beroven van zijn 
eigendommen zonder hem eerst te hebben ontwapend en te hebben 
vastgebonden? Hij zal toch zeker eerst de sterke man moeten 
ontwapenen en vastbinden voordat hij het huis kan leegroven (een 
bezetene kan bevrijden) en het bezit (een gereinigd mens) kan  
doorgeven aan zijn meerdere (aan God). Wie niet voor mij is, die  
is tegen mij, en wie mij niet helpt - de schapen - bijeen te drijven,  
die jaagt ze uit elkaar.’ 
 
§ 78   Zondigen tegen Gods heilige Geest                    Mt.12:31/Mc.3:28 
 
En omdat ze beweerd hadden dat hij bezeten was door een onreine  
geest zei hij: ‘De mens kan voor elke zonde en elke smadelijke daad 
vergeving krijgen, hoe erg ze ook zijn. Maar het belasteren van Gods 
heilige Geest zal nooit worden vergeven. Als iemand de Mensenzoon 
beledigt dan kan dat vergeven worden. Maar wie kwaadspreekt van  
Gods heilige Geest - door Gods heilige Geest onrein te noemen - zal 
voor eeuwig schuldig zijn. Het zal hem nimmer worden vergeven dat  
hij dat deed. Niet in deze wereld en ook niet in de komende.  
Stel dat een boom goed is, dan zijn de vruchten die hij voortbrengt  
dat ook. Als een boom echter slecht is, dan zijn de vruchten die hij 
voortbrengt rot en bedorven. Aan de vruchten herkent men de boom. 
Addergebroed! Hoe kunnen slechte mensen nu iets goeds zeggen?  
Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. 
Een goed mens heeft in zijn hart mooie dingen opgeslagen, hij is  
oprecht en eerlijk en doet goede daden. Een slecht mens heeft in  
zijn hart lelijke dingen opgeslagen, hij is vals en verdorven en doet  
slechte dingen.  
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Ik zeg u dit: op de Dag des Oordeels zal ieder mens verantwoording 
moeten afleggen voor elk nutteloos woord dat hij gesproken heeft. 
Uw eigen woorden zullen uw lot bepalen! Ze spreken u vrij, of ze 
veroordelen u.’ 
 
§ 79   De terugkeer van een duivelse geest                  Mt.12:43/Lc.11:24 

 
‘Wanneer een onreine geest iemand verlaat trekt hij door woestijnen en 
dorre streken om rust te vinden. Als hij onrustig blijft dan zal hij zeggen: 
“Ik keer terug naar mijn huis, het huis dat ik verliet.” Bij zijn terugkomst 
zal hij de woning onbewoond, aangeveegd en netjes opgeruimd 
aantreffen. Dan haalt hij zeven andere geesten op die nog slechter zijn 
dan hij zelf. Ze trekken erin en blijven er wonen. En dat laatste is voor 
iemand nog erger dan het eerste. - Laat Gods Geest dus toe in je hart - 
anders zal het je slecht vergaan, net als alle andere slechte mensen hier.’ 
 
§ 80   Gelukkig is de schoot die u gedragen heeft                    Lc.11:27  

 
Terwijl hij dit vertelde riep een vrouw uit de menigte met luide stem:  
‘Gelukkig is de moederschoot die u gedragen heeft en gelukkig zijn  
de borsten waar u van dronk.’ 
Jezus zei: ‘Maar nog gelukkiger is de mens die luistert naar wat God  
te zeggen heeft en doet wat Hij vraagt.’ 
 
§ 81   Het teken van Jona                                              Mt.12:38/Lc.11:29 

 
Toen de toeloop van mensen om Jezus heen steeds groter werd vroegen 
de Farizeeërs en schriftgeleerden aan hem: ‘Meester, wij willen een  
teken - van uw bevoegdheid - zien.’ Jezus gaf hun als antwoord:  
‘De tijd waarin we leven is slecht. Alleen slechte mensen die God niet 
trouw zijn verlangen een teken. Maar ik zal deze slechte generatie geen 
ander teken geven dan het teken van de profeet Jona. 
Zoals Jona een teken was voor de inwoners van Nineve zo zal de 
Mensenzoon een teken voor deze generatie zijn. Want zoals Jona drie 
dagen en drie nachten in de buik van een groot zeemonster zat, zo zal  
de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het hart der aarde - het 
dodenrijk - verblijven. En op de Dag des Oordeels - als de doden en  
de levenden geoordeeld worden - dan zullen de inwoners van Nineve 
samen met jullie - uit de dood - opstaan.  
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En zij zullen u veroordelen omdat u zich niet wilde bekeren want de 
Ninevieten bekeerde zich wel na de waarschuwende prediking van Jona. 
En hier staat iemand die groter is dan Jona. Op de Dag des Oordeels  
zal - Sheba - de koningin van het Zuiden samen met jullie opstaan - uit  
de dood - en zij zal jullie veroordelen. Want zij kwam uit een verre 
uithoek van de aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo en  
hier staat iemand die groter is dan Salomo.’ 
 
§ 82   De vossen hebben hun holen en de vogels hun nesten   Mt.8:18  

                                                                                                                  Lc.9:57 

 
Toen Jezus de grote mensenmassa’s om zich heen zag gaf hij  
- zijn leerlingen - opdracht om naar de overkant van het meer te varen. 
Op het moment dat ze wilden vertrekken werd hij aangesproken door 
een schriftgeleerde. De man zei: ‘Meester, ik zal u volgen waar u ook 
heengaat.’ Jezus zei tegen hem:  
‘De vossen hebben hun holen en de vogels hun nesten maar de 
Mensenzoon heeft geen enkel plekje waar hij zijn hoofd te rusten kan 
leggen. - Bedenk dus goed waar je aan wilt beginnen -.’  
Een andere man, een leerling van Jezus zei: ‘Here, ik wil u volgen, maar 
sta mij toe om weg te gaan om eerst mijn vader te begraven.’ Jezus zei 
tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven. (Laat dode rituelen 
achter je en laat degenen die zich druk maken over rituelen de doden 
maar ritueel begraven.) Wacht niet en ga nu met mij op weg om overal 
het Koninkrijk van God te verkondigen.’ 
En weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen Here, maar sta mij toe dat ik eerst 
afscheid van mijn familie en huisgenoten neem.’ Jezus zei tegen hem:  
‘Wie het land met de ploeg wil bewerken - en met een strak en recht 
ploegspoor het land bouwrijp wil maken zonder daarbij te slingeren - 
moet vooruit kijken en niet achterom. Wie toch achterom kijkt is niet 
geschikt om mee te werken aan Gods Koninkrijk.’ 
 
§ 83   Jezus stilt de storm op het meer                Mt.8:23/Mc.4:35/Lc.8:22 

 
Tegen de avond van diezelfde dag stapte Jezus in de boot en zijn 
leerlingen volgde hem. Hij zei: ‘Laten we naar het gebied aan de overkant 
van het meer varen.’ Ze namen hem mee en lieten de mensenmenigte 
achter zich. Vergezeld van wat andere scheepjes voeren ze uit. Nadat ze 
waren uitgevaren viel Jezus in slaap.  
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Terwijl hij sliep stak er plotseling een hevige storm op met windvlagen 
van orkaankracht. De zee kolkte woest en het schip werd bedolven  
onder hoge golven. De boot liep vol water en een schipbreuk dreigde. 
Met zijn hoofd op een kussen lag Jezus echter - rustig - op het achterdek 
te slapen. Ze gingen naar hem toe en maakten hem wakker. Ze zeiden:  
‘Meester, meester, we vergaan! Kan het u niet schelen dat we ten onder 
gaan!’ Jezus stond op en zei: ‘Waarom zijn jullie zo bang van hart en  
heb je zo weinig vertrouwen. Waar is jullie geloof? Hoe komt het toch  
dat jullie geen geloof hebben?’  
Toen zei hij tegen de wind en het water:  
‘Zwijg en wees stil.’ 
En de wind en het water bedaarden en alles om hen heen werd stil. 
Vol ontzag en bewondering zeiden de leerlingen tegen elkaar:  
‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen?’ 
 
§ 84   De genezing van bezetenen in het land der Gerasenen   
                                                                                 Mt.8:28/Mc.5:1/Lc.8:26 

 
Na de oversteek van het meer van Galilea landde hun vaartuig aan  
de overkant in het gebied der Gerasenen. Nadat ze het schip hadden 
verlaten en aan land waren gegaan kwamen er vanuit de grafspelonken 
twee mannen op hen toegelopen. De twee waren al sinds lange tijd  
door demonen bezeten en kwamen oorspronkelijk uit een van de  
steden daar. Al geruime tijd droegen ze geen kleding meer en woonden  
ze niet meer in een huis maar tussen de graven. Ze waren zo woest en 
gevaarlijk dat niemand bij hen in de buurt of op deze weg durfde te 
komen. Ook was er niemand tot heden toe in geslaagd deze bezetenen 
vast te binden en te bewaken want zelfs ijzeren boeien konden ze 
verbreken. Vaak had men geprobeerd deze mannen met kettingen  
en voetboeien vastgeketend te houden maar telkens weer waren ze er  
in geslaagd hun ketens stuk te trekken en hun boeien kapot te slaan. 
Demonische krachten dreven deze mannen voort en sleurden hen naar 
afgelegen plekken en onherbergzaam gebied. Dag en nacht liepen ze in  
de spelonken en tussen de rotsgraven door te schreeuwen en te krijsen 
waarbij ze zichzelf met stenen neersloegen. 
Toen - een van hen - Jezus in de verte zag aankomen begon hij te 
schreeuwen. Hij rende naar hem toe, viel krijsend voor hem neer en  
riep luid: ‘Wat moet je van mij Jezus, Zoon van de allerhoogste God?  
Ik smeek je, doe mij geen pijn. Bij God bezweer ik je, pijnig mij niet!  
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Of ben je soms gekomen om ons, nog voor het onze tijd is - nog  
voor de Dag des Oordeels komt - te kwellen? Ik smeek je, stuur ons  
niet naar het Abaddon.’ (De afgrond waarin Satan en zijn demonen 
gevangen worden gezet.) De boze geesten zeiden dit omdat Jezus op  
het punt stond hen uit te drijven. Jezus vroeg aan hem:  
‘Hoe heet je?’ ‘Mijn naam is Legioen, want wij zijn met velen dit  
lichaam binnengegaan,’ antwoordde hij. En dringend smeekte hij  
Jezus hem en de andere boze geesten niet uit deze streek en dit land  
te verjagen.  
Nu liep er op een berg een eindje verderop een grote kudde varkens te 
grazen. Smekend vroegen de demonen aan Jezus: ‘Als u ons uitdrijft sta 
ons dan toe ‘bezit’ te nemen van die varkens, zend ons naar die kudde  
en laat ons daar intrekken.’ Jezus stond dat toe en zei: ‘Ga maar.’  
De demonen verlieten beide mannen en trokken in de kudde varkens. 
Direct nadat de boze geesten bezit hadden genomen van de varkens 
stormde de hele kudde de steile berghelling af. Beneden aangekomen 
raakte ze ter water en de hele kudde van zo’n tweeduizend varkens 
verdronk.  
De varkenshoeders die alles hadden zien gebeuren sloegen op de vlucht. 
Op de velden en in de stad vertelden ze wat ze gezien hadden en wat er 
was gebeurd. De hele stad liep uit om te gaan kijken en op zoek te gaan 
naar Jezus. Iedereen liep mee, ook de mensen van het platteland.  
Toen ze Jezus hadden gevonden en ook de twee bezetenen schrokken ze 
hevig. De mannen die ooit bezeten waren geweest door een legioen aan 
demonen zaten nu aangekleed en bij hun volle verstand aan de voeten 
van Jezus. Een aantal ooggetuigen begon te vertellen wat er precies was 
gebeurd met de bezetenen en de varkens. Nadat de toehoorders het  
hele verhaal over de uitdrijving en de redding van de bezetenen hadden 
gehoord werden ze door een beklemmende angst overvallen. De gehele 
toegestroomde mensenmassa verzocht Jezus dringend het gebied der 
Gerasenen te verlaten.  
Toen Jezus de boot inklom om te vertrekken drongen de van demonen 
bevrijde mannen er bij hem op aan of ze bij hem mochten blijven.  
Maar Jezus wilde dit niet en zei: ‘Ga terug naar huis en vertel aan al je 
kennissen, vrienden en familieleden wat Jahweh de HEER voor jullie 
heeft gedaan. Vertel hoe goed en barmhartig Hij voor jullie is geweest.’ 
De mannen gingen weg en in het - gehele tien steden gebied - van 
Dekapolis vertelden ze wat Jezus voor hen had gedaan. En iedereen 
luisterde met verbazing naar hun verhaal. 
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§ 85   Het gat in het dak                                          Mt.9:1/Mc.2:1/Lc.5:17 
 
Na een aantal dagen kwam Jezus terug in zijn eigen stad Kafarnaüm.  
Hij werd hartelijk door een menigte wachtende mensen ontvangen  
en het duurde niet lang of iedereen wist dat hij weer thuis was. Gelijk 
begonnen de mensen in grote getale op hem toe te stromen. Binnen de 
kortste keren stond het huis stampvol en zelfs bij de deur verdrong men 
elkaar. Jezus onderwees de mensen en hij was vol van Gods kracht om 
zieken te genezen.  
Terwijl hij aan de menigte, Gods ‘Blijde Boodschap’ verkondigde 
probeerde vier mannen die een draagbaar tilden met daarop een verlamde 
man bij hem te komen. Omdat het de mannen niet lukte zich in de drukte 
een weg naar Jezus te banen besloten ze via het dak te gaan. Ze klommen 
het gebouw op schoven de tegels weg en boven de plek waar Jezus zich 
bevond maakten ze een gat in de dakbedekking.  
Temidden van de mensen beneden lieten ze de verlamde man met 
draagbaar en al door het gat in het dak zakken, recht voor de voeten  
van Jezus. Toen Jezus zag hoeveel geloofsvertrouwen deze mannen 
hadden zei hij tegen de verlamde man:  
‘Wees maar gerust mijn vriend, uw zonden zijn u vergeven.’ 
Nu bevonden zich onder de aanwezigen ook Farizeeërs en wet- en 
schriftgeleerden. Uit allerlei dorpjes van Galilea tot Judea en zelfs uit 
Jeruzalem waren ze gekomen. Een aantal vroeg zich af of Jezus zich  
niet schuldig maakte aan godslastering. Ze dachten: Alleen God kan 
zonden vergeven, wie denkt hij wel dat hij is dat hij dat ook kan? Hij  
is toch zeker God niet. 
Maar Jezus wist wat ze dachten en zei: ‘Waarom denken jullie zo slecht 
over mij? Denken jullie dat het voor mij gemakkelijker is om te zeggen:  
je zonden zijn je vergeven, of denken jullie dat het voor mij te moeilijk  
is om te zeggen: sta op en wandel.  
Ik zal u laten zien dat de Zoon des Mensen - door God - gemachtigd is 
om op aarde zonden te vergeven.’ En tegen de verlamde man zei Jezus:  
‘Sta op, pak je draagbaar en ga naar huis.’ De man stond onmiddellijk  
op, pakte zijn draagbaar en liep voor het oog van de verbouwereerde 
menigte naar buiten en ging, God lovend en prijzend, naar huis.  
De mensen die het hadden zien gebeuren huiverden maar tegelijkertijd 
hadden ze ook diep ontzag voor hetgeen wat was gebeurd. Ze prezen 
God omdat Hij dergelijke macht aan mensen heeft gegeven en ze zeiden: 
‘Vandaag hebben we onverwacht iets geweldigs meegemaakt, zoiets 
hebben we nimmer nog gezien.’ 
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§ 86   Johannes de Doper stuurt twee leerlingen naar Jezus     Mt.11:2  
                                                                                                                  Lc.7:18 

 
Johannes de Doper die nog steeds in de gevangenis zat kreeg van zijn 
leerlingen te horen wat Jezus allemaal deed. Daarop liet hij twee 
leerlingen bij zich roepen en stuurde die naar Jezus met de boodschap: 
‘Bent u degene die zou komen of is het een ander die wij moeten 
verwachten?’ De mannen gingen naar Jezus toe en zeiden:  
‘Wij zijn door Johannes naar u toegestuurd om u te vragen of u de 
‘komende’ bent of dat wij een ander moeten verwachten.’  
De mannen stelden hun vraag op het moment dat Jezus bezig was met 
het genezen van veel zieken, bezetenen en blinden. Jezus antwoordde  
en zei: ‘Ga naar Johannes en meldt hem alles wat u hier ziet en hoort.  
Vertel hem dat blinden weer kunnen zien, dat kreupelen weer lopen,  
dat melaatsen zijn genezen, dat doven weer horen, dat doden tot leven 
worden gewekt en dat de armen de ‘Blijde Boodschap’ ontvangen. 
Maar zeg Johannes ook dit: gelukkig is hij die niet aan mij twijfelt.’ 
 
Toen de - twee - afgezanten die Johannes had gestuurd waren  
weggegaan begon Jezus de menigte toe te spreken over Johannes. Hij  
zei: ‘Wat voor soort man dachten jullie aan te treffen in de woestijn? 
Was het iemand die als een rietstengel heen en weer bewoog - en met  
alle winden meewaait! Nee toch - ? 
Of dachten jullie daar iemand aan te treffen die sjiek gekleed ging in  
een zacht satijnen gewaad? Nee, dat ook niet! Want mensen die in  
weelde leven en prachtige kleren dragen vind je alleen maar in paleizen! 
Was het dan toch soms een profeet, waar jullie in de woestijn naar 
opzoek gingen? 
Jazeker, het was een profeet! En ik zeg jullie, het was zelfs meer dan  
een profeet. Jullie zagen iets buitengewoons, - jullie zagen een profetie  
in vervulling gaan - ! Jullie zagen de man over wie geschreven staat:  
“Luister goed: Ik zend jullie Mijn bode, hij maakt een begaanbaar pad.”  
Ik verzeker jullie, dat de profeet die groter is dan hij nog geboren moet 
worden. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat de kleinste in Gods 
Koninkrijk groter is dan hij. Sinds het optreden van Johannes breekt  
het Koninkrijk der Hemelen met kracht door. Het Hemels Koninkrijk  
is bestemd voor degenen die het najagen en er voor willen vechten.  
Voor degenen die bereid zijn tot het uiterste te gaan. Want al de 
profetieën van alle profeten en de wet - van Mozes - lopen tot het 
tijdperk waarin Johannes met zijn prediking begon. 
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En als u geloof hecht aan de boodschap van de - oude - profeten  
neem dan van mij aan dat Johannes de ‘Elia’ is die zou komen.  
Gebruik je oren om te horen.’ 
De tollenaars en alle andere mensen die door Johannes waren  
gedoopt begonnen God te loven en te prijzen toen ze dit hoorden.  
Maar de Farizeeërs en de wetgeleerden die zich niet door Johannes 
hadden laten dopen waren het hier niet mee eens. - Door echter de 
boodschap van Johannes af te wijzen wezen zij tegelijk ook Jezus af  
en daarmee Gods ‘plan’ met de wereld.- 
En Jezus sprak verder en zei: ‘Met wie zal ik de mensen van nu 
vergelijken? Waar lijken ze op? Ze lijken nog het meest op kibbelende 
kinderen die op het marktplein spelen. Ze roepen naar elkaar en zeggen: 
Wij spelen op de fluit en maken muziek maar jullie willen niet dansen.  
Wij zongen treurige liedjes maar jullie wilden niet huilen. 
Jullie hebben Johannes de Doper verworpen door hem te negeren.  
Want toen Johannes kwam vastte hij. Hij at geen brood en dronk geen 
wijn. En jullie zeiden: die man is niet goed bij zijn hoofd, hij is bezeten 
door een boze geest. En toen de Mensenzoon kwam, die wel at en dronk 
zeiden jullie: wat is dat een veelvraat en een zuiper en kijk eens naar al  
die mooie vrienden van hem, allemaal geboefte en zakkenvullers. 
Maar God is wijs en oprecht. Hij ziet wie echt Zijn kind wil worden.  
Hoewel Zijn kinderen vaak eigenwijs waren en uit eigenbelang  
handelden hebben ze toch een verstandig en wijs besluit genomen.  
Zijn ‘plan’ met de wereld hebben zij aanvaard en Zijn Wijsheid  
hebben zij omarmd.’ 
 
§ 87   Jezus wordt gezalfd in het huis van Simon de Farizeeër  
                                                                                                        Lc.7:36  

 
Een van de Farizeeërs nodigde Jezus uit om bij hem thuis te komen  
eten. Jezus - nam de uitnodiging aan - ging het huis binnen en nam  
plaats aan tafel. Nu was er in die stad een vrouw die een zondig leven 
leidde. Toen deze vrouw er achter kwam dat Jezus te gast was in het  
huis van de Farizeeër ging ze daarheen. Ze nam een albasten kruikje  
vol geurige olie mee. Toen ze Jezus zag liep ze huilend achter hem  
langs en ging bij het voeteneind van de sofa staan waar hij op lag.  
De tranen liepen over haar wangen en vielen op de voeten van Jezus. 
Toen ze zag dat door haar tranen de voeten van Jezus nat werden 
droogde ze deze met haar - lange - haren af en liefdevol kuste ze zijn 
voeten en wreef ze met de meegebrachte olie in.  
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De Farizeeër die Jezus had uitgenodigd zag dit alles aan en dacht:  
Als deze Jezus werkelijk een profeet zou zijn, als hij ‘de’ profeet  
was, dan zou hij weten wat voor soort vrouw dit is, dan wist hij dat  
de vrouw die hem aanraakt een zondig leven leidt.  
Maar Jezus nam het woord en zei: ‘Simon ik wil je iets zeggen.’  
‘Vertel maar wat u te zeggen heeft meester,’ zei Simon. 
‘Er was eens een geldschieter die aan twee mannen geld had uitgeleend. 
Aan de een had hij vijfhonderd daalders geleend en aan de ander vijftig. 
Beide mannen konden echter hun schuld niet terugbetalen en daarom 
besloot de geldschieter tot kwijtschelding over te gaan. Hij schonk de 
mannen het geld en ze hoefden niets terug te betalen.  
Nu vraag ik aan jou Simon: wie van deze mannen zou nu volgens jou  
het meest dankbaar zijn.’ ‘Ik denk dat dat de man is die hem het meeste 
geld schuldig was,’ zei Simon. ‘Dat heb je goed gedacht,’ zei Jezus. 
En Jezus draaide zich om naar de vrouw en zei tegen Simon:  
‘Kijk eens goed naar deze vrouw. Toen ik jou huis binnenkwam heb je 
mij geen water aangeboden om mijn voeten te wassen, maar zij heeft  
met haar tranen mijn voeten gewassen en ze met haar haren afgedroogd.  
Jij hebt me toen ik binnenkwam niet begroet met een kus, maar zij  
is al vanaf het moment dat ik binnenkwam mijn voeten innig en 
onophoudelijk aan het kussen.  
Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met een kostbare 
en geurige zalfolie mijn voeten gebalsemd. Ik kan je zeggen Simon: 
vergeven zijn haar vele zonden want zij heeft veel liefde getoond.  
 

Aan wie veel liefde schenkt, wordt ook heel veel geschonken, 
maar geef je weinig en niet veel, dan past bij jou het mindere deel.’ 

 
En tegen de vrouw zei Jezus: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 
Zijn tafelgenoten dachten echter bij zichzelf: Wie is toch deze man,  
die zelfs zonden vergeeft. Jezus sprak echter verder tot de vrouw en  
zei: ‘Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.’ 
 
§ 88   De vrouwen die Jezus volgden                                             Lc.8:1 

 
Kort daarna begon Jezus al predikend in het rond te trekken. En in  
de vele steden en dorpen die hij bezocht verkondigde hij de ‘Blijde 
Boodschap’ van het Koninkrijk van God.  
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Hij werd daarbij vergezeld door de twaalf - apostelen - en een aantal 
vrouwen die hij van ziektes en boze geesten had genezen. Onder de 
vrouwen die met hem meetrokken bevonden zich Maria van Magdala,  
bij wie zeven demonen waren uitgedreven en Suzanna. Ook Johanna,  
de vrouw van Chusas de beheerder - van de (land) goederen - van 
Herodes, vergezelde hem. Deze en tal van andere vrouwen trokken met 
Jezus en de - apostelen - mee. Ook stelden zij hun eigen kapitaal ter 
beschikking aan hem en droegen er zorg voor dat allerlei zaken gekocht 
en betaald konden worden. 
 
§ 89   De gelijkenis van het zaad                            Mt.13:1/Mc.4:1/Lc.8:4 

 
Op een dag verliet Jezus zijn huis en ging naar het meer. Daar ging hij 
zitten en begon de mensen te onderwijzen. Uit allerlei steden kwamen  
de mensen echter massaal op hem toestromen. Op zeker moment was  
de toeloop zo groot dat Jezus besloot vanuit een boot de enorme menigte 
toe te spreken. Hij stapte de boot in en ging zitten. En in de vorm van 
gelijkenissen onderwees hij de mensen die zich op de oever en langs  
het strand verzameld hadden. Op die manier bracht hij de mensen  
veel kennis bij. Hij begon met deze gelijkenis en zei: ‘Luister!’ En hij 
vervolgde: 
‘Een boer ging eens naar zijn akker om daar te zaaien. Tijdens het 
strooien kwam een deel van het zaad op de weg terecht, waar de mensen 
het vertrapten en de vogels het wegpikten. 
Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar de wortels niet kunnen 
groeien. Het groeide vlot, maar toen de zon opkwam bleef het door 
gebrek aan vocht verdord achter. Het had geen wortel geschoten in de 
dunne laag aarde. 
Weer een ander deel van het zaad viel tussen de dorens. Toen de 
doornstruiken en het zaad samen begon te groeien werd het zaad door  
de snelgroeiende doornstruiken verstikt en bracht het geen vrucht voort. 
Het zaad dat echter op de vruchtbare grond was ingezaaid kwam wel 
mooi op en gaf een rijke oogst. De zaadjes brachten elk wel dertig of 
zestig en soms zelf wel honderd vruchten voort.’  
Toen hij dit gezegd had riep hij met luide stem: ‘Gebruik je oren om  
te horen.’ 
 
 
 
 



 75 

§ 90   Het doel van de gelijkenissen                   Mt.13:10/Mc.4:10/Lc.8:9 

 
Toen Jezus weer alleen was kwamen de twaalf en een aantal leerlingen 
naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u het volk toe in de vorm  
van een gelijkenis?’ Hij antwoordde en zei: ‘Jullie mogen ingewijd  
worden in de geheimenissen van het Koninkrijk van God maar anderen 
niet. Ze staan er niet voor open. Aan de buitenstaanders die het niet 
begrijpen probeer ik met behulp van gelijkenissen uit te leggen wat het 
Hemels Koninkrijk inhoudt. Jullie zijn echter bevoorrecht, jullie hebben 
al iets, maar jullie zullen nog meer krijgen. 
  

Wie iets heeft krijgt erbij, opdat hij een overvloed heeft, 
maar wie niets heeft ontneemt men zelfs dat wat hij heeft. 

 
De reden dat ik spreek in gelijkenissen is omdat de mensen mij niet  
willen verstaan. Ze zijn ziende blind en horende doof. De profetie  
van Jesaja wordt door hen vervuld toen hij zei: 
 

“Ze kijken aandachtig en spitsen de oren, 
maar zijn ‘ziende’ blind en ‘doof’ bij het horen. 

 
Ach zagen zij maar, waren hun oren niet doof, 

ze zouden genezen, door inkeer en geloof. 
 

Vergeving van zonden zouden zij krijgen, 
door te zien en te horen, ‘nieuw leven’ verkrijgen. 

 
Maar ze zijn lomp, kortzichtig, slechthorend en traag, 

ze willen niet kijken en ze horen niet graag.” 
 
Maar jullie zijn gezegend. Gelukkig hebben jullie ogen die ‘het’ wel  
willen zien en gelukkig hebben jullie oren die ‘het’ wel willen horen. 
Neem van mij aan dat veel profeten en veel oprechte mensen graag 
hadden gezien wat jullie nu zien, maar ze kregen het niet te zien.  
Ze hadden graag gehoord wat jullie nu horen, maar ze kregen het  
niet te horen.’ 
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§ 91   Jezus legt de gelijkenis van de zaaier uit             Mt.13:18/Mc.4:13 
                                                                                                                  Lc.8:11 

 
En - tegen zijn leerlingen - zei Jezus: ‘Als jullie deze gelijkenis niet 
begrijpen dan zullen jullie de andere gelijkenissen die ik ga vertellen  
ook niet begrijpen. Luister dus goed, dan leg ik jullie de gelijkenis  
van de zaaier uit. 
- Ik ben de zaaier - en het zaad is het woord van God.  
Het zaad dat op de weg is gevallen kun je vergelijken met mensen die 
over het Koninkrijk van God hebben horen praten maar het niet hebben 
begrepen. Nog voor ze het begrijpen, nog voor het wortel schiet, wordt 
het ‘woord’ dat in hun hart is gezaaid razendsnel door Satan, de duivel 
weggegrist. Op deze manier wil ‘de Boze’ voorkomen dat mensen gaan 
geloven en gered worden. 
Het zaad dat op de rotsgrond terecht kwam kunnen jullie vergelijken  
met mensen die de ‘Blijde Boodschap’ horen en gelijk beginnen te 
juichen. Hun geloof is echter oppervlakkig en niet diep geworteld.  
Als het ze tegenzit en ze om hun geloof worden vervolgd dan haken  
ze snel af en zijn ze gauw uitgejuicht. 
Het zaad dat tussen de doornstruiken terecht kwam stelt de mensen  
voor die het ‘woord’ hebben gehoord en begrepen maar het lieten 
verstikken. Dat kan gebeuren door allerlei dagelijkse beslommeringen. 
Maar ook door de jacht naar rijkdom. Het begeren van steeds meer en 
meer. En het met volle teugen alleen maar willen genieten van het leven. 
Door dit soort zaken kan het ‘woord’ niet tot groei komen en geen  
vrucht dragen.  
Het zaad dat echter in vruchtbare aarde gezaaid werd stelt de mensen 
voor die het ‘woord’ hebben gehoord, hebben begrepen en er naar 
hebben geleefd. Ze zijn oprecht en hebben een gouden hart. Ze hebben 
het ‘woord’ aangenomen en zich er dagelijks mee gevoed. Ze zijn 
standvastig, hebben een diep geworteld geloof, en houden vol. Bij hen 
brengt het ‘woord’ vrucht voort. Bij de een honderdvoudig, bij de  
ander zestigvoudig en bij weer een ander dertigvoudig.’ 
 
§ 92   De lamp onder de korenmaat                                Mc.4:21/Lc.8:16 

 
En Jezus zei: ‘Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een 
voorwerp. Je zet een brandende lamp toch niet onder een maatemmer  
of onder een bed? Een brandende lamp zet je op een standaard zodat 
iedereen die binnenkomt het licht kan zien.  
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Want zo worden alle geheimen ontsluierd en zo komt alles wat  
verborgen was aan het licht. Onthoud dit goed! En hij sprak verder  
en zei: ‘Luister niet alleen met je oren maar ook met je hart. Want  
als je werkelijk een ‘brandende lamp’ bent in deze - donkere wereld -  
dan krijg je meer dan waarop je gerekend had.  
 

Wie iets heeft krijgt erbij, opdat hij een overvloed heeft, 
maar wie niets heeft ontneemt men zelfs dat wat hij heeft.’ 

 
§ 93   De gelijkenis van het opkomende zaad                            Mc.4:26 

 
En Jezus sprak verder en zei: ‘Het Koninkrijk van God is te vergelijken 
met een boer die zaad uitstrooide op zijn akker. Dagen en nachten van 
opstaan en weer slapen gaan verstreken. En ondertussen ontkiemde het 
zaad en groeide het, al wist de boer zelf niet hoe. Het zijn dingen die als 
vanzelf gaan. De aarde zelf brengt vrucht voort. Eerst groeiden er jonge 
stengels uit de aarde. Daarna groeiden uit de stengels korenaren. En 
vervolgens groeiden in de korenaren de graankorrels.  
En als de graankorrels volgroeid zijn en het graan rijp is dan pakt de  
boer meteen zijn sikkel en gaat hij oogsten.’ 
 
§ 94   De gelijkenis van het mosterdzaadje en het gist            Mt.13:31 
                                                                                                   Mc.4:30/Lc.13:18 

 
En Jezus legde hun een andere gelijkenis voor en zei: ‘Waar kunnen  
we nu het Koninkrijk van God mee vergelijken? Welke vergelijking 
kunnen wij maken?  
Het Koninkrijk van God is als het zaadje van een mosterdplant.  
Dit zaadje is het kleinste zaadje ter wereld, kleiner bestaat niet. Maar  
als iemand dit zaadje in de aarde van zijn moestuin zaait dan groeit  
het uit tot een groot gewas. Het wordt groter dan welk tuingewas dan 
ook. De - stengels - groeien uit tot grote takken en het gewas wordt  
- net zo - groot als een boom. De vogels uit de lucht vinden er schaduw 
en bouwen er hun nestjes.’ 
En Jezus sprak verder en hij vertelde hun een andere gelijkenis, hij zei:  
‘Waar kan het Koninkrijk van God nog meer mee worden vergeleken?  
Het lijkt op - een klein beetje - gist dat een vrouw door drie zakken  
meel heen mengt. Aan het deegmeel kun je niet zien dat er gist in zit.  
- De volgende dag blijkt echter dat door de toevoeging van gist het  
deeg flink is gerezen.-’  
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Met deze en vele andere gelijkenissen sprak Jezus het volk toe.  
Op deze manier zou zijn boodschap beter door de mensen begrepen 
worden. Als hij een menigte iets duidelijk wilde maken dan deed hij  
dat altijd met behulp van een gelijkenis. Nooit zou hij het volk  
toespreken zonder daarbij een gelijkenis te gebruiken.  
Zo ging in vervulling wat door de profeet - Asaf - werd gezegd: 
 

“Aloude geheimen verbeeld ik met woorden, 
ik open mijn mond en stoot ze uit met mijn tong. 

Want sinds de schepping der wereld, was - Gods heilsplan - verborgen, 
maar ik leer en onthul u, in vergelijkende vorm.” 

  
- Alleen voor zijn leerlingen maakte hij een uitzondering. - Als hij  
met hen alleen was dan legde hij alles aan hen uit. 
 
§ 95   De gelijkenis van de tarwe en het onkruid                      Mt.13:24 
 
Hij vertelde nog een gelijkenis en zei:  
‘Het Hemels Koninkrijk is te vergelijken met een landeigenaar die goed 
zaad uitstrooide op zijn akker. Terwijl iedereen sliep kwam de vijand van 
deze man en zaaide giftig onkruid tussen het goede tarwezaad in. Daarna 
verdween hij. Toen het jonge groen opkwam en vrucht begon te dragen 
verscheen ook het onkruid. De knechten gingen naar de landeigenaar toe 
en vroegen: “Heer, kijk eens naar al dat giftig onkruid, hebt u wel goed 
zaad in uw akker gezaaid?” De landeigenaar zei: “Een vijandig man heeft 
dat gedaan.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er heengaan 
en het onkruid verwijderen?” “Nee,” zei hij, “doe dat maar niet. Als je het 
onkruid verwijdert dan trek je ook de wortels van de tarwe los. Laat het 
maar samen opgroeien tot aan de oogst. Als dan het hele veld gemaaid  
is zal ik tegen de maaiers zeggen dat ze het onkruid moeten verzamelen. 
Ze moeten het apart bundelen tot bossen en het dan verbranden. Daarna 
kunnen ze de tarwe verzamelen en opslaan in mijn voorraadschuur.” ’ 
 
§ 96   De uitleg van de gelijkenis van de tarwe en het onkruid  
                                                                                                      Mt.13:36 
 
Toen stuurde Jezus de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen 
gingen naar hem toe en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis uitleggen van 
het ‘giftig onkruid’ op de akker?’ Jezus antwoordde en zei: 
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‘De ‘man’ die het goede zaad uitzaaide is de Mensenzoon. De ‘akker’ is  
de wereld. En het ‘goede zaad’ dat zijn de kinderen van het Koninkrijk. 
Het ‘giftige onkruid’ staat symbool voor de ‘kinderen van het kwaad’  
en de ‘vijand’ die het zaaide is de duivel. De ‘oogst’ heeft betrekking  
op het einde van deze wereld en de ‘maaiers’ zijn de engelen.  
Zoals het onkruid in het vuur wordt verbrand zo zal het ook gaan - op  
de Dag des Oordeels - aan het eind der tijden. 
Dan zal de Mensenzoon zijn engelen zijn Koninkrijk insturen. En een 
ieder die zich aan God noch gebod heeft gestoord zal in het vuur worden 
geworpen. Ook degenen, die schandalig veel kwaad hebben aangericht  
en van geen ophouden wilden weten, zullen dit lot ondergaan. Ze zullen 
huilen van verdriet en knarsetanden van wanhoop en wroeging. Dan 
zullen de mensen die eerlijk en oprecht zijn, stralen als een blinkende  
zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Gebruik je oren om te horen.’ 
 
§ 97   De gelijkenis van de schat en de parel                            Mt.13:44 
 
‘Het is met het Hemels Koninkrijk net als met een verborgen schat  
op een stuk land. Iemand vond deze schat en verborg hem snel. Omdat 
hij zo blij was met zijn vondst besloot hij zijn hele hebben en houwen  
te verkopen en met de opbrengst van de verkoop het stukje land te 
kopen. Zo kreeg hij de schat in bezit.  
Zo is het Hemels Koninkrijk ook te vergelijken met een koopman  
die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een zeer kostbare parel  
vond verkocht hij zijn hele bezit om met de opbrengst daarvan deze  
ene parel te kopen.’ 
 
§ 98   De gelijkenis van het visnet                                             Mt.13:47 

 
‘Het Hemels Koninkrijk is ook te vergelijken met een sleepnet. Als  
je dat uitzet in zee dan vang je er allerlei soorten vis in. Als het net  
vol is dan wordt het de kant opgetrokken. Aan wal wordt de goede  
vis bijeen vergaard en gekuipt. De rotte vis gooit men weg. 
Zo zal het ook gaan - op de Dag des Oordeels - aan het eind der tijden. 
Dan zullen de engelen erop uittrekken om de goede mensen van de 
slechte te scheiden.  
De slechteriken zullen in de vurige oven worden gegooid. Daar zullen  
zij huilen van verdriet en knarsetanden van wanhoop en wroeging.’ 
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§ 99   De gelijkenis van de rijke huisheer en zijn schatten      Mt.13:51 
 
En Jezus zei: ‘Hebben jullie alles wat ik verteld heb begrepen?  
‘Ja Here’, zeiden zijn leerlingen. En hij zei: 
‘Elke schriftgeleerde die goed onderlegd is in de oude bijbelse 
Geschriften kan leerling worden in het Hemels Koninkrijk. Je kunt  
ze vergelijken met een welgestelde huisheer die weet wat hij in zijn 
schatkamer heeft. Hij kan beschikken over zijn oude schatten - de  
oude bijbelse Geschriften - en over - het Evangelie - de nieuwe  
schat die hij verworven heeft.’ 
 
§ 100   Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders              Mt.12:46  
                                                                                                     Mc.3:31/Lc.8:19 

 
Terwijl Jezus nog bezig was een grote groep mensen toe te spreken 
trachtte zijn moeder en broers die buiten stonden bij hem te komen.  
Ze waren gekomen om hem te spreken maar ze konden hem door de 
drukte in en om het huis niet bereiken. Ze stuurden iemand naar  
binnen om hem te roepen en bleven zelf buiten staan.  
‘Uw moeder en broers staan buiten en willen u spreken,’ werd aan  
Jezus doorgegeven.  
‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders?’ zei Jezus. Hij keek  
in het rond en wees met zijn hand naar de grote groep leerlingen  
die om hem heen zat en zei:  
‘Kijk, dat is mijn familie, daar zitten mijn moeder en broers. Want 
iedereen die naar Gods woord luistert en de wil van mijn hemelse  
Vader doet, die is mijn broeder, mijn zuster, en mijn moeder.’ 
 
§ 101   De uitzending van de twaalf                        Mt.10:5/Mc.6:7/Lc.9:1 

 
Na het vertellen van de gelijkenissen ging Jezus daar weg en trok hij  
in het rond om in de omliggende dorpen de mensen te onderwijzen.  
Hij riep de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden.  
Hij gaf hun opdracht binnen de grenzen van het Joodse land te blijven  
en niet naar de heidenen of naar de Samaritaanse steden af te reizen.  
Hij vond het belangrijk dat ze het Evangelie aan de verloren schapen  
van het volk Israël zouden verkondigen. Ze moesten hun Joodse 
broeders en zusters duidelijk maken dat het Hemels Koninkrijk in 
aantocht is. Ze moesten het Koninkrijk van God gaan prediken. 
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Hij gaf hun macht over onreine geesten. Ze zouden demonen kunnen 
uitdrijven, zieken en melaatsen kunnen genezen en doden tot leven 
kunnen wekken. Ze mochten hier niets voor vragen omdat ze het zelf 
ook voor ‘niets’ hadden gekregen.  
Hij droeg hun op niets mee te nemen dan alleen een (herders)staf en 
sandalen als schoeisel voor hun voeten. Ze mochten geen brood, geen 
reistas, geen (wapen)stok, en geen extra kleding of schoeisel meenemen.  
Ook mochten ze geen muntgeld, goud, zilver of koper aannemen of in 
hun gordel bij zich dragen. Hij had hun gezegd dat een goede arbeider 
best wel een - gratis - maaltijd waard is.  
En als ze bij een stad of dorp aankwamen dan moesten ze eerst uitzoeken 
bij wie ze welkom zouden zijn en of hun missie kans op slagen zou 
hebben. Als ze dan ergens onderdak vonden dan moesten ze daar blijven 
totdat ze weer vertrokken. Hij zei tegen hen:  
‘Als jullie ergens een huis binnengaan dan blijf je daar totdat je de stad 
weer verlaat - ga niet op zoek naar een adres waar het beter is - .  
En als je ergens binnenkomt, begroet dan de bewoners met een 
zegenbede en wens hun - Gods - vrede toe. Als jullie heilswens wordt 
gewaardeerd dan zal jullie ‘vrede’ over het huis en zijn bewoners  
komen. Als echter het heil dat je hun brengt niet wordt aanvaard, zal  
de zegenbede terugkeren naar jezelf - zodat jijzelf dan dubbel gezegend 
wordt -. En als je in een stad of bij een huis komt waar men je niet wil 
ontvangen en waar men niet naar je boodschap wil luisteren, schud dan 
het stof van je voeten. Doe dit als teken dat je niets meer met hen te 
maken wilt hebben. Ik kan je verzekeren dat op de Dag des Oordeels het 
lot van Sodom en Gomorra draaglijker zal zijn dan voor die stad. 
Bedenk goed dat ik jullie als schapen tussen de wolven stuur. Zorg dus 
dat je scherp bent als een slang maar blijf onschuldig als een duif. 
Een leerling staat niet boven zijn leraar en een knecht niet boven zijn 
baas. Een leerling mag blij zijn als hij hetzelfde wordt behandeld als  
zijn leraar en een knecht mag blij zijn als hij hetzelfde wordt behandeld 
als zijn baas. Als ze mij, de Heer des Huizes, - de Zoon van God - al 
uitmaken voor Beëlzebul - de demonenvorst - waar zullen ze jullie,  
mijn familie - mijn volgelingen - dan wel niet voor uitmaken. 
Wie jullie ontvangt die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt  
Hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat het een 
profeet is, zal een profetische beloning krijgen en wie een eerlijk man 
ontvangt omdat hij eerlijk is, zal een eerlijke beloning krijgen.  
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En wie één van mijn volgelingen, een van deze eenvoudige zielen,  
een koel glas water te drinken aanbiedt omdat hij mijn volgeling is,  
zal zeker niet ‘koeltjes’ beloond worden. Dat kan ik je verzekeren.’ 
 
Nadat Jezus deze richtlijnen had gegeven gingen de twaalf op pad  
om overal het Evangelie te verkondigen en de mensen op te roepen  
zich te bekeren. Ze dreven veel demonen uit en veel zieke mensen 
werden door hen met olie gezalfd en genezen. 
Ook Jezus zelf trok verder om in de steden onderricht te geven en  
de ‘Blijde Boodschap’ te verkondigen.  
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HOOFDSTUK 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Jh.3:17 

§ 102   De Redder der wereld 

 
God zond Zijn Zoon naar deze wereld, om haar te redden, uit de nood, 
hij kwam niet om haar te berechten, hij wil haar redden, van de dood. 

 
Het Godsoordeel, kan u niet treffen, wanneer u luistert naar zijn stem, 

maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, de donkere dood vreet al aan hem. 
 

Geloof in de naam van Jezus, hij is Gods Zoon, Zijn enig kind, 
hij helpt u zoeken, in het duister, als u alleen de weg niet vindt. 

 
Zoek toch het Licht, en mijdt het duister, haat duisternis en volg het Licht, 

verban de slechtheid uit uw harten, en zoek oprecht, Gods aangezicht. 
 

Al wie zondigt, al wie kwaad doet, al wie slecht doet schuwt het Licht, 
hij leeft in angst, bang dat het uitkomt, verbergt in ’t donker zijn gezicht. 

 
Laat Gods Licht in uw leven schijnen, volg uw Redder, hoor naar zijn stem, 

wees in het duister zelf een lichtje, leef eerlijk en trouw, ter ere aan Hem. 
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§ 103   De zieke in Betesda                                                             Jh.5:1 

 
Daarna trok Jezus naar Jeruzalem waar een Joods feest werd gevierd.  
Bij de schaapspoort in Jeruzalem is een badhuis met vijf zuilengangen.  
In het Aramees wordt deze plaats Betesda (huis van barmhartigheid) 
genoemd. In de galerijen lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen 
en mensen met huidziektes. Zij lagen daar te wachten tot het water in 
beweging kwam want op bepaalde tijdstippen daalde in het bassin  
een engel van God neer die het water in beweging bracht. Wie dan  
als eerste het bad had bereikt en daar inging werd van welke ziekte  
of kwaal dan ook genezen. 
Nu lag daar ook iemand die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag  
hem daar liggen en hij wist hoelang hij al ziek was. Hij sprak de man  
aan en zei: ‘Wilt u gezond worden?’ De zieke gaf als antwoord:  
‘Heer, ik heb niemand die mij kan helpen het water in te komen als  
dit in beweging wordt gebracht. Tegen de tijd dat ik het water heb  
bereikt is een ander mij al voor geweest.’ 
Jezus zei: ‘Sta op, pak uw ligbed op en wandel.’ 
Meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn ligbedje op en wandelde  
weg. Het was die dag echter sabbat. De Joodse - leiders - zeiden daarom 
tegen de genezen man: ‘Vandaag is het de sabbatsdag, op deze dag is  
het niet toegestaan een ligbed te dragen.’ Hij antwoordde: ‘Degene die  
mij heeft genezen zei tegen mij: “Neem uw ligbed mee en wandel.” ’  
Ze vroegen toen aan hem: ‘Wie is de persoon die dit tegen u gezegd 
heeft.’ Maar de genezen man kon niet zeggen wie het was want Jezus  
was al in de drukke mensenmassa verdwenen. 
Na deze gebeurtenis trof Jezus hem aan in de tempel. Hij zei toen  
tegen hem: ‘U bent nu gezond geworden. Zondig daarom niet meer  
want anders overkomt u iets wat nog erger is.’ 
Daarna ging de man weg en hij gaf aan de Joodse - leiders - door dat 
Jezus de man was die hem genezen had. 
Omdat deze gebeurtenissen op een sabbatsdag hadden plaatsgevonden 
besloten de Joodse - leiders - om Jezus hiervoor te vervolgen.  
Maar Jezus gaf hun te verstaan: ‘Mijn Vader verricht voortdurend goede 
werken, en ik verricht ze ook.’ 
Vanwege deze uitspraak streefden de Joodse - leiders - ernaar om hem  
te doden. Hij had niet alleen de sabbatswet geschonden, maar hij had  
ook nog eens God zijn eigen Vader genoemd. Daarmee had hij zichzelf 
gelijkgesteld aan God.  
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§ 104   Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet                Joh.5:19 

 
‘Wis en waarachtig, ik vertel u de waarheid, en niets anders dan dat,’  
zei Jezus. En hij vervolgde: ‘De Zoon kan uit zichzelf niets doen. Hij  
doet alleen datgene wat hij de Vader ziet doen. Want wat de Vader doet, 
dat doet de Zoon ook. Want de Vader heeft Zijn Zoon lief. De Vader 
toont hem al Zijn daden en houdt niets voor hem verborgen. De Vader 
zal de Zoon zelfs grotere dingen laten doen - dan het genezen van een 
zieke -. U zult versteld staan en u zult de Zoon bewonderen over wat  
hij tot stand brengt.  
Want zoals de Vader de doden opwekt en weer levend maakt, zo zal  
ook de Zoon levend maken wie hij wil. Want het recht om - over leven 
en dood - te oordelen heeft de Vader aan de Zoon gegeven. De Vader 
zelf zal over niemand een oordeel vellen. 
Om deze reden zal men de Zoon net zoveel moeten eren als de Vader. 
Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die hem gezonden heeft.’ 
 
§ 105   De betrouwbare Getuigen                                                 Jh.5:30 

 
En Jezus sprak verder en zei:  
‘Er is niets dat ik doe uit mijzelf. Ik luister naar God en ik oordeel.  
En mijn oordeel is eerlijk en rechtvaardig omdat ik niet mijn eigen  
wil doe, maar de wil van mijn Vader die mij daartoe heeft uitgezonden. 
Als ik verklaringen afleg over mijzelf dan zou dat niet geloofwaardig zijn. 
Maar er is een ander die van mij getuigt en ik weet dat Zijn verklaringen 
over mij betrouwbaar zijn. 
U stuurde destijds een afvaardiging naar Johannes de Doper en ook  
hij heeft een waarheidsgetrouw getuigenis afgelegd. Nu is het niet zo  
dat ik het getuigenis van een mens nodig heb maar ik zeg dit voor uw 
eigen bestwil, voor uw eigen ziel en zaligheid.  
Johannes was een brandende lamp die helder scheen en u hebt maar 
tijdelijk van dit licht kunnen genieten. Maar mijn getuigenis is veel 
belangrijker. Want de goede werken die mijn Vader mij heeft opgedragen 
te doen en die ik tot stand breng, getuigen ervan dat de Vader mij heeft 
gezonden. Het is dus de Vader zelf die mijn Getuige is. Maar u hebt Zijn 
stem nooit gehoord en Zijn gestalte nog nooit gezien.  
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De woorden die Hij heeft gesproken - in zijn heilige Geschriften - 
hebben nooit uw hart bereikt en degene die Hij heeft gezonden  
gelooft u niet. U doorzoekt de heilige Geschriften omdat u meent  
daar eeuwig leven door te krijgen, maar dat deze Geschriften over  
mij getuigen dat ziet u niet in. Bij mij wilt u niet komen om 
 - eeuwig - leven te ontvangen.  
Ik voel mij echter niet gekrenkt als u mij niet eert. Ik weet gewoonweg  
dat u in uw hart geen liefde voor God heeft. Ik ben gekomen in de  
naam van de Vader en ik vertegenwoordig Zijn gezag. Maar u wijst  
mij af. Als er iemand zou komen die zichzelf vertegenwoordigt dan  
zou u die persoon wel aanvaarden. Hoe kunt u ooit tot geloof komen?  
U verlangt ernaar door elkaar gerespecteerd te worden maar u vergeet 
respect te verwerven bij de ‘enige God’!  
Denk niet dat ik u bij de Vader zal aanklagen. Dat zal Mozes doen.  
De man waar u uw hoop op heeft gevestigd, zal u aanklagen. Want  
als u Mozes zou geloven dan zou u ook mij geloven. Want het was  
Mozes die over mij heeft geschreven. Maar als u geen geloof hecht  
aan wat hij heeft geschreven waarom zou u dan wel geloof hechten  
aan mijn woorden.’ 
 
§ 106   De dood van Johannes de Doper              Mt.14:1/Mc.6:14/Lc.9:7 

 
In die tijd kwam het koning Herodes ter ore hoe er over Jezus  
gesproken werd. - Herodes had Johannes laten doden - en Jezus  
was intussen een bekende persoonlijkheid geworden.  
Het optreden van Jezus verontruste Herodes en hij zei tegen zijn 
dienaren: ‘Die Jezus dat is vast Johannes de Doper die uit de dood  
is opgestaan en daarom nu over magische krachten beschikt.’  
Sommige van zijn dienaren waren het met hem eens en vertelden  
hem dat ronduit. Maar anderen zeiden tegen hem dat Jezus - een 
reïncarnatie van de profeet - Elia was. Weer anderen zeiden dat Jezus 
gewoon een profeet is zoals er wel meer profeten zijn. En noch weer 
anderen zeiden dat Jezus - misschien wel Jeremia - of een van de  
andere oude profeten was, die uit de dood zou zijn opgestaan.  
Herodes hoorde dit alles aan maar hij bleef bij zijn standpunt en  
zei: ‘Die Jezus dat is Johannes de Doper die ik heb laten onthoofden  
en nu is opgestaan uit de dood.’ En - radeloos - zei hij tegen zijn  
dienaren: ‘Ik wil weten wie die man is. Ik wil hem zien, want ik  
hoor zoveel dingen over hem.’  
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En Herodes ging bedenken op welke manier hij Jezus te zien zou  
kunnen krijgen. Want Herodes was bang. Johannes had hem altijd  
wel angst en ontzag ingeboezemd maar Herodes was ook bang voor  
de vele mensen die Johannes als een profeet hadden beschouwd.  
Herodes had Johannes de Doper namelijk door zijn soldaten laten 
arresteren en hem geboeid in de gevangenis gegooid. Dat had hij gedaan 
omdat Johannes gezegd had dat hij niet met Herodias in het huwelijk 
mocht treden. Herodias was namelijk al gehuwd en zij was de vrouw van 
zijn broer Filippus. Hij mocht haar niet ‘hebben’ had Johannes gezegd. 
De op wraak beluste Herodias had sinds die tijd naar een manier  
gezocht om Johannes te doden, maar ze kreeg de kans niet want Herodes 
beschermde hem. Herodes had namelijk op zijn manier toch altijd  
respect voor Johannes gehad. Hij vond hem een eerlijk en oprecht man 
die zich altijd aan de wet van Mozes hield en hij luisterde zelfs graag naar 
Johannes, ook al bracht hem dat in gewetensnood. Herodes beschouwde 
Johannes als een heilige van God voor wie je ontzag moet hebben en die 
niets mocht overkomen.  
Op een dag kreeg Herodias echter de kans om het Johannes ‘betaald’ te 
zetten. Dat was toen de koning ter ere van zijn verjaardag een feestmaal 
gaf. Voor dit feest had Herodes zijn hofbeambte’s, de legertop, en andere 
belangrijke gasten uit Galilea uitgenodigd. 
Toen het feest in volle gang was kwam - Salome - de dochter van 
Herodias binnen en ze begon te dansen. Ze danste te midden van de 
koning en zijn gasten die er met volle teugen van genoten. De koning  
was zo opgetogen over haar optreden dat hij zei: ‘Vraag wat je wilt en ik 
zal het je geven.’ En met een eed bezwoer hij haar: ‘Alles wat je vraagt  
zal ik je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk.’ 
Het meisje verliet daarop de feestzaal en vroeg aan haar moeder: ‘Wat zal 
ik vragen?’ Haar moeder zei: ‘Vraag het hoofd van Johannes de Doper.’ 
Ze ging vlug terug naar de feestzaal, liep direct naar de koning toe en 
opgestookt door haar moeder zei ze:  
‘Ik wil dat u mij meteen het hoofd van Johannes de Doper op een  
schotel laat brengen.’ Verdrietig omdat hij het meisje in het bijzijn van 
zijn gasten had bezworen dat zij zou krijgen wat ze wilde en hij zijn 
belofte niet wilde breken gaf hij haar wat ze vroeg. Hij stuurde zijn 
lijfwacht naar de kerkers met het bevel om Johannes daar te onthoofden 
en het hoofd bij hem te brengen.  
De man ging naar de kerkers, onthoofde Johannes en kwam met het 
hoofd op een schotel terug.  
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Hij gaf de schotel met het hoofd aan het meisje en het meisje gaf de 
schotel door aan haar moeder.  
 
Toen de leerlingen van Johannes de Doper hadden gehoord wat er 
gebeurd was haalde ze zijn lichaam op en begroeven het. Daarna  
gingen ze naar Jezus om het hem te melden. 
 
§ 107   Voedsel voor vijfduizend man      Mt.14:13/Mc.6:30/Lc.9:10/Jh.6:1 

 
Toen de apostelen waren teruggekeerd - van hun zendingreis - vertelden 
ze Jezus wat ze allemaal hadden gedaan en aan de mensen hadden 
geleerd. Ook kreeg Jezus te horen wat er met Johannes de Doper was 
gebeurd. Na het vernemen van deze berichten en om aan de vele mensen 
die af en aan liepen te ontkomen besloot Jezus uit te wijken naar de 
overkant van het meer van Galilea. Dat meer wordt ook wel de ‘Zee’  
van Tiberias genoemd. Hier was het te druk, zo druk zelfs dat ze geen  
tijd konden vrijmaken om wat te eten. Hij zei tegen zijn apostelen:  
‘We gaan naar een rustig plekje om daar op adem te komen en even  
alleen te zijn.’ 
Ze stapten in de boot en vertrokken naar een afgelegen plek bij de stad 
Betsaïda. Maar veel mensen hadden hen zien vertrekken en ze begrepen 
al gauw waar Jezus en zijn apostelen heen gingen. Ze hadden hem veel 
wonderen zien doen bij zieken en zwakken en ze gingen hem direct 
achterna. Zo snel als ze konden gingen ze te voet over het land naar  
die plaats toe. Onderweg sloten de mensen uit de steden waar ze langs 
kwamen zich bij hen aan. En bij hun aankomst bleek dat ze zelfs eerder 
dan Jezus op de plek van bestemming waren.  
Toen Jezus uit de boot stapte zag hij een grote massa mensen die hij 
vriendelijk begroette. Vol medelijden keek hij hen aan want ze leken  
op schapen zonder een herder. Hij ging de berg op waar hij samen met 
zijn leerlingen ging zitten en uitvoerig begon hij te vertellen over het 
Koninkrijk van God. Hij leerde hen veel dingen en hij genas iedereen  
die ziek was en genezing nodig had. Dit alles gebeurde vlak voordat het 
Joodse paasfeest zou beginnen. 
De uren verstreken en bij het vallen van de avond toen de dag ten einde 
liep kwamen zijn twaalf leerlingen bij hem en zeiden: ‘Het is al laat en  
we zijn op een afgelegen plek. Stuur het volk weg om ergens in een van 
de omliggende dorpen of gehuchten voedsel te kopen en onderdak te 
vinden.’ Maar Jezus zei:  
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‘Het is niet nodig dat ze weggaan, geven jullie hun maar te eten.’  
‘Maar we hebben hier niets!’ zeiden ze. ‘Of moeten wij soms voor zo’n 
tweehonderd daalders ergens brood gaan kopen en dat dan aan hen 
geven!’ Toen zei Jezus: ‘Hoeveel brood is er eigenlijk? Ga eens kijken 
hoeveel brood er is.’ Nadat ze hadden uitgezocht hoeveel brood er was 
kwamen ze bij hem terug met de mededeling dat er vijf broden en twee 
vissen waren. Jezus keek om zich heen naar de enorme massa mensen en 
zei tegen Filippus:  
‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’  
Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen. Zelf wist Jezus namelijk 
al wat hij ging doen. Filippus zei: ‘Al koop je voor tweehonderd daalders 
aan brood dan heb je nog te weinig om iedereen zelfs maar een klein 
stukje te geven.’ Een van de andere leerlingen mengde zich ook in het 
gesprek. Het was Andreas, de broer van Simon Petrus, hij zei: ‘Hier is de 
jongen die vijf gerstebroden en twee vissen heeft, maar daar hebben we 
natuurlijk niet veel aan.’ Jezus zei: ‘Breng het bij me.’  
Nu was daar een veld met veel gras en Jezus zei tegen zijn leerlingen: 
‘Verdeel de mensen in eetgezelschappen van zo’n vijftig personen en zorg 
ervoor dat iedereen gaat zitten want we gaan eten.’  
De leerlingen deden wat hen werd opgedragen en gesplitst in groepen  
van vijftig en honderd personen lieten de mensen zich in het groene  
gras zakken.  
Daar zaten ze dan; keurig in het gelid, als bloemen in de perken van  
een strak aangelegde tuin. 
Jezus hief zijn hoofd op en keek naar de hemel. Hij dankte - zijn Vader -
en sprak de tafelzegen uit. - Hij zei:  
 
‘ “Geprezen zijt Gij HEER, onze God, Koning der wereld,  
die het brood uit de aarde laat voortkomen.” ’-  
 
Daarna nam hij de vijf broden en de twee vissen. Hij brak het brood in 
stukken en verdeelde het onder zijn leerlingen, die het vervolgens aan de 
mensen uitdeelden. Ook de twee vissen werden op deze wijze verdeeld. 
Iedereen kon zoveel eten als hij wilde en allemaal aten ze tot ze genoeg 
hadden. Na afloop van de maaltijd zei Jezus tegen zijn leerlingen:  
‘Haal alles wat er over is op want er mag niets verloren gaan.’ Alles wat  
er van de vijf gerstebroden over was gebleven werd verzameld en er 
bleken twaalf volle draagmanden met stukjes brood en vis over te zijn.  
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Er hadden zo’n vijfduizend mannen van de broden gegeten, de vrouwen 
en kinderen niet meegeteld. 
Toen het volk dit machtige wonderteken van Jezus had gezien zeiden  
ze: ‘Dit is de profeet op wie de wereld heeft gewacht - dit is de profeet  
die door Mozes is - voorspeld.’  
Jezus begreep echter wat er in hen omging. Hij wist dat het volk  
hem tegen zijn zin in zou willen meenemen en hem tot koning wilde 
uitroepen. Daarom trok hij zich terug in het gebergte om daar alleen  
te kunnen zijn. 
 
§ 108   Jezus loopt over het water                       Mt.14:22/Mc.6:45/Jh.6:16 

 
Na het vallen van de avond daalde Jezus met zijn leerlingen de berg af 
naar het meer. Hij gaf zijn leerlingen opdracht om direct in de boot te 
stappen en naar het gebied van Kafarnaüm aan de overkant van Betsaïda 
te varen. Ze moesten alvast vooruit gaan terwijl hij dan de menigte zou 
wegsturen. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen ging hij in 
zijn eentje de berg op om daar in alle eenzaamheid te bidden. Van de  
late avond tot diep in de nacht bleef hij daar. 
Het schip was inmiddels zo’n vijf kilometer uit de kust verwijderd en  
voer midden op het meer toen er een sterke tegenwind opstak. In de 
diepe duisternis van de nacht en vele mijlen van de overzij verwijderd 
kwam het scheepje in zwaar weer terecht. Geteisterd door huizenhoge 
golven roeide de bemanning met man en macht tegen de onstuimige 
storm in.  
Toen Jezus tegen het einde van de nacht vanaf het land over de zee 
uitkeek zag hij hoe zijn leerlingen met veel pijn en moeite het schip op 
koers trachtten te houden. Hij liep over het water naar hen toe en toen  
hij hen bijna had ingehaald werd hij opgemerkt. 
Met angst en afgrijzen staarde iedereen aan boord hem aan. Ze dachten 
een geest over het water te zien lopen, een fantoom, en in paniek 
schreeuwden ze luid: ‘Er komt een spook aan!’ Maar Jezus zei meteen: 
‘Rustig maar, je hoeft niet bang te zijn, ik ben het.’  
Petrus zei toen: ‘Here, als u het bent, zeg dan dat ik lopend over het  
water naar u moet toekomen.’ En Jezus zei: ‘Kom maar.’ Petrus stapte  
uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Toen hij echter 
bemerkte hoe hard de wind om hem heen waaide werd hij door angst 
overmand en begon hij in het water van de zee weg te zinken. Hij  
begon te schreeuwen en riep: ‘Here redt mij!’  
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Meteen stak Jezus zijn hand naar hem uit en greep hem vast. Hij zei:  
‘Wat ben je toch een kleingelovige twijfelaar.’  
Samen stapten ze in de boot maar meteen ging de wind liggen en landde 
het vaartuig op de plek van bestemming. Iedereen in het schip knielde 
voor Jezus neer en zei: ‘U bent werkelijk de Zoon van God.’  
Zijn leerlingen die het wonder met de broden niet hadden begrepen  
door het ‘eelt’ op hun ziel waren nu met stomheid geslagen. Ze stonden 
versteld, en verbaasden zich over hun eigen hardleersheid. 
 
De volgende dag zag - een deel van - de menigte die nog aan de andere 
kant van het meer stond dat het scheepje van de leerlingen niet was 
teruggekeerd. Omdat ze wisten dat Jezus de dag ervoor niet aan boord 
was gegaan dachten ze dat hij nog aan deze kant van het meer was. Men 
kon hem echter niet vinden en hij was ook niet op de plek waar hij had 
gedankt voor het brood dat ze hadden gegeten. Toen ze begrepen dat hij 
hier niet meer was gingen ze aan boord van wat scheepjes die uit Tiberias 
waren komen aanvaren. Ze staken het meer over naar Kafarnaüm om 
hem daar te zoeken. 
 
§ 109   Jezus geneest de zieken in Gennesaret             Mt.14:34/Mc.6:53 

 
De oversteek had Jezus en zijn leerlingen in Gennesaret gebracht waar ze 
afmeerden en aan land gingen. De mensen daar herkenden hem meteen. 
Overal in de omgeving werd bekend gemaakt dat Jezus was aangekomen 
en iedereen die ziek was werd bij hem gebracht.  
Van heinde en ver kwamen de mensen op hem toegesneld. En als  
men hoorde dat Jezus hier of daar zou zijn dan werden de zieken op 
draagbedden bij hem gebracht. Waar hij maar kwam, in steden, dorpen  
of gehuchten, overal werden de zieken op de marktpleinen gelegd om 
door hem genezen te worden. Ze smeekten dan of ze alleen maar 
eventjes de kwast van zijn mantel mochten aanraken. En iedereen die  
- één van de vier kwastjes aan - zijn mantel aanraakte werd gered en 
genezen.  
 
§ 110   Het Brood dat leven geeft                                                  Jh.6:25 

 
Toen de mensen - die aan de overzijde van het meer hadden gestaan - 
met de bootjes Kafarnaüm hadden bereikt en Jezus daar aantroffen 
vroegen ze: ‘Rabbi, wanneer bent u hier aangekomen?’  
Jezus antwoordde en zei: 
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‘Jullie zoeken mij niet omdat ik een wonderteken heb verricht maar 
omdat ik jullie volop te eten heb gegeven. Maar wis en waarachtig,  
ik kan jullie verzekeren dat je beter kunt zoeken naar voedsel dat niet 
wordt verteerd of vergaat. Zoek naar voedsel dat blijvend is en dat  
eeuwig leven geeft. Het voedsel dat de Mensenzoon geeft is van 
eeuwigheidswaarde want God de Vader zelf heeft hem daarvoor de  
gave en volmacht gegeven. Hij heeft dat bezegeld - door mij te zalven 
met Zijn heilige Geest’-.  
Ze vroegen: ‘Wat moeten we doen om eeuwig leven te krijgen? Hoe 
kunnen we dat bewerkstelligen? Wat verlangt God van ons?’ 
Jezus antwoordde en zei: ‘U moet geloven in mij. God verlangt van  
u dat u gelooft in degene die Hij gezonden heeft.’ 
Toen vroegen ze: ‘Geef ons een teken van uw macht. Laat ons zien 
waarom wij moeten geloven - dat u de Messias - bent. In de - heilige - 
Geschriften staat geschreven dat - Mozes - onze voorouders in de 
woestijn manna te eten gaf. Brood dat rechtstreeks uit de hemel  
kwam. Geef ons ook een teken uit de hemel.’ Maar Jezus zei: ‘Wis en 
waarachtig, ik verzeker u dat Mozes u geen brood uit de hemel heeft 
gegeven. Het is mijn - hemelse - Vader die u het ‘ware Brood’ uit de 
hemel geeft. Want ‘het Brood’ van God dat neerdaalt uit de hemel,  
geeft leven aan de wereld.’ Ze zeiden: ‘Geef ons dat brood heer, voor 
altijd.’ En Jezus zei:  
‘Ik Ben het Brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal nooit meer 
honger hebben en wie in mij gelooft heeft nooit meer dorst. 
Maar ik heb al eerder tegen u gezegd dat u wel - de wonderen - ziet die  
ik doe, maar dat u toch niet in mij gelooft. Het is zien en geloven!  
Iedereen die de Vader aan mij geeft en bij mij komt, zal ik niet  
verwerpen. Ik zal niemand naar de buitenste - duisternis - verbannen. 
Want ik ben niet uit de hemel afgedaald om mijn eigen wil te doen  
maar om de wil te doen van God de Vader, die mij gezonden heeft.  
En Hij die mij gezonden heeft wil dat er niemand die aan mij werd 
toevertrouwd verloren gaat. Hij wil dat iedereen, die Hij aan mij  
gegeven heeft, op de laatste dag - de Dag des Oordeels - opstaat  
uit de dood en eeuwig leven krijgt.  
Dat is de wil van Hem. Dat is de wil van de Vader die mij gezonden 
heeft. Hij wil dat iedereen, die altijd zijn blik op mij houdt gericht  
en oprecht in mij gelooft, voor eeuwig leeft. Het is Zijn wil dat ik  
hen op de laatste dag zal opwekken uit de dood.’ 
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Maar de Joodse - leiders - waren het niet met hem eens. Omdat Jezus 
gezegd had dat hij ‘het Brood’ is dat uit de hemel was neergedaald 
begonnen ze te morren en te klagen. Ze fluisterden elkaar toe en zeiden: 
‘Hij is toch Jezus, de zoon van Jozef. We kennen toch zijn vader en 
moeder! Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is afgedaald?’  
Maar Jezus zei: ‘Hou op met dat gekonkel en luister. Er is niemand die  
bij mij kan komen als mijn - hemelse - Vader hem niet met kracht naar 
mij toetrekt. En deze persoon zal op de laatste dag door mij worden 
opgewekt. De profeten hebben geschreven: “Iedereen wordt door God 
onderwezen.” Wie dus de wijze lessen van de Vader in z’n oren knoopt 
komt uit bij mij. Dit betekent niet dat iemand de Vader moet hebben 
gezien. Er is slechts een persoon die de Vader heeft gezien en dat is hij 
die bij God vandaan is gekomen.  
Wis en waarachtig, ik verzeker u:  
Wie in mij gelooft heeft eeuwig leven. Ik Ben ‘het Brood’ dat leven geeft. 
Uw voorouders hebben het manna gegeten toen ze in de woestijn waren 
maar zijn toch gestorven. Maar wie van dit uit de hemel neergedaalde 
Brood eet zal niet sterven. Ik Ben het levende Brood. Ik ben uit de hemel 
afgedaald en als iemand van dit Brood eet dan zal hij voor eeuwig leven. 
Ik zal mijn vlees geven voor het leven van de wereld. Ik offer mijn 
lichaam daarvoor op.’ 
De Joden reageerden heftig op zijn woorden en begonnen onderling te 
ruziën. Ze zeiden: ‘Hoe kan hij nu zijn vlees, zijn eigen lichaam, aan  
ons te eten geven?’ Maar Jezus zei: ‘Wis en waarachtig, ik verzeker u dat 
als u het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt u  
ten dode bent opgeschreven. Wie zich te goed doet aan mijn lichaam  
en drinkt van mijn bloed - wie mij ‘totaal’ in zich opneemt - zal eeuwig 
leven en ik zal hem op de laatste dag opwekken uit de dood. Mijn vlees  
is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam  
eet en mijn bloed drinkt die blijft in mij, en ik in hem. Ik ben gezonden 
door de levende Vader, Hij is de bron van mijn leven. Daarom zal 
iedereen die van mij eet en - mijn levenslessen - kauwt en herkauwt en 
zich te goed doet uit mijn bron, door mij leven, en in leven blijven.  
Dit is ‘het Brood’ dat uit de hemel afdaalde. Het is niet vergelijkbaar  
met het manna dat uw voorouders aten want zij zijn gestorven. Wie dit  
Brood eet en goed kauwt - omdat het soms moeilijk te verteren is - zal 
eeuwig leven.’ Deze woorden sprak hij in de synagoge te Kafarnaüm  
waar hij onderricht gaf.  
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§ 111   Hem verwerpen of voor eeuwig leven kiezen                   Jh.6:60 
 
Veel van zijn leerlingen die de toespraak hadden gehoord zeiden:  
‘Wat is hij streng en wat zijn z’n woorden hard. Dit is niet om aan te 
horen.’ Jezus wist wat er gesmoesd werd en zei tegen zijn leerlingen:  
‘Heb ik iets gezegd dat jullie niet bevalt?  
Stel nu eens dat je de Mensenzoon zou zien opstijgen naar de plek  
waar hij eerst was - zou dat beter bevallen?-  
Bedenk dat het leven door - Gods - Geest echt ‘levend’ wordt.  
Een lichaam zonder de Geest van God is niet meer dan een nutteloze 
klomp vlees. Ik spreek over geestelijk - voedsel - en mijn woorden 
schenken nieuw leven. Maar sommigen van jullie willen dat niet  
geloven.’ 
Jezus zei dit omdat hij van het begin af aan al wist wie niet in hem 
geloofden en wie hem zou verraden. Hij zei:  
‘Daarom heb ik tegen jullie gezegd dat niemand bij mij kan komen  
tenzij de Vader hem tot mij brengt.’ 
Vanaf dat moment keerden veel van zijn leerlingen hem de rug toe en 
volgden hem niet langer. Tegen de twaalf zei Jezus: ‘En jullie, willen  
jullie soms ook weg gaan?’ Simon-Petrus antwoordde hem en zei:  
‘Here, naar wie zouden wij toe moeten gaan. U spreekt woorden die 
eeuwig leven geven. Wij geloven en wij weten dat u de Christus bent,  
de Zoon van de heilige en levende God.’  
Jezus zei: ‘Ik heb jullie alle twaalf zelf uitgekozen maar toch is één van 
jullie een - kind van de - duivel.’ Hij bedoelde daar Judas mee, de zoon 
van Simon Iskariot. Want Judas zou hem verraden. Judas, een van de 
twaalf, die door hem zelf gekozen was. 
 
§ 112   Koren plukken op de sabbat                      Mt.12:1/Mc.2:23/Lc.6:1 

 
Toen Jezus op de tweede sabbat na het feest door de korenvelden  
liep kregen zijn leerlingen trek in wat eten en ze begonnen korenaren  
te plukken. Ze wreven de aren stuk tussen hun handen en aten de 
graankorrels op. Toen enkele Farizeeërs dat zagen zeiden ze: ‘Waarom 
doet u iets dat op de sabbat niet is toegestaan.’ Jezus beantwoordde  
hun vraag en zei: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat David en zijn mannen 
deden toen zij hongerig waren? In de tijd dat Abjatar hogepriester was 
ging hij het huis van God - de tempel - binnen en hij at samen met zijn 
mannen van de - aan God gewijde - toonbroden!  
 



 97 

Het was niet toegestaan dat hij en zijn mannen dit brood aten. Het  
was bestemd voor de priesters en alleen die mochten hiervan eten.  
En hebt u ook niet in de wet gelezen dat priesters die op de sabbatsdag 
dienst hebben in de tempel onschuldig zijn aan ontheiliging van de 
sabbat? Maar ik kan u zeggen dat - ik - meer ben dan de tempel.  
Als u zou begrijpen wat er bedoeld wordt met de tekst:  
“Ik hoef geen offers, Ik wil jullie liefde”, dan zou u geen onschuldige 
mensen veroordelen. De sabbat is er voor de mens en de mens niet  
voor de sabbat. En de Mensenzoon is Heer en Meester over de sabbat.’ 
 
§ 113   De genezing van een verlamde hand op de sabbat        Mt.12:9 
                                                                                                        Mc.3:1/Lc.6:6 

 
Op een andere sabbat ging Jezus opnieuw naar hun synagoge waar hij 
onderricht gaf. Er was daar ook iemand met een verlamde rechterhand. 
De schriftgeleerden en de Farizeeërs hielden Jezus scherp in de gaten  
om te zien of hij op de sabbat iemand zou genezen.  
Met het doel Jezus te kunnen aanklagen voor het schenden van de 
sabbatswetten vroegen de Farizeeërs aan hem: ‘Is het toegestaan om  
op de sabbat mensen te genezen?’ Jezus antwoordde en zei:  
‘Als u maar één schaap heeft en dat ene schaap valt op de sabbatsdag  
in een put, dan zult u toch zeker het dier vastgrijpen en het uit de put 
trekken?’ Welnu, omdat een mens veel meer waard is dan een schaap is 
het toegestaan om op de sabbat goed te doen. En tegen de man met de 
verlamde hand zei hij: ‘Sta op en kom in het midden staan.’ De man  
deed wat Jezus vroeg en ging staan. 
Jezus keek de aanwezigen aan en stelde hun een wedervraag. Hij vroeg: 
‘Mag men op de sabbat goede dingen doen of slechte? Mag men een 
levend wezen redden of moet men het laten sterven?’  
Het bleef stil en iedereen zweeg. Jezus keek boos in het rond, maar 
tegelijkertijd was hij ook bedroefd over al het ‘eelt’ op hun ziel. Tegen  
de man die in het midden stond zei hij: ‘Steek uw hand uit.’  
De man stak zijn hand uit en zijn hand herstelde en werd weer net zo 
gezond als zijn andere hand. 
De Farizeeërs en schriftgeleerden waren razend van woede en ze 
overlegden met elkaar wat ze met Jezus aanmoesten. Ze gingen naar 
buiten en begonnen meteen met de Herodianen plannen te maken  
om hem uit de weg te ruimen. 
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§ 114   Het geknakte riet                                                             Mt.12:15 

 
Maar Jezus was op de hoogte van hun plannen en hij week uit  
naar een veilige plek. Een grote massa mensen volgde hem en hij  
genas iedereen die ziek was. Hij drukte hun echter op het hart om  
dit niet in het openbaar bekend te maken. Hij vervulde hiermee  
de voorzegging van de profeet Jesaja toen deze zei:  
 

“Hier is mijn dienaar, en Ik sta aan zijn zij, 
hem heb Ik verkozen, hij maakt Mij innig blij. 

Op hem heb Ik Mijn Geest gelegd, 
aan volken brengt hij wet en recht. 

 
Hij zoekt geen strijd, 

hij zal niet luidkeels roepen. 
Zijn stem schalt niet op straat, 

op pleinen of op hoeken. 
 

Hij breekt niet af, ‘t geknakte riet, 
een kleine vonk die dooft hij niet. 

Het ‘recht’, dat luistert naar zijn stem, 
elk volk, dat stelt zijn hoop op hem.” 

 
§ 115   Jezus vraagt een boot gereed te houden                           Mc.3:7  

 
Met zijn leerlingen trok Jezus zich terug bij het meer van Galilea.  
Een grote mensen massa uit Galilea, Judea en Idumea volgde hem.  
Ook kwamen er mensen vanuit Jeruzalem en van het land over de 
Jordaan en uit het gebied rond - de steden - Tyrus en Sidon. Al deze 
mensen kwamen naar hem toe omdat ze hadden gehoord wat hij  
allemaal deed.  
Zijn leerlingen droeg hij op om steeds een boot voor hem gereed te 
houden voor het geval de menigte te veel zou opdringen. Hij had al 
zoveel mensen genezen dat iedereen hem wel wilde aanraken om op  
deze wijze van kwalen te worden verlost.  
En als onreine geesten hem zagen dan vielen die krijsend voor hem  
neer terwijl ze riepen: ‘Jij bent de Zoon van God.’ Met nadruk  
verbood hij hun dan zijn naam in het openbaar te noemen. 
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§ 116   Handen wassen voor het eten                                Mt.15:1/Mc.7:1 

 
Op zekere dag kwam er vanuit Jeruzalem een delegatie van Farizeeërs  
en schriftgeleerden naar Jezus toe. Ze hadden gezien dat sommigen  
van Jezus leerlingen met ongewassen handen, dus met onreine handen, 
hun brood aten en dat zat ze niet lekker. Voor het eten je knuisten 
wassen was voor de Farizeeërs maar ook voor alle andere Joden een 
reinheidsvoorschrift dat ze volgens de overlevering in acht moesten 
nemen. Zo waren er veel voorschriften waar je aan moest voldoen 
voordat je kon gaan eten. Als je bijvoorbeeld van de markt kwam  
dan moest je jezelf van top tot teen wassen. Ook drinkbekers, kannen, 
koper vaatwerk en zelfs de sofa waarop je ging liggen moesten eerst 
gewassen en gereinigd worden voordat je ging eten. 
De Farizeeërs en schriftgeleerden zeiden: ‘Waarom houden uw leerlingen 
zich niet aan de tradities die onze voorouders hebben ingesteld? Ze 
wassen namelijk hun handen niet voordat ze hun brood gaan eten.  
Hun handel en wandel is in strijd met de voorschriften.’ Maar Jezus zei:  
‘Wat zijn jullie toch een stelletje schijnheilige komedianten. De profetie 
van Jesaja is jullie op het lijf geschreven toen hij zei:  
 

“Dit volk eert slechts God, 
met de mond, met haar lippen. 

Maar hun hart is ver weg, 
ver verwijderd van Hem. 

 
Hun verering is zinloos, 

en ze maken slechts wetten, 
die God niet gewild heeft; 

niet ter ere aan Hem. 
 

Zij leren de mensen hun eigen geboden, 
en leggen die op, zonder enige schroom. 
Ze dienen zichzelf, met deze verboden, 

ze veinzen een plicht, maar zijn verre van vroom.” ’ 
 
En Jezus vervolgde: ‘Hoe komt het toch dat u zich niet bekommert  
om Gods wetten maar dat u wel vasthoudt aan door mensen ingestelde 
traditie’s.  
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Lekker belangrijk; je wel druk maken over de afwas van je hele 
santenkraam aan potten en pannen en de geboden van God 
verwaarlozen. Bedenk wel dat Mozes gezegd heeft: “Eert uw vader en  
uw moeder,” en: “Wie zijn vader of moeder vervloekt moet ter dood 
worden gebracht.” Maar wat hebben jullie ervan gemaakt! Jullie zeggen: 
iemand hoeft zijn vader en moeder niet te ondersteunen als hij tegen  
hen zegt dat zijn bezit ‘korban’ is, een schenking voor de tempel.  
Jullie staan zo’n persoon toe dat hij niets meer voor zijn vader of  
moeder doet - terwijl hij met zijn bezit zijn ouders op hun oude dag  
zou kunnen ondersteunen. Het geven van een gift is niet verplicht,  
maar je vader en moeder ‘eren’ is een gebod.-  
Door de traditie van ‘korban’ in leven te houden ontkracht u Gods 
woord en holt u de wet uit. En dit is nog maar één van de vele 
voorbeelden die ik zou kunnen geven.’ 
 
§ 117   Rein en onrein                                                     Mt.15:10/Mc.7:14  
 
Hierna riep Jezus de menigte weer bij zich en zei: ‘Luister goed en 
probeer te begrijpen wat ik zeg. Niet wat de mond ‘in’ gaat maakt  
iemand onrein maar de dingen die ‘uit’ de mond van een mens komen 
maken hem onrein. Gebruik je oren om te horen.’  
Nadat ze de menigte hadden verlaten en naar huis waren gegaan zeiden 
zijn leerlingen tegen hem: ‘Weet u dat de Farizeeërs zich geërgerd hebben 
aan uw woorden.’ Maar Jezus zei: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse 
Vader geplant is zal met wortel en al uit de grond worden gerukt. Laat  
ze maar zeggen wat ze willen. Het zijn leiders van blinden die zelf blind 
zijn voor alles. En als een blinde een blinde begeleidt dan vallen ze  
samen in een kuil.’  
Daarna vroeg Petrus wat Jezus met de gelijkenis bedoeld had, en Jezus 
zei: ‘Snappen jullie dan ook niet wat ik bedoel? Begrijpen jullie dan  
niet dat alles wat door de mond in de buik komt op een bepaalde  
plaats het lichaam weer verlaat. Alles wat via de mond het lichaam  
binnen komt gaat er op zeker moment ook weer uit en komt in de put 
met uitwerpselen terecht.  
Als er dus iets door je mond naar ‘binnen’ gaat, komt dat niet in je  
hart terecht maar in je buik. Vanuit de buik komt het in de beerput 
terecht en kan het dus onmogelijk je hart verontreinigen.’ 
Hiermee gaf Jezus aan dat er geen onrein voedsel bestaat.  
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Hij zei: ‘Wat echter uit het innerlijke van de mens naar buiten komt  
dat is onrein. Uit het binnenste, uit het hart, komen slechte en onreine 
dingen voort zoals; ontucht, diefstal en moord; overspel, hebzucht  
en gemenigheid; bedrog, losbandigheid en jaloersheid; godslastering,  
trots en dwaasheid. Dat zijn de dingen die slecht zijn en de mens 
verontreinigen. Niet het eten met ongewassen handen. Daar word je  
niet onrein van. Je wordt onrein als je de vuiligheid uit je hart naar  
buiten laat komen.’ 
 
§ 118   De Kananese vrouw                                            Mt.15:21/Mc.7:24 

 
Daarna ging Jezus daar weg en trok zich terug in de grensstreek van 
Tyrus en Sidon. Hij vond onderdak in een huis maar hij wilde niet dat 
men te weten kwam waar hij was. Het lukte hem echter niet zich voor  
de mensen schuil te houden want algauw kwam er een Kananese vrouw 
uit de streek naar hem toe. Ze had over Jezus gehoord en riep luid:  
‘Here, Zoon van David, heb medelij met mij! Mijn dochtertje is bezeten 
van een onreine geest die haar vreselijk kwelt.’  
Jezus gaf haar echter geen antwoord en hield zijn mond stijf dicht.  
De vrouw bleef hem echter naroepen met de vraag of hij de demon bij 
haar dochtertje wilde uitdrijven. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe  
en zeiden: ‘Stuur haar toch weg want ze blijft maar achter ons aanlopen 
met haar geschreeuw.’  
De vrouw was echter een Griekse van Syro-Fenicische afkomst en niet 
Joods. Daarom zei Jezus: ‘Ik ben gezonden naar de verloren schapen  
van het volk van Israël.’ De vrouw liep naar Jezus toe, viel voor zijn 
voeten neer, en zei: ‘Here, help mij toch.’ Maar Jezus zei tegen haar:  
‘De ‘kinderen’ - van Israël - moeten eerst te eten krijgen. Het is niet  
goed als het brood dat voor deze kinderen bestemd is aan de honden 
wordt gevoerd.’ De vrouw antwoordde hem en zei: ‘Dat is waar Here, 
maar de honden kunnen zich toch te goed doen aan de kruimeltjes die 
van de tafel van hun baas afvallen. Ze kunnen toch onder tafel de 
kruimeltjes opeten die de - Joodse - kindertjes laten vallen.’ Jezus zei 
tegen haar: ‘Wat is uw geloof groot. Omdat uw woorden mij geraakt 
hebben zal uw wens worden vervuld. Ga maar terug naar huis want  
de demon heeft uw dochter verlaten.’  
Op het moment dat Jezus dat zei was haar dochter genezen. 
En toen de vrouw thuiskwam zag ze dat haar kind - rustig - op bed  
lag en dat de demon was verdwenen.  
 



 102 

§ 119   Jezus geneest een doofstomme met speeksel                 Mc.7:31 

 
Jezus verliet het gebied van Tyrus en Sidon en trok via Sidon dwars  
door - het tien steden gebied - van Dekapolis naar het meer van  
Galilea. Daar werd een dove man bij hem gebracht die ook moeite had 
met spreken en men smeekte of Jezus hem de hand op wilde leggen.  
Jezus nam de man mee uit de menigte en toen hij alleen met hem was 
stak hij zijn vingers in de oren van de man. Vervolgens spuugde Jezus  
wat speeksel uit en raakte daarmee de tong van de man aan. Daarna  
sloeg hij zijn ogen ten hemel, slaakte een diepe zucht en zei tegen de  
man: ‘Effata’, - dat is Aramees - en betekent: ga open.  
Meteen had de man gehoor in zijn oren en zat zijn tongriem niet  
langer vast waardoor hij weer normaal kon spreken.  
De mensen mochten van Jezus niet doorvertellen wat er gebeurd was. 
Maar hoe vaker hij dat zei, hoe harder men het rondbazuinde. 
De mensen waren diep onder de indruk en stonden versteld. Ze zeiden: 
‘Alles wat hij doet, dat heeft hij goed gedaan. De doven laat hij horen  
en de stommen laat hij spreken.’  
 
§ 120   Jezus geneest veel zieken in Dekapolis                         Mt.15:29 

 
Jezus trok verder en ging de berg op die bij het meer van Galilea ligt.  
Hij ging daar zitten en nadat hij had plaats genomen stroomden er grote 
groepen mensen op hem toe. Ze hadden blinden, kreupelen, verlamden 
en doofstommen bij zich. Ook werden er veel mensen met andere ziektes 
bij hem gebracht en aan zijn voeten neergelegd. En hij genas ze allemaal. 
Vol verwondering zag de toegestroomde mensenmassa hoe Jezus de 
blinden het licht in hun ogen gaf. Hoe hij de kreupelen van hun 
mankheid genas. Hoe hij de lammen liet lopen en hoe hij de stommen 
deed spreken. En iedereen die dit zag prees de God van Israël. 
 
§ 121   Voedsel voor vierduizend man                             Mt.15:32/Mc.8:1 

 
Na verloop van een aantal dagen bleek dat een grote menigte mensen  
die zich bij hem ophield opnieuw niets meer te eten had. Jezus riep  
zijn leerlingen bij zich en zei: ‘Ik heb medelijden met deze mensen  
want ze zijn al drie dagen bij mij en ze hebben niets meer te eten.  
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Ik wil hun niet met een lege maag wegsturen want sommigen hebben  
nog een lange reis voor de boeg en ze zouden onderweg door uitputting 
kunnen bezwijken.’ 
Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘We zitten hier in een verlaten streek 
ver van de bewoonde wereld. Waar kunnen we genoeg brood vandaan 
halen om al die monden te voeden, wie zou daar voor kunnen zorgen?’  
Jezus zei: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ Ze zeiden: ‘Zeven broden en 
een stuk of wat visjes.’ 
Jezus gaf de mensen opdracht om op de grond te gaan zitten, nam de 
zeven broden en de visjes en sprak het dankgebed uit. Daarna brak hij  
het brood - in stukken - en deelde het aan zijn leerlingen uit, en zijn 
leerlingen verdeelden het over de menigte. Ook sprak hij de zegenbede 
over de visjes uit en vroeg hij - zijn leerlingen - om ze voor te zetten aan 
de mensen. Allemaal aten ze tot ze genoeg hadden. Daarna haalden ze  
het overschot op. Er bleken zeven volle korfmanden met brokstukken 
over te zijn. Het aantal mannen dat gegeten had bedroeg ongeveer 
vierduizend, de vrouwen en kinderen niet meegeteld.  
Nadat hij de menigte had weggestuurd klom hij aan boord van het schip. 
Direct nadat hij en zijn leerlingen waren ingestapt voeren ze weg in de 
richting van - de toren van - Magdala die in de buurt bij Magadan ligt.  
In het gebied van Dalmanuta gingen ze van boord. 
 
§ 122   Het weer voorspellen en niet de tekenen des tijds         Mt.16:1 

                                                                                                                  Mc.8:11 

 
In Dalmanuta kwamen de Farizeeërs en Sadduceeërs op hem af. Ze 
begonnen heftig met Jezus te discussiëren. Ze wilden weten of Jezus 
werkelijk een ‘Gezant’ van God was en ze verlangden van hem een teken 
uit de hemel. Jezus zuchtte diep, heel diep. En met een zucht die uit de 
diepste diepte van zijn ziel kwam zei hij:  
‘Waarom verlangt de mensheid van tegenwoordig toch een teken?  
Welnu, ik kan u plechtig verzekeren, dat zowaar als ik hier sta u van mij 
geen teken krijgt! 
Als de avond valt en de hemel rood gekleurd is dan zegt u:  
Het wordt morgen mooi weer want; 
“Als het avondrood gaat verschijnen, zullen regen en wind verdwijnen.” 

En als ’s ochtends de hemel rood van kleur is dan zegt u: 
Er is storm - en regen - op komst want; 
“Als het weer ‘betrekt’ door morgenrood, dan krijg je water in de boot.” 

Stelletje schijnheiligen! 
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Als jullie naar de hemel kijken zien jullie gelijk wat voor weer er op  
komst is maar de ‘tekenen der tijden’ zien jullie niet.  
Jullie maken de tijd waarin we leven er niet beter op. Jullie zijn allemaal 
slecht en verdorven en ontrouw aan God. Jullie verlangen van mij een 
teken, maar je zult geen ander teken krijgen dan het teken van de profeet 
Jona.’ Hij keerde zich van hen af en stapte aan boord van het schip. 
Daarna voeren ze naar de overkant.  
 
§ 123   De leer der Farizeeërs is als slecht broodgist     Mt.16:5/Mc.8:14 

 
Toen de leerlingen in het gebied aan de overkant - van het meer - 
aankwamen bemerkten ze dat ze vergeten waren brood mee te nemen.  
Er was slechts één brood aan boord van het schip.  
Jezus waarschuwde hen en zei: ‘Wees goed op je hoede voor de broodgist 
van de Farizeeërs en de Sadduceeërs maar ook voor de broodgist van 
Herodes.’  
Toen de leerlingen er met elkaar over begonnen te bekvechten waarom  
er geen brood aan boord was meegenomen zei Jezus:  
‘Waarom maken jullie je nu druk over een paar broden die je niet bij je 
hebt? Begrijpen jullie dan niet wat ik bedoel en waar het mij omgaat?  
Wat zijn jullie toch traag van begrip en wat is jullie geloof toch klein. 
Gebruik toch je verstand en leer eens met je ogen te kijken en met je  
oren te luisteren! Of zijn jullie nu al vergeten hoeveel draagmanden met 
broodbrokken erover bleven toen ik de vijf broden brak voor vijfduizend 
man!?’ ‘Twaalf,’ gaven ze als antwoord. 
‘En toen met de zeven - broden - voor de vierduizend mannen, hoeveel 
korfmanden hebben jullie toen gevuld?’ ‘Zeven,’ zeiden ze.  
‘Hoe is het dan mogelijk dat jullie niet hebben begrepen dat ik het niet 
over ‘brood’ had. Ik zei tegen jullie dat je op je hoede moest zijn voor  
de slechte ‘broodgist’ van de Farizeeërs en de Sadduceeërs.’ 
Toen begrepen ze dat Jezus hen niet gewaarschuwd had voor de gist die  
- in het buitenland - in brood verwerkt wordt - en dus niet kosjer is - 
maar voor de ‘leer’ van de Farizeeërs en de Sadduceeërs. 
 
§ 124   Jezus geneest een blinde te Bethsaïda                            Mc.8:22 
 
Toen ze in Betsaïda kwamen werd er een blinde bij hem gebracht en  
ze smeekten of Jezus de man wou aanraken. 
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Jezus pakte de blinde man bij de hand en bracht hem buiten het dorp.  
Hij spuugde wat speeksel uit en hij raakte daar de ‘kijkers’ van de man 
mee aan. Hij legde hem de handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’ De man 
keek op en zei: ‘Ik zie de mensen, maar het lijkt net of ik bomen in het 
rond zie wandelen.’  
Jezus legde nogmaals zijn handen op de ogen van de man en toen kreeg 
deze zijn gezichtsvermogen weer volledig terug. Hij was genezen en hij 
kon alle dingen weer haarscherp zien. Daarna stuurde Jezus hem naar 
huis met de mededeling: ‘Ga het dorp niet in en spreek met niemand  
uit de buurt hierover.’ 
 
§ 125   Petrus verklaart dat Jezus de Christus is                       Mt.16:13  
                                                                                                     Mc.8:27/Lc.9:18 

 
Daarna ging Jezus daar weg en trok hij met zijn leerlingen naar de  
dorpen in de omgeving van Caesarea Filippi. Onderweg ging hij  
samen met zijn leerlingen naar een aparte plaats waar hij in gebed ging. 
Daar - aan de voet van het Hermongebergte bij de grot van de Griekse 
god Pan - vroeg hij aan zijn leerlingen:  
‘Hoe denken de mensen over de Mensenzoon, wie ben ik volgens hen?’ 
Ze antwoordden hem en zeiden: ‘Sommigen zeggen dat u Johannes de 
Doper bent en anderen houden u voor de profeet Elia. Weer anderen 
denken echter dat u Jeremia bent of een van de andere oude profeten  
die - uit de dood zou zijn - opgestaan.’ Toen vroeg hij aan hen:  
‘En jullie, wie ben ik, volgens jullie.’ Simon-Petrus antwoordde en zei: 
‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’ 
Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Je bent een gelukkig man, Simon Barjona. 
Want wat je hier zegt is je niet verteld door mensen van vlees en bloed 
maar door mijn hemelse Vader. Ik kan je zeggen dat jij de ‘Petrus’ bent,  
de rots (petra), waarop ik mijn ‘gemeenschap’ zal bouwen. En de 
machtige krachten der onderwereld zullen niet bij machte zijn die 
gemeenschap met geweld te bemachtigen. Aan jou zal ik de sleutels van 
het Hemels Koninkrijk geven. - Jij krijgt van mij de volmacht om in mijn 
naam te handelen -. Alles wat jij op aarde bindend verklaart zal ook in de 
hemel bindend zijn en alles wat jij op de aarde ontbindt zal ook in de 
hemel ontbonden zijn.’  
En met nadruk verbood hij zijn leerlingen aan iemand te vertellen dat 
Jezus de ‘Christus’ is. Niemand mocht dat weten. 
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§ 126   De eerste aankondiging van het lijden              Mt.16:21/Mc.8:31 
                                                                                                                  Lc.9:22 
 
Vanaf dat moment begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat  
de Mensenzoon naar Jeruzalem moest gaan en dat hij daar verworpen 
zou worden en veel te lijden zou krijgen. Hij legde zijn leerlingen uit  
dat hij door toedoen van de Joodse leiders, de hogepriesters en de 
schriftgeleerden zou worden gedood en dat hij op de derde dag na zijn 
dood zou verrijzen.  
Omdat Jezus zich hier vrij en openhartig over uitliet nam Petrus hem 
apart en berispte hem op felle toon. Petrus zei: ‘God verhoede dat dit  
u overkomt.’ Jezus draaide hem echter de rug toe, keek zijn leerlingen  
aan en wees Petrus scherp terecht met de woorden:  
‘Ga weg achter mij Satan! Loop me niet voor de voeten. Jij denkt  
alleen maar aan wat de mensen willen en niet aan wat God wil.’ 
Daarna riep Jezus de mensen en zijn leerlingen bij elkaar en zei:  
 

‘Al wie mij volgt en zich schaart achter mij, 
moet zichzelf loochenen, zet zich zelve opzij. 

Draag zelf je kruis, elke dag en volg mij, 
zeg vaarwel wat je lief hebt, zet je eerzucht opzij. 

 
Tracht jezelf niet te redden, het kost je je leven, 

wie zich zelf wil behouden, dient zijn leven te geven. 
Want verlies je om mijn wil, en mijn woord het leven, 

een leven voor eeuwig, wordt jou dan gegeven. 
 

Wat baat het een mens, aardse rijkdom te werven, 
maar zijn ziel te verliezen en zijn toekomst te derven. 

Zeg mij wat is de waarde, wat wilt u geven, 
wat heeft u te bieden, in ruil voor uw leven?’ 

 
En hij vervolgde en zei: ‘De tijd waarin we leven is slecht en de  
mensen zijn niet trouw aan God. Als er iemand is die zich voor mij  
en mijn woorden schaamt tegenover deze slechte generatie, dan zal  
de Mensenzoon zich voor hem schamen. 
Want als de Mensenzoon - weder - komt met zijn heilige engelen en 
bekleed met de stralende majesteit van zijn Vader die hen glinsterend 
omgeeft, dan zal iedereen beloond worden naar wat hij gedaan heeft.’  
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En hij vervolgde: ‘Maar ik geef u ook de verzekering dat sommigen  
van de hier aanwezigen niet zullen sterven voordat ze de Mensenzoon  
het Koninkrijk van God hebben zien binnengaan, en het Koninkrijk in  
al zijn kracht hebben zien komen.’  
 
§ 127   De verheerlijking op de berg                     Mt.17:1/Mc.9:2/Lc.9:28 

 
Ongeveer een week nadat Jezus dit gezegd had nam hij Petrus,  
Johannes en diens broer Jacobus mee naar de ‘hoge berg’ om daar  
met hen alleen te zijn en te bidden. 
Tijdens het gebed begon Jezus voor hun ogen van gedaante te 
veranderen. Zijn gezicht veranderde van uiterlijk en begon te schijnen  
als de zon en zijn kleding werd witter dan wit en straalde als blinkende 
sneeuw in het volle licht. Plotseling zagen ze in een stralenkrans van 
hemels licht Mozes en Elia verschijnen die met Jezus in gesprek gingen. 
Ze spraken met Jezus over zijn ‘heengaan’ en dat dat in Jeruzalem moest 
plaatsvinden en worden volbracht.  
Petrus en de andere twee leerlingen, die aanvankelijk door vermoeidheid 
overmand waren ingedommeld, schoten op slag klaarwakker. Ze zagen 
hoe Jezus en de twee mannen door een stralend hemels licht werden 
omkleed. Toen de beide mannen aanstalten maakte om weg te gaan zei 
Petrus tegen Jezus: ‘Rabbi, wat is het mooi om hier te zijn. Als u het wilt 
zullen wij drie tenten voor u maken. Een voor u, een voor Mozes en een 
voor Elia.’  
Petrus en de anderen waren echter zo geschrokken van wat ze zagen dat 
hij zonder er over na te denken zomaar iets zei. En terwijl hij nog sprak 
werden Jezus en de twee mannen overschaduwd door een 
lichtuitstralende wolk die hen volledig omhulde. Uit de wolk kwam een 
stem die zei:  
‘Dit is Mijn geliefde Zoon, Mijn uitverkorene. Hij is Mijn vreugde,  
luister naar hem.’ 
Toen de leerlingen dit hoorden wierpen ze zich voorover op de grond  
en verborgen met angst en beven hun gezicht. 
Jezus ging naar hen toe, raakte hen aan en zei: ‘Sta op en wees niet bang.’ 
Toen de leerlingen hun ogen opsloegen en om zich heen keken waren  
de mannen plotseling verdwenen en zagen ze niets meer behalve Jezus. 
Toen ze de berg afdaalden zei Jezus tegen hen: ‘Jullie mogen niemand 
vertellen wat je gezien hebt. Pas als de Mensenzoon uit de dood is 
opgewekt mag je vertellen wat je hebt gezien.’ 
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De leerlingen zwegen over het gebeurde en pas na lange tijd vertelden  
ze wat er destijds op de berg gebeurd was. 
 
Tijdens de afdaling voerden de leerlingen een stevig gesprek met elkaar 
over de betekenis van het begrip ‘opstanding’. Ze vroegen aan Jezus: 
‘Waarom zeggen de schriftgeleerden dat het nodig is dat eerst Elia moet 
komen?’ Jezus antwoordde hen en zei: ‘Het klopt dat eerst Elia komt en 
alles zal herstellen. Maar er staat ook geschreven dat de Mensenzoon veel 
te lijden zal krijgen en dat hij met veel minachting behandeld zal worden. 
Ik kan jullie zeggen dat Elia al is gekomen en dat hij schandelijk 
behandeld werd. Er staat geschreven wat het lot is van de Mensenzoon 
maar ‘de Elia’ werd op dezelfde wijze behandeld. Toen ‘de Elia’ kwam 
werd hij niet herkend en ze hebben gedaan met hem wat ze wilden en 
hetzelfde zullen ze doen met de Mensenzoon.’ 
Toen begrepen de leerlingen dat hij met - ‘de Elia’ - Johannes de Doper 
bedoelde. 
 
§ 128   De genezing van een maanzieke jongen          Mt.17:14/Mc.9:14 

                                                                                                                  Lc.9:37 

 
Toen ze de volgende dag van de berg waren afgedaald zagen ze een grote 
mensenmenigte om de andere leerlingen heen staan. De leerlingen waren 
druk in gesprek met een aantal schriftgeleerden en het ging er heftig  
aan toe. Toen de menigte Jezus zag aankomen liepen ze verrast op hem  
af en werd hij vriendelijk begroet. Hij vroeg aan de leerlingen en de 
schriftgeleerden waar de discussie over ging. Een man uit de menigte  
gaf antwoord. Hij ging naar Jezus toe, viel op zijn knieën voor hem  
neer en zei met luide stem:  
‘Ach Here, heb medelijden met mijn zoon. Ik smeek u om hem te helpen 
Meester, want hij is mijn enige kind. Hij wordt telkens gegrepen door  
een geest die hem maanziek maakt. Hij is er slecht aan toe en de geest 
heeft macht over zijn tong waardoor hij niet in staat is te spreken. Als  
de geest hem vastgrijpt dan gooit hij hem met een smak tegen de grond.  
Dan verkramt zijn lichaam, knarsen zijn tanden en staat het schuim hem 
op de mond. Ook valt hij dikwijls in het vuur of in het water en laat de 
geest hem plotseling schreeuwen en stuiptrekken. Pas als het kind tot 
bloedens toe mishandeld is dan laat de geest hem los en gaat hij weg. 
Ik heb - de jongen - bij uw leerlingen gebracht en hun gesmeekt de  
geest uit te drijven. Ik heb gezegd dat ze mijn zoon moesten bevrijden  
en genezen maar ze konden het niet. Het ontbrak hun aan kracht!’ 
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Jezus antwoordde hem en zei tegen de aanwezigen:  
‘Wat zijn jullie toch een stel kleingelovige zielenpieten. Willen  
jullie wel geloven dat ik mij ongelofelijk erger aan jullie ongeloof.  
Hoelang zit ik nog met jullie opgescheept, hoelang moet ik jullie  
nog verdragen!? Breng uw zoon maar bij mij, breng hem maar hier.’ 
Terwijl de jongen op Jezus toeliep gooide de demon hem met een  
smak tegen de grond waar hij stuiptrekkend met het schuim op de  
mond heen en weer rolde.  
Jezus vroeg aan de vader: ‘Hoelang heeft u kind hier al last van?’  
De vader antwoordde: ‘Hij heeft dit al vanaf zijn jongste jaren. De  
geest heeft hem dikwijls in het vuur en in het water gegooid met de 
bedoeling hem te doden. Maar als u in staat bent iets te kunnen doen  
help ons dan alstublieft.’ Jezus zei tegen de man: ‘Of ik in staat ben  
iets te doen? Bent u in staat te geloven? Alles is mogelijk voor degene  
die gelooft!’ Onmiddellijk riep de man met tranen in de ogen luidt uit:  
‘Here ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp!’ 
Toen Jezus zag dat de mensen zich - om de jongen - heen verdrongen 
sprak hij de onreine geest streng toe en zei: ‘Geest die doof en stom 
maakt, ik beveel u: ga weg uit deze jongen en kom nooit meer in hem 
terug!’ De geest liet de jongen hevig stuiptrekken en verliet toen luid 
schreeuwend zijn lichaam. De jongen bleef roerloos op de grond liggen 
en bijna iedereen dacht dat hij dood was. Jezus pakte echter zijn hand 
vast en met zijn hulp stond de jongen op en was vanaf dat moment 
genezen. Daarna gaf Jezus de jongen gezond en wel aan zijn vader  
terug en alle aanwezigen stonden versteld over de grootheid van  
Gods majesteit. 
Na dit gebeuren ging hij met zijn leerlingen een huis binnen en toen  
ze met hem alleen waren vroegen ze: ‘Waarom konden wij die geest  
niet uitdrijven.’ Jezus antwoordde hen en zei:  
‘Vanwege jullie ongeloof. Als jullie maar een klein beetje geloof  
zouden hebben, al was jullie geloof zo klein als een mosterdzaadje,  
dan verzeker ik je dat je bergen zou verzetten. Je zou dan tegen een  
berg kunnen zeggen: ga hier vandaan en ga daarheen en de berg zal  
zich verplaatsen. Met een klein beetje geloof is niets onmogelijk.  
Met een klein beetje geloof kun je grootse dingen doen. - Leer dus  
op God te vertrouwen - want een demon van dit soort kan alleen  
worden uitgedreven door gebed en vasten.’ 
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§ 129   De tweede aankondiging van het lijden            Mt.17:22/Mc.9:30 
                                                                                                                  Lc.9:43 
 

Terwijl de mensen nog vol verbazing waren over wat Jezus allemaal  
deed vertrok hij stilletjes met zijn leerlingen naar Galilea om hen daar  
te onderwijzen. In Galilea aangekomen zei Jezus: ‘Wat ik jullie nu ga 
zeggen moet je goed in je oren knopen. De Mensenzoon zal worden 
uitgeleverd aan de mensen. Ze zullen hem doden maar op de derde  
dag na zijn dood zal hij - uit de dood - worden opgewekt.’  
De leerlingen werden erg verdrietig toen ze dit hoorden maar 
tegelijkertijd begrepen ze ook niet goed wat Jezus hier mee bedoelde.  
Hij had raadselachtige dingen gezegd waar hen de betekenis van ontging. 
Ze durfden echter niet aan hem te vragen wat hij hiermee bedoelde. 
 

§ 130   Wie is de grootste in het Hemels Koninkrijk     Mt.18:1/Mc.9:33  
                                                                                                                  Lc.9:46  
Toen ze in Kafarnaüm aankwamen en weer thuis waren  
vroeg Jezus: ‘Waar hadden jullie het onderweg eigenlijk over?’  
De leerlingen zwegen want ze hadden onderweg gesproken  
over wie de belangrijkste van hen was. Jezus wist echter wat er  
in hun hart omging. Hij ging zitten, riep de twaalf bij zich en zei:  
‘Wie de ‘eerste’ en belangrijkste wil zijn moet alle anderen laten voorgaan 
en zichzelf op de ‘laatste’ plaats stellen. Hij moet zichzelf onbelangrijk 
vinden en de taak van een dienstknecht, van de minste op zich nemen.’ 
Hij riep een kind bij zich, pakte het op en zette het in het midden van de 
kring naast zich neer. Terwijl hij zijn arm om het kind heensloeg zei hij: 
‘Ik verzeker jullie dat wie zichzelf niet verandert en gelijk wordt aan een  
- onbelangrijk - kind het Hemels Koninkrijk niet binnenkomt. Maar wie 
zichzelf net zo klein en onbelangrijk opstelt als dit kind zal in het Hemels 
Koninkrijk de grootste en belangrijkste zijn. En wie zo’n kind in mijn 
naam ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, 
maar Degene die mij gezonden heeft.’ 
 

§ 131   Wie niet tegen ons is, is voor ons                         Mc.9:38/Lc.9:49 
 

Johannes nam daarop het woord en zei: ‘Meester, wij zagen dat iemand  
in uw naam demonen uitdreef. Omdat hij geen deel uitmaakt van onze 
groep hebben wij geprobeerd dit te verhinderen.’ Maar Jezus zei:  
‘Laat hem zijn gang maar gaan, want iemand die een wonder in mijn 
naam verricht kan tegelijkertijd geen kwaad van mij spreken.  
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Wie niet tegen ons is, is voor ons.  
Want degene die aan een van jullie een koel glas water te drinken  
geeft omdat hij een volgeling van de Christus is, zal zeker niet  
‘koeltjes’ beloond zal worden. Dat kan ik je verzekeren.’ 
 
§ 132   Wee degene die de ‘kleinen’ tot zonde verleidt              Mt.18:6 
                                                                                                     Mc.9:42/Lc.17:1 

 
‘Maar wee degene die ook maar één van deze kleinen die in mij  
gelooft op het slechte pad brengt. Hij zou beter af zijn als hij ver in zee 
zou worden gesmeten met een - zware - ezelsmolensteen om zijn nek.  
Het is droef gesteld met deze wereld. Ze kent veel verleidingen en het  
is onvermijdelijk dat veel mensen zich laten verleiden en op het slechte 
pad terecht komen. Maar wee degene die een ander verleidt en op het 
slechte pad brengt. 
Als jullie hand of jullie voet er de oorzaak van is dat je op het slechte pad 
terecht komt hak hem af en werp hem weg. Je kunt beter verminkt of 
kreupel het - eeuwige - leven binnengaan dan dat je met twee handen en 
twee voeten in het onuitblusbare vuur van het Gehenna wordt geworpen. 
De plek waar de worm - van wroeging - altoos aan je knaagt en waar het 
vuur - van bitterheid en smart - niet dooft.   
En als je oog je op het slechte pad brengt ruk het uit en werp het weg. Je 
kunt beter met één oog het - eeuwige - leven binnengaan dan dat je met 
twee ogen in het onuitblusbare vuur van het Gehenna wordt geworpen, 
waar de ‘wormen’ aan je blijven knagen en waar het vuur niet dooft. 
Het is een goede zaak om met vuur en vlam voor je behoud te strijden 
want als je ‘bijtend’ als een zout de strijd tegen het wereldse verderf 
aangaat dan zijn de offers die je brengt God welgevallig. Ze zijn als een 
zoutend zout. En zout is goed. En jullie zijn het zout der aarde. Let dus 
op dat je niet zouteloos wordt. Want wanneer het zout zijn smaak en 
kracht verliest dan wordt de wereld smakeloos en raakt zij verdorven. 
Niets heeft nog de kracht dit te herstellen. Zorg er dus voor dat het  
‘zout’ in jullie niet verloren gaat en leef in vrede met elkaar.’ 
 
§ 133   Het verdwaalde schaap                                                  Mt.18:10 
 
‘Let er dus op dat je niet met minachting neerkijkt op één van deze 
kleinen, schijnbaar onbelangrijke personen. Ik kan je zeggen dat hun  
- bescherm - engelen in de hemel voortdurend in de nabijheid van mijn 
hemelse Vader zijn. 
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Want de Mensenzoon is gekomen om het verlorene te redden.  
Wat denken jullie hiervan? Wat zou iemand doen die honderd schapen 
heeft waarvan er één verdwaald is? Zou hij er niet negenennegentig 
achterlaten in het gebergte en op zoek gaan naar het verdwaalde  
schaap? Ik kan je verzekeren dat als het hem lukt dat verloren schaap 
weer te vinden hij gelukkiger met dit ene schaap zal zijn dan met de 
negenennegentig anderen die niet waren verdwaald. 
Zo is het ook met jullie Vader in de hemel. Hij wil dat niemand  
verloren gaat. Zelfs niet iemand die klein en onbelangrijk is.’ 
 
§ 134   Waar twee of drie in mijn naam tezamen zijn               Mt.18:15 

 
‘Als je ziet dat een van je broeders iets doet wat verkeerd is neem hem 
dan onder vier ogen en spreek hem hier op aan. Als hij naar je luistert  
dan heb je hem teruggewonnen. Als hij niet naar je wilt luisteren haal  
er dan één of twee anderen bij als getuigen want een verklaring van  
twee of drie getuigen is rechtsgeldig. Als hij dan nog niet wil luisteren  
dan moeten jullie de zaak voorleggen aan de gemeenschap. Als blijkt  
dat hij ook niet naar de gemeenschap wil luisteren beschouw hem dan  
als een buitenstaander, en behandel hem hetzelfde als een heiden of een 
tollenaar.  
Ik verzeker jullie dat alles wat jullie op aarde bindend verklaren ook in  
de hemel bindend zal zijn. En alles wat jullie op aarde ontbinden zal  
ook in de hemel ontbonden zijn. En ik verzeker jullie nogmaals;  
als twee van jullie hier op aarde eensgezind om wat dan ook vragen dan 
zorgt mijn Vader in de hemel ervoor dat het gebeurt. Want waar twee  
of drie mensen in mijn naam samen zijn daar ben ik in hun midden.’ 
 
§ 135   Vergeeft elkander zeven keer zeventig keer                  Mt.18:21 

 
Petrus ging bij Jezus staan en vroeg: ‘Here, hoe vaak moet ik een  
broeder die mij kwaad doet vergeven? Tot zeven keer toe?’  
Jezus antwoordde: ‘Niet zeven keer, maar zeventig maal zeven keer! 
Het Hemels Koninkrijk kan je vergelijken met de gelijkenis - die ik je nu 
zal vertellen.’- 
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§ 136   De gelijkenis van de goede koning en de slechte dienaar  
                                                                                                      Mt.18:23 

 
‘Er was eens een koning die bij zijn dienaren om de opbrengst van  
zijn landerijen vroeg. Toen hij de opbrengsten begon uit te rekenen 
bracht men een dienaar bij hem die hem tienduizend zakken goud 
schuldig was. Toen bleek dat de dienaar dit niet kon terugbetalen  
gaf de koning het bevel om de dienaar samen met zijn vrouw en  
kinderen en alles wat hij bezat te verkopen.  
Met de opbrengst van de verkoop zou - een deel - van de schuld van  
de dienaar kunnen worden afbetaald. Toen de dienaar dit hoorde  
wierp hij zich in het stof voor de koning neer en smeekte:  
‘Heb toch geduld met mij edele heer, want ik zal u alles terugbetalen.’ 
De koning kreeg medelijden met de dienaar. Hij liet de man vrij en  
zijn schuldlening werd hem kwijtgescholden. Hij hoefde de koning  
niets terug te betalen. 
Toen de dienaar bij de koning wegging kwam hij buiten een van  
zijn mededienaren tegen die hem nog honderd daalders schuldig was.  
Hij greep de man bij zijn strot en terwijl hij hem zijn keel dichtkneep  
zei hij: ‘Ik krijg nog geld van jou en dat wil ik gelijk hebben.’  
De mededienaar knielde onderdanig bij de voeten van de dienaar neer  
en zei: ‘Heb alstublieft nog wat geduld heer, want ik betaal u alles terug.’ 
Maar de dienaar wilde daar niets van weten en gooide zijn mededienaar  
in het gevang. Daar zou hij hem laten zitten totdat hij zijn laatste cent 
schuld had terugbetaald. 
Toen andere dienaren van de koning dit zagen werden ze erg verdrietig. 
Ze gingen naar de koning toe en vertelde hem alles wat er was gebeurd. 
De koning liet de dienaar bij zich roepen en zei:  
‘Wat ben jij een schurk. Ik heb jou al je schulden kwijtgescholden  
toen je mij daarom smeekte. Had jij ook niet meelij met je mededienaar 
kunnen hebben zoals ik dat met jou had?’  
De koning was zo kwaad op de dienaar dat hij hem door zijn beulen  
in de gevangenis liet gooien. Daar werd de dienaar in de - diepste kerker -
helemaal alleen in zijn eentje opgesloten, totdat hij alles aan de koning 
had terugbetaald. 
 
En zo zal mijn hemelse Vader ook jullie behandelen als jullie je broeders 
niet van harte willen vergeven om wat zij jullie hebben aangedaan.’ 
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§ 137   Het betalen van tempelbelasting                                   Mt.17:24  
 
Daarna gingen de leerlingen Kafarnaüm in. Daar werd Petrus 
aangesproken door de beambten die belast waren met de inning van  
de tempelbelasting. Ze vroegen: ‘Betaalt uw meester wel belasting?’ 
‘Natuurlijk betaalt mijn Meester belasting,’ zei Petrus. 
Toen Petrus thuiskwam - en hij Jezus hierover een vraag wilde stellen - 
was Jezus hem al voor en zei: ‘Wat denk je hiervan Simon? Van wie 
heffen de koningen op aarde tol of belasting; van hun eigen kinderen  
of van hun onderdanen?’ ‘Van hun onderdanen,’ zei Petrus. 
‘Dan zijn de zonen van de koning dus vrijgesteld van belasting betaling,’ 
zei Jezus. En hij vervolgde: ‘Maar laten we hier geen ophef over maken. 
Ga naar het meer, werp daar een vislijn uit en in de bek van de eerste  
vis die je aan de haak slaat zal je een zilveren daalder vinden. Neem deze 
zilveren daalder en betaal daar voor jou en mij de tempelbelasting mee.’ 
  
§ 138   Jezus en zijn broers                                                              Jh.7:1 

 
Omdat de Joden uit Judea Jezus wilden doden besloot hij om in  
Galilea te blijven rondtrekken en niet meer naar Judea te gaan. 
Toen echter de tijd van het Loofhuttenfeest aanbrak zeiden zijn broers 
tegen hem: ‘Blijf toch niet hier maar ga naar Judea, dan kunnen je 
volgelingen daar ook zien wat je allemaal tot stand brengt. Als je een 
‘bekende’ persoonlijkheid wilt zijn dan moet je er voor zorgen dat je 
opvalt en in de belangstelling staat zodat de hele wereld jou kan zien.’ 
Zijn broers zeiden dit omdat ze zelf ook niet in hem geloofden.  
Maar Jezus zei:  
‘Het is mijn tijd nog niet, het geschikte moment voor mij is nog niet 
aangebroken. Maar jullie mogen gaan wanneer je maar wilt, voor  
jullie maakt het niet uit op welk tijdstip je gaat. De wereld haat jullie  
niet maar de wereld haat mij wel. De wereld haat mij omdat ik in het 
openbaar heb verklaard dat zij verdorven en slecht is. Gaan jullie maar 
naar het feest dan blijf ik hier want voor mij is de tijd nog niet rijp.’  
En Jezus bleef zoals hij gezegd had in Galilea. 
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HOOFDSTUK 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
                                                                                                                Mt.11:28 

§ 139   Kom naar de Zoon 

 
Ja kom toch allen, u, die vermoeid en belast zijt. 

En ik geef u vrede en rust voor uw ziel. 
Hard is mijn hart niet, ik ben zachtmoedig en nederig. 

Ook is mijn juk licht, dat is mijn lering aan u. 
Voor uw ziel vindt u rust en vrede bij mij. 
Ach kom toch allen, ja kom toch tot mij. 

 
Ik leg mijn juk op uw schouders, het is zacht en niet zwaar. 

Schuw niet wat ik opleg, mijn juk is licht en niet zwaar. 
 

Ga dan voort met mijn juk, het is niet moeilijk te dragen. 
Omarm wat ik leer, leer God te behagen. 

Draag, leer en leef ernaar, kom tot uw Heiland; wat geeft nog bezwaar? 
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§ 140   Jezus op het loofhuttenfeest                                              Jh.7:10 

 
Toen zijn broers naar het feest - in Jeruzalem - waren vertrokken,  
vertrok ook Jezus naar - Jeruzalem -. Hij reisde in het geheim en zo 
onopvallend mogelijk. Op het feest keken de Joodse - leiders - naar  
hem uit en ze vroegen: ‘Waar is hij toch.’ 
In Jeruzalem heerste een gespannen sfeer en de meningen over Jezus 
waren verdeeld. Sommigen zeiden fluisterend dat hij een goed mens  
was maar volgens anderen was hij een bedrieger die het volk misleidde. 
Niemand durfde echter hardop in het openbaar zijn mening te geven  
uit angst voor de Joodse - leiders -.  
Toen het feest halverwege was kwam Jezus de tempel binnen en begon 
hij het volk te onderwijzen.  
De Joodse - leiders - keken verbaasd op en zeiden:  
‘Hoe is het mogelijk dat hij dat allemaal weet zonder dat hij daarvoor 
heeft doorgeleerd?’ 
Jezus antwoordde: ‘Wat ik de mensen leer is niet mijn leer maar het is  
‘de leer’ van Hem die mij gezonden heeft. Wie bereid is Gods wil te  
doen leert vanzelf of wat ik leer van God komt, of dat ik namens mijzelf 
spreek. Wie namens zichzelf spreekt zoekt eer voor zichzelf, maar wie 
namens God spreekt zoekt eer voor God en omdat hij de eer van God 
vooropstelt is hij eerlijk en betrouwbaar. 
Mozes heeft u toch de wet gegeven? Waarom houden jullie je dan niet 
aan de wet, waarom willen jullie mij doden?’  
De mensen zeiden: ‘U bent niet goed bij uw hoofd, u bent bezeten door 
de duivel; wie zou u nu willen doden?’ Jezus antwoordde:  
‘Ik hoef maar een wonderwerk te doen - een verlamde op de sabbat te 
genezen - of u kijkt al verwonderd. Laat daarom wat ik nu ga zeggen  
goed tot u doordringen: Mozes heeft de besnijdenis voorgeschreven en u 
voert het besnijden van jongens op de sabbat uit. Het was overigens 
Mozes niet die dit instelde want de aartsvaders deden dit al - eeuwen - 
daarvoor. 
Als dus op de sabbat een man besneden kan worden zonder dat de wet 
van Mozes hiermee wordt overtreden waarom bent u dan nijdig op mij 
als ik op de sabbat een mens gaaf en gezond maak?  
Spreek een eerlijk oordeel over mij uit maar veroordeel mij niet op basis 
van een vooroordeel.’ 
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Een aantal mensen uit Jeruzalem zei: ‘Is dit niet de man die ze willen 
doden? Hij heeft anders behoorlijk wat lef om hier op deze wijze zo  
te spreken en ze laten hem gewoon zijn gang maar gaan. Of zouden  
onze leiders zich ook hebben - bekeerd - en erkennen ze nu ook dat  
deze man de Messias is? Wij weten wel waar deze man vandaan komt, 
maar wanneer de Messias zal komen en waar hij vandaan komt, weet  
geen mens.’ 
Terwijl hij nog onderricht gaf riep Jezus luidkeels: ‘Ja, u kent mij en  
u weet waar ik vandaan kom. Maar ik ben hier niet gekomen namens 
mijzelf. Ik ben gekomen omdat de ‘Betrouwbare’ mij gezonden heeft,  
de waarachtige God, die u niet kent. Maar ik ken Hem wel, want ik  
kom bij Hem vandaan en Hij heeft mij gezonden.’ 
Toen ze dit hoorden wilden ze hem grijpen, maar niemand greep hem 
vast of deed hem iets, want zijn tijd was nog niet gekomen. 
Onder de toehoorders waren er echter ook veel die wel in hem gingen 
geloven. Ze zeiden: ‘Zou de Messias bij zijn komst soms nog grotere 
wondertekenen doen dan deze man doet?’ 
 
§ 141   Een arrestatiebevel  voor Jezus                                          Jh.7:32 

 
Toen de Farizeeërs hoorden wat de mensen zoal over Jezus fluisterden 
stuurden ze samen met de hogepriesters de tempelwacht op hem af  
om hem gevangen te nemen. 
Tegen zijn toehoorders zei Jezus: ‘Ik ben nog maar een korte tijd bij u 
want ik ga naar Hem die mij gezonden heeft. U zult mij zoeken maar u 
zult mij niet vinden, want waar ik ben kunt u niet komen.’ 
Toen zeiden de Joden tegen elkaar: ‘Waar zou hij heengaan, als wij hem 
zoeken maar niet kunnen vinden? Hij zal toch niet naar een Grieks 
sprekende Joodse gemeenschap in het buitenland gaan of naar de 
heidenen, om daar zijn leer te verkondigen. Wat zou hij nou bedoeld 
hebben met: jullie zoeken mij maar kunnen mij niet vinden, en: waar  
ik ben kunnen jullie niet komen?’  
 
§ 142   Het ware water van Siloam                                                Jh.7:37 

 
Op de - zevende - en laatste dag van het feest die tevens het hoogtepunt 
van de hele feestweek was stond Jezus op.  
 
 
 



 120 

- En geheel tegen de gebruikelijke gewoonte in om ‘zittend’ de 
toehoorders onderricht te geven - riep hij staande in de tempel met 
luide stem:  
‘Een ieder die dorst heeft moet bij mij komen drinken.  
Want de - heilige - Schrift zegt: “Wie in mij gelooft, zal een bron  
zijn waaruit rivieren van ‘levend’ water ontspringen.” ’ 
Hiermee gaf hij aan dat iedereen die in hem gelooft de Geest van  
God zal ontvangen. Want de Heilige Geest was nog niet gekomen  
omdat Jezus nog niet was teruggekeerd naar de hemelse heerlijkheid  
van zijn Vader. 
 
§ 143   Verdeeldheid in Jeruzalem over Jezus                              Jh.7:40 

 
Een deel van het volk dat de toespraak had gehoord zei: ‘Deze man  
is zonder twijfel de profeet - waarover Mozes heeft gesproken -.’  
Anderen zeiden: ‘Welnee, hij is de Messias.’ En weer een andere groep 
zei: ‘Nee hoor, hij kan de Messias niet zijn want deze man komt uit 
Galilea. Vergeet niet dat de Schrift zegt dat de Messias uit het dorpje 
Betlehem komt want de Messias is een nazaat van - koning - David.’  
Zo ontstond er over Jezus verdeeldheid onder het volk. Sommigen 
wilden hem grijpen, maar niemand greep hem vast of deed hem iets. 
Toen de mannen van de tempelwacht waren teruggekeerd zeiden de 
hogepriesters en de Farizeeërs: 
‘Waarom hebben jullie hem niet aangehouden en meegebracht?’  
De dienaren gaven als antwoord: ‘We hebben nog nooit iemand zo  
- geweldig - horen spreken als deze man.’  
De Farizeeërs zeiden: ‘Hebben jullie je nu ook al laten misleiden  
door die bedrieger? Geen enkel lid van de Hoge Raad of de Farizeeërs 
gelooft toch in hem? Het is alleen het gepeupel dat de wet niet kent; 
vervloekt zijn zij.’  
Maar Nicodemus, de man die Jezus op een keer ’s nachts had  
opgezocht en ook lid van de Hoge Raad was zei: ‘Volgens onze  
wet mogen we iemand pas veroordelen als er een hoorzitting heeft 
plaatsgevonden en als uit onderzoek is komen vast te staan dat hij  
schuldig is.’ Ze zeiden: ‘Ben jij soms ook een Galileeër? Als jij nou  
eens goed je huiswerk zou doen dan zou je weten dat we uit Galilea  
geen profeet hoeven te verwachten.’  
Daarna ging iedereen naar huis en trok Jezus naar de Olijfberg. 
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§ 144   De overspelige vrouw                                                          Jh.8:1 

 
Bij het aanbreken van de nieuwe dag ging Jezus in alle vroegte  
weer terug naar de tempel.  
Het hele volk kwam naar hem toe en nadat hij had plaatsgenomen  
begon hij hen te onderwijzen. Terwijl hij daarmee bezig was brachten  
de schriftgeleerden en de Farizeeërs een vrouw bij hem die op overspel 
betrapt was. Ze zetten haar middenin de kring neer en zeiden:  
‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. 
Nu schrijft de wet van Mozes ons voor dat wij dit soort vrouwen moeten 
stenigen; maar u, wat zegt u over haar?’  
Ze stelden hem deze vraag met het doel hem te kunnen aanklagen 
- ofwel bij de Romeinen voor het aanzetten tot moord, ofwel bij de 
Joodse Hoge Raad wegens het overtreden van de wet van Mozes -. 
Jezus boog zich echter voorover en schreef met zijn vinger op de grond. 
Toen ze bleven aandringen op een antwoord richtte Jezus zich op, keek 
hen aan en zei: 
‘Wie van jullie nog nooit één zonde begaan heeft mag de eerste steen 
werpen.’ 
Daarna boog hij zich opnieuw voorover en schreef op de grond.  
Toen ze dit hoorden ging hun geweten knagen en één voor één dropen  
ze af. De leiders als eersten en daarna de anderen. Ze lieten Jezus alleen 
achter, samen met de vrouw die in het midden stond. 
Jezus richtte zich op en zag behalve de vrouw niemand meer.  
‘Vrouw,’ zei hij, ‘waar zijn je aanklagers? Heeft niemand u veroordeeld?’ 
De vrouw zei: ‘Niemand Here.’ Toen zei Jezus:  
‘Je mag gaan, ik veroordeel je ook niet, maar zondig van nu af aan  
niet meer.’ 
 
§ 145   Ik Ben het Licht der wereld                                               Jh.8:12 

 
Jezus nam opnieuw het woord en zei: ‘Ik Ben het Licht der wereld.  
Wie mij volgt doolt niet in duisternis rond, maar ontvangt het ‘licht’  
dat leven geeft.’ 
De Farizeeërs zeiden: ‘Alles wat u over uzelf verklaart is niet rechtsgeldig 
want een getuigenverklaring van uzelf heeft geen waarde.’ 
Jezus antwoordde hen en zei:  
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‘Het getuigenis dat ik over mijzelf afleg is betrouwbaar want ik weet  
waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. U weet echter niet waar ik 
vandaan kom en waar ik heen ga. Dat weet u gewoonweg niet.  
U oordeelt wel heel gemakkelijk over mensen. Maar dat is mensen  
eigen. Ik spreek over niemand een oordeel uit - want ik ben gekomen  
om de mens te redden -.  
Maar als ik ga oordelen, dan zal mijn oordeel betrouwbaar zijn. Het  
is betrouwbaar omdat ik niet in mijn eentje een oordeel vel maar ik 
oordeel samen met de Vader die mij gezonden heeft. Zelfs in uw eigen 
wet - de wet van Mozes - staat geschreven dat het getuigenis van twee 
mensen rechtsgeldig is. Welnu, ik leg als éérste getuige een getuigenis  
over mijzelf af, en de Vader die mij gezonden heeft treedt op als mijn 
tweede getuige.’ Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’  
Jezus antwoordde: ‘U kent mij niet, dus u kent ook mijn Vader niet.  
Want als u mij zou kennen dan zou u ook mijn Vader kennen.’  
Deze woorden sprak Jezus bij de offerkist in de ‘schatkamer’ van de 
tempel, waar hij het volk onderwees. En niemand greep hem vast  
of deed hem iets, want zijn tijd was nog niet gekomen. 
 
§ 146   Ik Ben die Ik Ben                                                               Jh.8:21 

 
Opnieuw nam Jezus het woord en zei: ‘Ik ga weg en jullie zullen  
mij zoeken. Maar jullie zullen als zondaren sterven, want waar ik  
heen ga kunnen jullie niet komen.’  
De Joodse - leiders - zeiden toen: -‘Wat zullen we nu beleven! -  
Hij zal toch geen zelfmoord willen plegen omdat hij zei: “Waar  
ik heen ga kunnen jullie niet komen.” ’ 
Maar Jezus vervolgde: ‘U bent van beneden, u bent van deze  
zondige wereld. Ik niet. Ik Ben van boven, Ik Ben afkomstig uit  
een zondeloze wereld.  
En zoals ik al zei; jullie zullen sterven als zondaren - jullie zullen 
verdoemd zijn - omdat jullie niet geloven dat ‘Ik Ben die Ik Ben’.  
U zult sterven als zondaren - vanwege een schuldenlast die u niet 
vergeven is -.’ 
‘Wie bent u dan?’ vroegen ze. Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u in  
het begin al duidelijk gemaakt! Ik zou veel over u kunnen zeggen  
waarvan heel veel in uw nadeel. Maar ik doe er beter aan de wereld  
te vertellen wat ik gehoord heb van Hem die mij gezonden heeft.  
Want Hij is betrouwbaar en Hij spreekt de waarheid.’ 
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De - Joodse mensen - begrepen echter niet dat Jezus het over zijn  
Vader had dus zei Jezus: ‘Wanneer u de Mensenzoon verhoogd en 
verheven heeft - wanneer hij genageld aan een kruis hoog boven  
de aarde hangt en hij door uw toedoen een verheven status heeft 
verworven - pas dan zult u weten dat ‘Ik Ben die Ik Ben’.  
Pas dan zult u weten dat ik niet mijn eigen wil deed, maar dat ik  
de wil van mijn Vader heb gedaan, zoals Hij mij geleerd heeft.  
Want Hij die mij gezonden heeft is altijd bij mij en zal mij niet  
verlaten, omdat ik doe wat Hij graag wil.’ 
Nadat Jezus over deze dingen gesproken had gingen veel mensen  
in hem geloven. 
 
§ 147   De waarheid die vrijmaakt                                                 Jh.8:31 
 
Toen zei Jezus tegen de Joden die tot geloof in hem waren gekomen:  
‘Als u zich vasthoudt aan wat ik u leer dan bent u volwaardige  
volgelingen van mij. U zult de waarheid leren kennen en u zult leren  
dat de waarheid u vrijmaakt.’ Ze zeiden: ‘Wij zijn nooit slaaf geweest  
en hebben altijd onze vrijheid gehad omdat wij afstammen van  
Abraham. Wat bedoelt u dan als u zegt; “U zult ‘vrijgemaakt’ woorden.” ’ 
Jezus antwoordde hen en zei:  
‘Wis en waarachtig, ik verzeker u dat iedereen die zondigt een slaaf  
van de zonde is. Welnu, een slaaf blijft niet voor eeuwig in het huis  
van zijn meester, de zoon - de erfgenaam - echter wel. Pas als de zoon  
u ‘vrijkoopt’ en u de vrijheid schenkt, pas dan bent u werkelijk vrij.  
Ik weet echt wel dat u afstamt van Abraham. Toch blijft u zoeken naar 
een aanleiding om mij te doden omdat u geen ruimte in uw hart voor 
mijn woorden wilt vrijmaken. Ik spreek over de dingen die ik bij mijn 
Vader heb gezien. Ook u spreekt over de dingen die u bij uw vader  
heeft gezien of gehoord.’ 
Toen zeiden ze tegen Jezus: ‘Onze vader is Abraham.’ Jezus antwoordde: 
‘Als jullie je kinderen van Abraham noemen dan moet je ook doen wat  
hij deed. - Hij was God gehoorzaam en deed goede dingen - maar jullie 
zijn erop uit om mij te doden. U wilt een mens doden die de ‘waarheid’ 
spreekt die hij van God gehoord heeft en Abraham zou zoiets nooit 
doen. Jullie doen het soort dingen dat je ware vader doet.’ 
‘Wij zijn geen hoerenzonen,’ zeiden ze. ‘Wij hebben maar een Vader  
en dat is God.’ 
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Jezus zei: ‘Als God jullie Vader zou zijn dan zouden jullie mij niet  
haten maar liefhebben. Want ik kom bij God vandaan en ben nu hier.  
Ik ben hier niet uit mijzelf naar toegekomen maar ik ben gekomen  
omdat Hij mij gezonden heeft. Maar jullie zijn gewoon niet bereid  
te begrijpen wat ik zeg omdat mijn boodschap jullie niet aanstaat.  
Jullie werkelijke vader is de duivel en wat hem ‘aanstaat’ dat bent  
u vol overgave bereid te doen. Maar hij is al sinds het begin - sinds  
de zondeval in het Paradijs - een moordenaar. Hij is de belichaming  
van de ‘onwaarheid’ want hij heeft geen ‘waarheid’ in zich. Hij is  
een aartsleugenaar, de vader van de leugen en alles wat hij spreekt is 
leugenachtig. Ik spreek de waarheid maar omdat de duivel uw vader  
is gelooft u mij niet.  
Wie van u kan het bewijs leveren dat ik mij schuldig maak aan het 
overtreden van wetten? Wie maakt de beschuldiging hard dat ik zonde 
bega? U weigert te geloven dat ik de waarheid spreek.  
Maar wie een kind van God is luistert naar God en wie niet wil  
luisteren is geen kind van God.’ 
 
§ 148   Ik Ben en was, voordat Abraham er was                          Jh.8:48 

 
De Joodse - leiders - zeiden tegen Jezus: ‘We hebben het altijd al bij  
het rechte eind gehad toen we riepen dat u zo’n ketterse Samaritaan  
bent die van de duivel bezeten is.’ Jezus antwoordde: 
‘Ik ben niet van de duivel bezeten, ik eer mijn Vader. U beledigt mij  
en behandelt mij niet met respect. Ik ben echter niet uit op eigen eer  
en glorie maar er is Iemand die voor mijn eer wil strijden en die een 
oordeel velt over wie de eer toekomt. 
Wis en waarachtig, ik verzeker u dat wie mijn boodschap in zijn hart  
grift niet zal sterven maar tot in eeuwigheid blijft leven.’ 
De Joodse - leiders - zeiden: ‘Nu weten we zeker dat u van de duivel 
bezeten bent, u bent werkelijk niet goed bij uw hoofd! Abraham en de 
profeten zijn gestorven en u zegt dat als iemand uw woord bewaart hij  
de - bittere - smaak van de dood in der eeuwigheid niet zal proeven.  
U bent toch niet meer dan onze aartsvader Abraham die gestorven is,  
net zoals onze profeten gestorven zijn? Wie denkt u eigenlijk wel dat  
u bent?’ Jezus antwoordde: ‘Als ik mijzelf zou eren en op de eerste  
plaats zou stellen dan zou mijn ‘eer’ niets te betekenen hebben. Maar  
het is mijn Vader die mij eert en mij roemt. Mijn Vader, van wie u  
zegt, “Hij is onze God”. 
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Maar mijn Vader is de God die u niet kent. Maar ik ken Hem wel.  
En als ik zou zeggen dat ik Hem niet ken dan zou ik een leugenaar  
Zijn. Dan zou ik precies hetzelfde zijn als jullie.  
Maar ik ken Hem, want Zijn woord staat in mijn ziel gegrift. 
Jullie aartsvader Abraham keek met blijdschap uit naar ‘de dag’ dat  
hij mij zou zien. En hij heeft ‘mijn dag’ gezien en hij was blij en  
verheugd met mijn komst.’ 
Toen zeiden de Joodse - leiders -: ‘U bent nog geen vijftig jaar en zou 
Abraham hebben gezien?’ Jezus zei: ‘Wis en waarachtig, ik kan u met 
stelligheid dit verzekeren: ik was er al voordat Abraham geboren werd.’ 
Toen ze dit hoorden raapten ze stenen op om hem te stenigen. Maar 
Jezus verschool zich en glipte ongezien langs zijn belagers de tempel uit. 
 
§ 149   De genezing van een blindgeborene                                  Jh.9:1 

 
Even verderop zag Jezus een man die al vanaf zijn geboorte blind  
was. De leerlingen vroegen aan Jezus: ‘Rabbi, is deze man nu 
blindgeboren omdat zijn ouders gezondigd hebben of omdat hijzelf 
gezondigd heeft?’ Jezus antwoordde:  
‘Hij en zijn ouders hebben geen zonde begaan die in verband kan  
worden gebracht met zijn blindheid. Hij is blind omdat in een blinde  
de goede werken van God zichtbaar gemaakt kunnen worden. Zolang  
de ‘dag’ duurt moeten we werken aan de goede werken van Hem die  
mij gezonden heeft. Als straks de ‘nacht’ valt is niemand meer instaat  
om goede werken te verrichten. Zolang ik in de wereld ben, ‘Ben Ik’  
het licht voor deze wereld.’ 
Nadat hij dit gezegd had spuugde Jezus op de grond en mengde hij  
zijn speeksel met wat aarde. Het op deze wijze verkregen slijk streek  
hij op de ogen van de blinde en hij zei: ‘Ga u wassen in de badvijver  
van Siloam. (Siloam betekent in onze taal ‘gezondene’.) 
De man ging weg, waste zich en bij zijn terugkomst bleek hij te kunnen 
zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als de ‘blinde bedelaar’ 
zeiden: ‘Is dat niet de ‘blinde bedelaar’ die hier altijd zat?’ 
Sommigen zeiden: ‘Hij is het inderdaad.’ Maar anderen zeiden:  
‘Nee hoor, hij lijkt alleen op hem.’ 
De man zei toen: ‘Ik ben het echt, jullie vergissen je niet!’ 
De mensen vroegen toen: ‘Hoe komt het dat je ogen zijn open gegaan  
en dat je nu kunt zien?’ De man antwoordde: ‘Iemand die Jezus  
genoemd word maakte slijk en streek dit op mijn ogen.  
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Daarna stuurde hij mij naar de badvijver van Siloam en zei dat ik  
mij daar moest wassen. Ik ging erheen, waste mij, en nadat ik mij  
had gewassen kon ik weer zien.’ 
Toen vroegen ze: ‘Waar is die Jezus?’ De man zei: ‘Dat weet ik niet.’ 
 
§ 150   De Farizeeërs stellen een onderzoek in                            Jh.9:13 

 
De man die blind geweest was werd door de mensen naar de  
Farizeeërs gebracht. Jezus had namelijk op een sabbatsdag slijk  
gemaakt en met dat slijk de ogen van de man ‘geopend’.  
Ook de Farizeeërs stelden aan de man de vraag hoe het kwam dat  
hij kon zien. De man zei: ‘Hij heeft slijk op mijn ogen gelegd en  
toen ik mij ging wassen kon ik zien.’ Een aantal Farizeeërs zei toen: 
‘Iemand die zoiets doet kan niet bij God vandaan komen want  
anders zou hij zich wel aan de regels van de sabbat houden en niet  
op de rustdag werken.’  
Anderen zeiden echter: ‘Hoe kan iemand die zondig is en schuldig is  
aan het overtreden van de sabbatswet nu een mooi wonder verrichten?’ 
Ze bleken onderling verdeeld te zijn. 
De Farizeeërs stelden opnieuw een vraag aan de man. Ze vroegen:  
‘Wat denkt u van deze man, het gaat tenslotte om uw ogen die hij 
genezen heeft?’ ‘Hij is een profeet!’ was het antwoord van de man.  
De Joodse - leiders - geloofden echter niet dat de man blind was  
geweest en nu zomaar ineens kon zien. Ze riepen de ouders van de  
van blindheid genezen man erbij en vroegen:  
‘Als het waar is dat deze man uw zoon is, die volgens uw verklaring  
blind geboren werd, hoe verklaart u dan dat hij nu ziet?’ 
Zijn ouders gaven als antwoord: ‘Wij kunnen bevestigen dat dit  
onze zoon is die blind geboren werd. Wij weten echter niet hoe het  
komt dat hij nu ziet, of wie hem beter heeft gemaakt. Vraag het hem  
zelf, hij is geen kind meer en oud genoeg om zelf het woord te voeren.’ 
Zijn ouders zeiden dit uit angst voor de gevolgen. De Joodse - leiders - 
hadden namelijk besloten dat iedereen die Jezus als de Messias zou 
erkennen uit de synagoge - en dus uit het maatschappelijk leven -  
zou worden verbannen. Dat was de reden dat zijn ouders zeiden dat  
hun zoon oud en wijs genoeg was om die vraag zelf naar behoren te 
kunnen beantwoorden. Toen werd de man die blind geweest was  
voor de tweede keer door de Joodse - leiders - opgeroepen.  
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Ze zeiden: ‘U staat onder ede: zweert u bij de almachtige God van  
Israël dat u de waarheid spreekt en niets anders dan dat? - En denk  
goed na over uw antwoord - want wij weten dat deze Jezus een  
zondaar is.’ De man antwoordde en zei: ‘Of hij een zondaar is dat  
weet ik niet, maar één ding weet ik wel; ik was blind en nu kan ik zien.’ 
Opnieuw stelden ze hem de vraag: ‘Wat heeft hij met u gedaan?  
Hoe heeft hij uw ogen geopend?’ De man antwoordde:  
‘Ik heb u al verteld hoe het gegaan is, maar u luistert niet. Waarom  
wilt u het hele verhaal opnieuw horen? Als ik het nu weer vertel ‘bekeert’ 
u zich dan? Is dat de reden? Wilt u een mooi ‘bekeringsverhaal’ horen  
en ook Jezus gaan volgen?’ 
Toen hij dit gezegd had begonnen ze hem uit te kafferen en ze zeiden:  
‘Jij bent zelf zo’n ‘bekeerling’ van hem, jij bent er eentje die hem volgt! 
Wij zijn echter volgelingen van Mozes. Wij weten dat God tegen Mozes 
heeft gesproken, maar hij, die Jezus, we weten niets van zijn komaf, we 
weten niet eens waar hij vandaan komt!’ 
De man antwoordde: ‘Toch wel een beetje vreemd dat u nu ineens niets 
van hem weet! U weet toch dat hij mij van mijn blindheid heeft genezen! 
En we weten toch ook dat iemand die respect heeft voor God en die 
Gods wil doet, door God wordt verhoord! En weten we niet allemaal  
dat God niet naar slechte en zondige mensen luistert! Als deze man niet 
door God gezonden zou zijn dan had hij niets kunnen uitrichten. Want 
het is in alle eeuwigheid nog niet gebeurd dat iemand de ogen van een 
blindgeborene opende.’  
Toen zeiden ze: ‘Ach jij, jij bent vanaf je geboorte al één en al zonde.  
Wil jij ons nu de les lezen?’ En ze smeten hem de - synagoge - uit. 
 
§ 151   Geestelijke blindheid                                                        Joh.9:35 

 
Toen Jezus hoorde dat ze de man hadden verbannen zocht hij hem op  
en vroeg aan hem: ‘Gelooft u in de Mensenzoon, de Zoon van God?’ 
De man antwoordde: ‘Wie is dat heer, want ik zou graag in hem willen 
geloven.’ Jezus zei: ‘U hebt hem al gezien, het is degene die nu met u 
spreekt.’ De man zei: ‘Ik geloof Here,’ en hij knielde eerbiedig voor Jezus 
neer. Jezus zei: ‘Ik ben naar deze wereld gekomen om te oordelen wie 
eerlijk en rechtvaardig is en wie niet.  
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Wie blind was zal het Licht zien en de Waarheid leren kennen,  
maar wie dacht ‘verlicht’ te zijn zal worden als een blinde.’ 
Een aantal Farizeeërs die bij Jezus in de buurt stonden hoorden dat  
en ze zeiden: ‘U denkt toch zeker niet dat wij geestelijk blind zijn?’  
Jezus antwoordde: ‘Als u blind was dan zou uw zondigheid u niet  
worden aangerekend, maar nu u zegt: “Wij hebben onze ogen open  
en de waarheid in pacht,” blijft u een zondig mens met schuld.’ 
 
§ 152   Jezus, de goede Herder                                                      Jh.10:1 

 
‘Wis en waarachtig, geloof mij, want ik verzeker u: wie niet de deur 
gebruikt om de schaapskooi binnen te gaan maar langs een andere  
weg, met klim- en klauterwerk, naar binnen komt, is een dief en een 
plunderaar. Wie echter door de deur naar binnenkomt, dat is de herder 
van de schapen. Voor hem doet de wachtpost bij de deur open. De 
schapen herkennen de stem van hun herder en hij kent hen. Hij roept  
ze bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen buiten 
bij elkaar verzameld heeft dan loopt hij voor hen uit - naar de groene 
weiden - en zijn schapen volgen hem, want ze kennen zijn stem en ze 
weten dat het vertrouwd is. Maar een ander, een vreemde, zullen zij niet 
volgen. Zij kennen die vreemde en zijn stem niet, en ze zullen vluchten.’  
Toen Jezus deze gelijkenis vertelde begrepen ze niet wat hij hun duidelijk 
wilde maken. Maar Jezus sprak verder en zei: ‘Wis en waarachtig, geloof 
mij, want ik verzeker jullie: Ik Ben niet alleen de Herder, Ik Ben ook  
de ‘Deur’ die toegang tot de schapen geeft. Voor ik bij de schaapskooi 
aankwam hebben dieven en plunderaars geprobeerd hun slag te slaan. 
Maar gelukkig hebben de schapen niet naar hen geluisterd. Ik Ben de 
‘Deur’ en de schapen die door mij de schaapskooi binnen gaan zullen 
veilig zijn, en behouden worden. Elk schaap zal veilig in en uit kunnen 
lopen en elk schaap zal groene en grazige weiden vinden. Een dief  
komt alleen om te stelen en te slachten en is er op uit om de kudde in  
het verderf te storten. Ik ben gekomen om ervoor te zorgen dat ze in 
rijkdom en overvloed kunnen leven.  
Ik Ben de goede Herder. De goede Herder die bereid is om zich met 
gevaar voor eigen leven in te zetten voor zijn schapen. Een ingehuurde 
werkknecht zal vluchtten als hij een wolf ziet aankomen. Hij is geen  
echte herder en heeft geen band met de schapen. Het zijn zijn schapen 
niet. Hij laat de schapen in de steek.  
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Hij laat toe dat de wolf de kudde aanvalt en de schapen wegrooft  
en uiteenjaagt.  
Hij kiest het hazenpad want hij is slechts een huurling, een  
ingehuurde werkknecht, die zich niet echt bekommert over het wel  
en wee van de schapen. Maar Ik Ben de goede Herder.  
Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader  
mij kent en ik de Vader ken, zo ken ik al mijn schapen. Ik geef  
- met hart en ziel - mijn leven voor mijn schapen. 
Maar ik heb ook nog andere schapen, schapen die niet uit deze 
schaapskooi komen, schapen van een andere kudde. Ook zij hebben  
mijn zorg en leiding nodig. Ook zij zullen luisteren naar mijn stem.  
En beide kuddes - de Joden en de heidenen - zullen samen één kudde 
worden, met één Herder. 
De Vader heeft mij lief want met hart en ziel geef ik mijn leven en  
- bij mijn ‘opstanding’ - neem ik het terug. Niemand kan mij het  
leven ontnemen maar ik kan het wel uit mijzelf afleggen. Ik heb van  
God de volmacht gekregen om mijn leven te mogen geven en ik heb  
van God de macht gekregen om het terug te kunnen nemen. Dat is  
de opdracht die mijn Vader mij heeft gegeven.’ 
Doordat Jezus dit zei ontstond er opnieuw verdeeldheid onder  
de Joodse toehoorders. Veel mensen zeiden: ‘ Hij is bezeten door de 
duivel en hij weet van gekkigheid niet wat hij uitkraamt; waarom  
luisteren jullie nog naar hem?’ Maar anderen zeiden: ‘Iemand die  
bezeten is gebruikt dit soort woorden niet en een demon kan ook  
de ogen van een blinde niet openen.’ 
 
§ 153   Over echtscheiding en celibaat                           Mt.19:1/Mc.10:1 
 
Toen Jezus dit gezegd had vertrok hij uit Galilea en reisde hij langs  
de overkant van de Jordaan naar Judea. Massaal kwamen de mensen  
naar hem toe en zoals gebruikelijk onderwees hij het volk en genas  
hij de zieken. Er kwamen ook Farizeeërs naar hem toe die hem op de 
proef wilden stellen. Ze vroegen: ‘Mag, om wat voor reden dan ook,  
een man van zijn vrouw scheiden?’ Hij antwoordde en zei: ‘Wat staat 
daarover in de wet van Mozes?’ Ze zeiden: ‘Het is toegestaan dat de  
man een scheidingsakte opstelt en haar wegstuurt.’ Jezus antwoordde 
daarop: ‘Heeft u niet gelezen dat de Schepper “in den beginne” de mens 
mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen en dat de Schepper zei:  
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“Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zal hij zich 
‘binden’ aan zijn vrouw en deze twee zullen samen één lichaam zijn.” 
Ze zijn niet langer of man of vrouw, maar ze vormen samen één geheel. 
En wat God heeft samengevoegd tot één lichaam, tot één geheel en tot 
één vlees, mag de mens niet scheiden.’ 
Toen zeiden ze: ‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven dat een 
vrouw die weggestuurd wordt een scheidingsakte mee moet krijgen.’ 
Jezus antwoordde:  
‘Omdat jullie ‘eelt’ op je ziel hebben en je eigen zin doordrijven. Dat  
is de reden dat Mozes jullie toestond om te scheiden en je vrouw weg  
te sturen. Maar zo was het vroeger niet, “in den beginne” was het anders. 
Ik zal u dit zeggen: wie zijn vrouw wegstuurt en verstoot, zonder dat  
zij hem ontrouw is geweest, pleegt zelf overspel als hij daarna met een 
ander in het huwelijk treedt. En als een vrouw haar man verstoot en met 
een andere man huwt dan pleegt zij overspel. En wie met een verstoten 
vrouw een huwelijk aangaat pleegt ook overspel.’ 
Zijn leerlingen zeiden: ‘Als de zaken tussen man en vrouw er zo voor 
staan dan kun je dus maar beter niet in het huwelijk treden.’ 
Jezus zei toen tegen hen: ‘Wat ik nu ga zeggen kan men alleen begrijpen 
als men er begrip voor opbrengt: er zijn mannen die al vanaf hun 
geboorte een gebrek hebben aan hun voortplantingsorgaan zodat ze niet 
geschikt zijn voor het huwelijk. Ook zijn er mannen die door mensen 
werden gecastreerd en ook zij zijn niet geschikt voor het huwelijk. En  
dan heb je ook nog mannen die celibatair leven en geen huwelijk aangaan 
vanwege het Koninkrijk der Hemelen. Wie hier begrip voor heeft, die 
heeft het begrepen.’ 
 
§ 154   Jezus zegent de kinderen                    Mt.19:13/Mc.10:13/Lc.18:15 

 
Daarna bracht men zuigelingen en kinderen naar Jezus toe. Men wilde  
dat hij hen zou aanraken en voor hen zou bidden en dat hij hun de 
handen oplegde. Dit werd echter door de leerlingen verboden. Toen 
Jezus zag wat zijn leerlingen deden reageerde hij verontwaardigd en hij 
zei: ‘Laat de kinderen bij mij komen en houd ze niet tegen! Het 
Koninkrijk van God is immers voor hen die zijn zoals zij. Ik verzeker 
jullie dat het Koninkrijk van God alleen geschonken wordt aan hen die  
er als een kind voor openstaan.’ En hij nam de kinderen in zijn armen  
en hij legde hun de handen op en zegende hen. 
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§ 155   De rijke jongeman                               Mt.19:15/Mc.10:17/Lc.18:18 

 
Toen Jezus aanstalten maakte om verder te gaan kwam er een 
hooggeplaatste jongeman op hem toelopen.  
De man knielde voor Jezus neer en vroeg: ‘Goede meester, wat  
voor goeds moet ik doen om eeuwig leven te verkrijgen.’ Jezus zei:  
‘Waarom noemt u mij goed en waarom vraagt u aan mij wat goed is? 
Alleen God is goed, verder niemand! Maar afgezien daarvan; als u  
‘eeuwig leven’ wilt verkrijgen dan moet u zich aan de geboden houden.’ 
De man vroeg: ‘Aan welke geboden?’ Jezus zei: ‘Aan deze: 
 
Gij zult niet doden.  
Gij zult geen overspel plegen.  
Gij zult niet stelen.  
Gij zult geen valse verklaringen afleggen. 
Gij zult niet - begeren - en wegroven - wat aan een ander toebehoort -. 
Heb eerbied voor uw vader en uw moeder en heb je naaste lief als jezelf.’ 
 
De jongeman zei: ‘Van jongs af aan heb ik mij aan al deze dingen 
gehouden, wat kan ik nog meer doen dan dat!.’ 
Jezus, die de man had aangehoord, keek hem liefdevol aan en zei:  
‘Als je werkelijk op een volmaakte wijze je leven aan God wilt wijden  
dan blijft er nog maar één ding over om te doen: ga alles wat je hebt 
verkopen, verdeel de opbrengst onder de armen en je zult een schat in de 
hemel hebben verkregen. Kom dan terug, neem je kruis op, en volg mij.’  
Toen de jongeman dit hoorde betrok zijn gezicht en bedroefd ging hij 
weg, want hij was erg rijk en hij bezat zeer veel. 
Jezus, die zag hoe verdrietig de man was geworden, keek in het rond  
en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het voor de rijken toch moeilijk  
om het Koninkrijk van God binnen te gaan.’ Geschokt door wat hij  
zei keken zijn leerlingen hem aan. Jezus herhaalde - in een andere 
bewoording - wat hij gezegd had.  
‘Kinderen,’ zei hij, ‘wat is het moeilijk om Gods Koninkrijk binnen  
te gaan als je alleen maar durft te vertrouwen op je rijkdom - en niet  
op je geloof -. Een kameel kruipt nog makkelijker door het oog van  
een naald dan dat een rijke Gods Koninkrijk binnengaat.’ 
Zijn leerlingen en de toehoorders waren behoorlijk uit het veld geslagen 
door wat Jezus gezegd had en ze zeiden:  
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‘Wie kan dan eigenlijk nog behouden worden?’ Jezus keek hen aan en  
zei: ‘Wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God.’ Daarop zei 
Petrus: ‘En wij, hoe staan wij ervoor. Wij hebben wel ons hele hebben  
en houwen achtergelaten om u te volgen.’ Jezus zei:  
‘Ik verzeker jullie dat als de tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe  
aarde is aangebroken en de Mensenzoon in al zijn majesteit op zijn  
troon zetelt jullie ook op tronen zetelen. Jullie die mij gevolgd zijn  
zullen op twaalf tronen zetelen en regeren en rechtspreken over de  
twaalf stammen van Israël. 
En ik kan jullie verzekeren dat iedereen die zijn huis, vrouw, ouders, 
broers, zusters, kinderen of zijn akkers omwille van Gods Koninkrijk  
en omwille van mijn naam en omwille van het Evangelie, heeft verlaten, 
ruimschoots beloond zal worden.  
Hij zal in het ‘hier en nu’ vele malen meer terugontvangen dan hij gaf,  
en ‘in de tijd die komen zal’, zal hij voor eeuwig leven. Hij zal nu  
al honderd maal zoveel terugkrijgen aan huizen en akkers en broers  
en zusters en moeders en kinderen, hoewel dat gepaard zal gaan met 
vervolgingen. En hij zal voor eeuwig leven. Maar - let wel - vele eersten 
zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’ 
 
§ 156   De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard              Mt.20:1 

 
‘Het Koninkrijk der Hemelen is te vergelijken met een landeigenaar  
die bij het aanbreken van de dag naar de markt ging om daar werklui  
in te huren voor werkzaamheden in zijn wijngaard. Hij kwam met  
de werklui overeen dat ze voor een volle werkdag één daalder zouden 
ontvangen en hij stuurde hen naar zijn wijngaard.  
Drie uur later, rond een uur of negen, ging hij terug naar de markt  
en hij zag dat een aantal mannen nog geen werk had gevonden. Hij  
zei tegen hen: ‘Gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard. Ik zal jullie  
een loon uitbetalen wat eerlijk en rechtvaardig is.’ En de mannen 
vertrokken naar zijn wijngaard. 
Rond twaalf uur en rond drie uur s’middags deed de landeigenaar 
hetzelfde. Toen hij rond vijf uur in de middag weer naar de markt  
ging zag hij dat een aantal mannen nog steeds geen werk gevonden  
had en hij zei: ‘Waarom staan jullie hier heel de dag en werken jullie  
niet?’ Ze zeiden: ‘Omdat niemand ons ingehuurd heeft.’  
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Toen zei de landeigenaar tegen hen: ‘Gaan jullie ook maar naar  
mijn wijngaard, ik zal jullie een eerlijk loon uitbetalen.’ 
Toen om zes uur s’avonds de werkdag er op zat zei de landeigenaar  
tegen zijn opzichter: ‘Roep alle werklui bij je en betaal hun het loon  
uit. Begin bij degenen die als laatste hier aankwamen en eindig met 
degenen die hier als eersten waren.’  
De opzichter liet toen de werklieden naar voren komen die pas om  
vijf uur s’middags met het werk waren begonnen en hij betaalde hun  
ieder één daalder uit. Toen de werklui die om zes uur s’ochtends als 
eersten waren begonnen naar voren kwamen dachten zij meer te 
ontvangen dan de afgesproken daalder. Maar zij kregen ook één  
daalder per persoon uitbetaald. Toen ze zagen dat ze net zoveel  
hadden gekregen als degenen die later waren gekomen begonnen  
ze tegen de landeigenaar te mopperen en ze zeiden:  
‘De groep die het laatst is begonnen heeft maar één uur gewerkt  
en u betaalt hen net zoveel uit als degenen die zich de hele dag in  
de brandende zon uit de naad hebben gewerkt.’  
Toen zei de landeigenaar tegen een van hen: ‘Maar beste man, ik  
doe je toch niets te kort! We zijn toch samen overeengekomen dat  
je één daalder zou verdienen. Pak het aan en ga naar huis. Ik wil  
aan de mensen die later kwamen net zoveel geven als aan jou.  
Of mag ik met mijn eigen geld niet doen wat ik wil? Of ben je  
soms jaloers op die ander en gun je hem niet wat ik hem geef?’  
Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten;  
want veel mensen zijn geroepen, maar weinig zijn er uitverkoren.’  
 
§ 157   Een Samaritaans dorp weigert Jezus te ontvangen         Lc.9:51 
 
Toen de dag van Jezus Hemelvaart dichterbij kwam ging hij  
vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde afgezanten voor  
zich uit om voor hem - en zijn gevolg - voorbereidingen te treffen.  
Toen de afgezanten een Samaritaans dorp binnengingen kregen ze  
te horen dat Jezus daar niet welkom was omdat het einddoel van  
zijn reis Jeruzalem was. Toen zijn leerlingen dat hoorden zeiden  
Jacobus en Johannes: ‘Here, wilt u dat wij vuur uit de hemel over  
hen afroepen om hen te vernietigen, net als Elia deed?’ Jezus draaide  
zich om en berispte hen op strenge toon. Hij zei: ‘Hoe haal je het  
in je hoofd zoiets te zeggen.  
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De Mensenzoon is niet gekomen om de zielen van mensen in het  
verderf te storten maar om ze te behouden!’ Daarna vertrokken ze  
naar een ander dorp. 
 
§ 158   De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan               Lc.10:25 

 
Er kwam een wetgeleerde naar Jezus toe die hem op de proef wilde 
stellen. Hij zei: ‘Meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te 
verkrijgen?’ Jezus zei: ‘Wat staat daarover in de wet geschreven?  
Wat kun je daar lezen?’ De wetgeleerde antwoordde en zei: 
‘ “Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel  
uw  ziel, met elke vezel in uw lichaam en met alle gedachten die uw 
verstand u ingeeft. En; heb uw naaste net zo lief als uzelf.’ ” 
Jezus zei: ‘U gaf het goede antwoord. Doe wat u zei en u zult - voor 
eeuwig - leven!’  
De wetgeleerde wilde de redelijkheid van zijn vraag aantonen en zei  
tegen Jezus: ‘Maar wie is mijn naaste?’ Jezus nam het woord en vertelde 
deze gelijkenis. 
‘Er was eens een man die op reis ging van Jeruzalem naar het lager 
gelegen Jericho. Onderweg werd hij door rovers overvallen. Hij werd 
geschopt en geslagen en van alles wat hij bezat beroofd. Daarna gingen  
de rovers weg en lieten de man volkomen uitgekleed en halfdood  
achter. Toevallig reisde er langs die weg ook een priester die dezelfde  
kant opging. Toen de priester de man zag liggen liep hij met een grote 
boog om hem heen. Ook een Leviet die de plek passeerde en zag wat er 
gebeurd was liet de man links liggen. Daarna passeerde een Samaritaan  
op doorreis de plek. Toen de Samaritaan de man daar zo zag liggen  
kreeg hij diep medelijden met hem. Hij liep naar de gewonde man toe  
en begon hem te verzorgen. Met wijn ontsmette hij de wonden, en de 
kneuzingen zalfde hij in met olie. Nadat hij de man verbonden had  
hielp hij hem op zijn eigen rijdier en bracht hij hem naar een herberg  
waar hij hem verder verzorgde. De volgende morgen gaf de Samaritaan 
twee daalders aan de herbergier en zei tegen hem: verzorg hem goed  
en als de kosten hoger mochten uitvallen dan zal ik u die op mijn 
terugreis vergoeden. 
Wat denkt u?’ - zei Jezus - ‘wie van de drie is nu de ‘naaste’ van de 
beroofde man geweest.’ De wetgeleerde zei: ‘Degene die medelijden  
met hem toonde.’ Jezus zei: ‘Handel dus hetzelfde.’ 
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§ 159   Marta en Maria                                                                 Lc.10:38 

 
Ze trokken verder en gingen een dorpje in waar Jezus gastvrij door  
een vrouw die Marta heet werd ontvangen. Deze Marta had een zuster 
met de naam Maria en deze Maria ging bij de voeten van Jezus  
zitten en ze luisterde naar wat Jezus vertelde. Marta was echter druk  
in de weer om voor haar gasten te zorgen en kwam tijd te kort. Ze ging 
naar Jezus toe en zei: ‘Heer, doet het u niets dat mijn zuster mij niet  
helpt en dat ik overal alleen voor sta? Zeg haar toch dat ze mij moet 
komen helpen; laat haar ook eens wat doen!’  
De Here antwoordde en zei: ‘Marta, Marta, maak je toch niet zo druk 
over van alles en nog wat en wees eens wat minder bezorgd. Wij mensen 
hebben echt niet van alles en nog wat nodig om gelukkig te worden.  
Het zijn de kleine dingen die het doen en Maria heeft iets moois ontdekt  
- iets kleins en fijns - en heeft haar keus gemaakt. Zij heeft een goede 
keus gemaakt en wat zij koos mag haar niet worden afgenomen.’ 
 
§ 160   Het ‘Onze Vader’                                                    Mt.6:9/Lc.11:1 

 
Toen Jezus op een keer ergens in gebed was kwam een van zijn leerlingen 
naar hem toe en nadat hij zijn gebed had beëindigd vroeg de leerling: 
‘Here, leer ons bidden, zoals Johannes de Doper zijn leerlingen ook heeft 
leren bidden.’ Jezus zei: ‘Als jullie bidden, bidt dan dit gebed: 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk komen; 
Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen.’ 
 
 



 136 

Daarna sprak hij verder en zei: ‘Stel dat één van jullie een vriendelijke 
buurman heeft en stel dat je midden in de nacht naar die buurman  
toegaat en vraagt: “Zeg beste buur, kun je mij even drie broden lenen!  
Er is een vriend van mij aangekomen die een lange reis achter de rug 
heeft en ik heb niks in huis.” Stel nu eens dat die vriendelijke buurman  
je als antwoord geeft: “Zeur niet! De deur zit al op slot, we liggen  
allemaal op bed en ik kom er echt niet voor je uit!” 
Ik zeg jullie dat hij wis en waarachtig zijn bed uit zal komen! Als je blijft 
aandringen dan zal hij komen. Hij komt dan misschien wel niet uit 
vriendelijkheid naar je toe, maar als hij je geeft waar je om vraagt dan is 
hij in ieder geval van je gezeur af. En geloof me; hij zal hem alles geven 
wat hij nodig heeft. 
Ik zeg jullie: vraag en er zal je worden gegeven, zoek en je zult vinden, 
klop en er zal voor je worden opengedaan.  
Want een ieder die vraagt zal ontvangen; 
en een ieder die zoekt die zal vinden; 
en voor een ieder die klopt zal worden opengedaan. 
Welke vader zal zijn kind een steen geven als het om brood vraagt? 
Welke vader zal zijn kind een slang geven als het om vis vraagt? 
Welke vader zal zijn kind een schorpioen geven als het om een ei vraagt? 
Hoewel jullie dus slecht zijn, geven jullie toch goede dingen aan je 
kinderen. Hoeveel te meer zal dan de Vader in de hemel de Heilige  
Geest geven aan wie Hem daarom vraagt.’ 
 
§ 161   De rede tegen de Farizeeërs en schriftgeleerden            Mt.23:1 
                                                                                                                 Lc.11:37 

 
Toen Jezus was uitgesproken nodigde een Farizeeër hem uit om bij  
hem thuis te komen eten. Jezus ging naar binnen en nam plaats  
aan tafel. De Farizeeër was verbaasd toen hij zag dat Jezus zich niet  
waste voor de maaltijd, maar de Here zei: ‘Wat zijn jullie toch een  
stelletje huichelachtige komedianten!’  
En tegen het volk en de leerlingen zei hij: ‘De Farizeeërs en de 
schriftgeleerden zijn de erkende opvolgers van Mozes en zetelen  
op zijn - leer - stoel. U dient zich dus strikt te houden aan hetgeen  
zij zeggen maar neem beslist geen voorbeeld aan hetgeen zij doen,  
want zij doen zelf niet wat zij een ander leren. Ze bundelen allerlei  
wetten en voorschriften samen tot een loodzware last die nauwelijks  
te dragen valt en deze last leggen ze op de schouders van de mensen.  
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Vervolgens vertikken ze het om de mensen te hulp te schieten en  
steken ze geen vinger naar hen uit. Hun hele handel en wandel is  
er op gericht om in de belangstelling te staan. Maar het zijn gewoon 
dikdoenerige komedianten. Let eens op hun gebedsriemen; kijk eens  
hoe groot die zijn, het lijken wel magische amuletten die ze op hun 
voorhoofd dragen! En kijk eens naar de ‘kwastjes’ aan hun mantels;  
zelfs de kwastjes aan hun mantels maken ze extra lang om lekker  
goed op te vallen!  
Met alles willen ze op de eerste plaats staan. Bij de feestmaaltijd  
verlangen ze een ereplaats en in de synagogen idem dito. En als je hen  
op straat begroet dan moet je dat niet alleen op een zeer eerbiedige  
wijze doen; nee, je moet ze ook nog eens met ‘rabbi’ aanspreken!  
Jullie moeten je echter geen ‘rabbi’ laten noemen want er is er maar één 
die jullie Meester en Leermeester is en dat is de Christus; en jullie zijn 
broeders van elkaar. Ook moet je niemand hier op aarde ‘vader’ noemen 
want jullie hebben maar één Vader en dat is je Vader in de hemel.  
Laat je ook niet ‘leider’ noemen want jullie hebben maar één Leider  
en dat is de Christus. De grootste en belangrijkste onder jullie is hij  
die een dienstknecht wil zijn. Wie zichzelf verhoogt zal worden  
vernederd en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd. Maar het  
lot van de Farizeeërs zal rampzalig zijn! 
 
Wacht maar, jullie Farizeeërs;  
jullie wassen alleen de buitenkant van de beker en het bord, maar  
jullie eigen binnenkant is vol van roofzucht en vuiligheid. Stelletje 
dwazen! Begrijpen jullie niet dat God zowel de buitenkant als de 
binnenkant heeft gemaakt! Wat zijn jullie toch blind! Maak schoon  
schip aan de binnenkant, dan wordt de buitenkant vanzelf schoon.  
Geef de dingen die door roof en vuiligheid aan je binnenkant terecht  
zijn gekomen weg als ‘liefdegave’ aan de armen. Dan wordt ook je 
‘innerlijk’ rein en schoon. 
 
Wacht maar, jullie Farizeeërs;  
want jullie letten - bij de betaling van de tempelbelasting - zelfs op het 
tiende deel van het kleinste bosje moeskruid; of het nu om komijn, dille, 
munt of ruit gaat, of om welk tuingewas dan ook. Maar echte liefde en 
trouw voor God zijn bij jullie ver te zoeken. Juist het laatste moet je doen 
zonder overigens het eerste na te laten. Jullie zijn blinde wegwijzers die 
hun drank zeven om de mug er uit te ziften maar de kameel doorslikken! 
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Wacht maar, jullie Farizeeërs;  
want jullie zitten maar al te graag op een ereplaats in de synagoge  
en jullie vinden het maar wat prachtig als de mensen je met veel 
eerbetoon op straat of op de markt begroeten. Maar ondertussen 
verrijken jullie je op een ongeoorloofde manier aan de huizen van  
de weduwen terwijl jullie voor de schijn lange gebeden prevelen.  
Omdat jullie - misbruik maken van je positie - zal het oordeel over  
jullie zwaarder zijn dan over anderen. 
  
Wacht maar, jullie schriftgeleerden en Farizeeërs; 
stelletje huichelaars; jullie zijn niets meer dan kadavers in een 
onherkenbaar graf waar de mensen, zonder het te weten overheen  
lopen - en daardoor onrein worden -. En als jullie je graven - eenmaal  
per jaar - netjes en opvallend witkalken dan is de buitenkant wel mooi 
maar binnenin is er dood, verderf en rottend gebeente. Jullie lijken op 
witgekalkte graven; mooi van buiten maar van binnen verrot en onrein. 
Jullie binnenste zit vol huichelarij en slechtheid.’ 
 
Een wetgeleerde nam daarop het woord en zei: ‘Meester, door dit soort 
dingen te zeggen beledigt u ons ook!’ Jezus gaf hem als antwoord: 
‘Voor jullie wetgeleerden geldt hetzelfde; ook jullie lot zal rampzalig zijn! 
 
Wacht maar, jullie wetgeleerden en Farizeeërs;  
want jullie leggen de mensen ondraaglijke plichten op die een blok  
aan hun been zijn en jullie steken geen vinger uit om hen te helpen.  
 
Wacht maar jullie wetgeleerden en Farizeeërs;  
want jullie hebben de sleutel der kennis - die toegang geeft tot de  
inhoud van de heilige Geschriften - weggenomen en daarmee het 
Koninkrijk der Hemelen voor de mensen afgesloten. Zelf zijn jullie  
niet naar binnengegaan en anderen die wel naar binnen wilden  
hebben jullie de toegang versperd. 
 
Wacht maar, jullie wetgeleerden en Farizeeërs;  
want jullie reizen stad en land af en varen zelfs de zee over om  
één zieltje voor jullie zaak te winnen. En als jullie iemand hebben 
gevonden die zich bij jullie aansluit dan wordt die dankzij jullie  
een ‘kind der verdoemenis’ die twee keer zo erg is als jullie zelf zijn.  
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Wacht maar, jullie blinde wegwijzers; 
jullie zeggen: “Als iemand een eed bij de tempel zweert dan is dat  
niet geldig maar als iemand bij het goud van de tempel zweert dan is  
dat wel geldig.” Jullie zijn dwaas en blind. - Denk nou eens na! - Wat  
is nu meer waard; het goud of de tempel, de tempel die - van gewoon - 
goud iets heiligs maakt?  
En dan nog zoiets; jullie zeggen ook dat het niet geldig is als iemand  
een eed bij het altaar zweert want je zou de eed moeten zweren bij de 
offergave die op het altaar ligt. Dwaas en blind zijn jullie. Wat is nu  
meer waard; het offer of het altaar, het altaar dat van een offer een heilig 
offer maakt? Wie dus een eed zweert bij het altaar, die zweert die eed 
zowel bij het altaar zelf als bij alles wat daarop ligt. En wie een eed zweert 
bij de tempel, die zweert die eed zowel bij het tempelhuis als bij Degene 
die daar woont. En wie een eed zweert bij de hemel die zweert die eed  
bij de troon van God en bij Hem die daarop gezeten is. 
 
Wacht maar, jullie wetgeleerden en Farizeeërs;  
want jullie bouwen prachtige grafmonumenten voor de profeten  
en jullie versieren de graven van de rechtvaardigen maar jullie eigen 
voorvaders hebben hen gedood. Door dit te doen erken je dat je de 
daden van je voorvaders goedkeurt. Zij hebben hen gedood en jullie 
bouwen monumenten die daaraan herinneren.  
Denk niet dat je jezelf kunt schoonpleiten door te zeggen: “Als  
wij toen geleefd hadden was dat niet gebeurd,” want door een 
herinneringsmonument op te richten erken je dat jullie zonen zijn  
van hen die het bloed van de profeten hebben vergoten. 
Jullie voorvaders hebben de profeten vermoord en jullie herdenken  
dat met het gedenkteken dat je bouwt!  
 
Maar de maat is vol! Jullie maken de maat van jullie voorvaders vol!  
Wat jullie voorvaders begonnen zijn maken jullie af! Serpenten zijn  
jullie en addergebroed. Denk maar niet dat je kunt ontkomen aan  
het Gehenna - aan het vuur van de verdoemenis -.Vanwege jullie 
handelswijze heeft God in Zijn wijsheid gezegd: “Ik zal profeten en 
apostelen naar hen sturen en sommigen van hen zullen gedood worden 
en anderen zal men hevig vervolgen.” - Ik, ja ik - ik zal profeten,  
wijzen en schriftgeleerden sturen. En sommigen van hen zullen door 
jullie gedood worden.  
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Jullie zullen ze kruisigen, jullie zullen ze geselen in je synagoge’s  
en jullie zullen ze vervolgen van stad tot stad. Maar uiteindelijk  
zal deze generatie verantwoordelijk worden gesteld voor al het 
onschuldige bloed dat vanaf de schepping der wereld vergoten  
werd op aarde.  
Vanaf het bloed van Abel de rechtvaardige tot aan het bloed van 
Zacharia, de zoon van Berekja, die door jullie omgebracht, ja, die  
door jullie vermoord werd, tussen het altaar en het tempelhuis!  
Ja, zeg ik u; dit geslacht zal hiervoor boeten. 
Jeruzalem, Jeruzalem, jij doodt de profeten en je stenigt - Gods - 
afgezanten! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bij elkaar willen brengen, 
zoals een hen haar kuikens - beschermend - onder haar vleugels neemt. 
Maar jullie wilden niet. Welnu, jullie stad zal een door God verlaten  
oord worden en ten prooi vallen aan haar vijanden. Ik kan jullie dit 
verzekeren: jullie zullen mij niet meer zien tot dat de dag - van mijn 
wederkomst - aanbreekt. Dan zullen jullie zeggen: “Gezegend hij  
die komt in de naam van de HEER.” ’ 
 
Toen hij deze dingen tegen hen gezegd had verliet hij het huis. 
De Farizeeërs en de schriftgeleerden waren ziedend van woede.  
Ze hielden hem nauwlettend in de gaten en ze begonnen hem 
voortdurend over van alles en nog wat vragen te stellen en uit te  
horen. Ze wilden zich van hem ontdoen en daartoe stelden ze hem 
strikvragen want ze hoopten hem te kunnen betrappen op een  
uitspraak waarmee ze hem voor het gerecht konden dagen.  
 
§ 162   Jezus volgen zonder angst                                  Mt.10:26/Lc.12:1 

 
Ondertussen was een ontelbare mensenmenigte samengestroomd  
die elkaar verdrong. Jezus begon te spreken en richtte zich in eerste 
instantie tot zijn leerlingen. Hij zei: ‘Pas op voor de Farizeeërs.  
Het zijn huichelaars en hun schijnheiligheid is als broodgist dat  
door het hele deeg heen trekt. Wat verborgen is zal aan het licht  
komen en wat geheim was zal bekend worden. Niets blijft bedekt  
en alles wordt onthuld. Alles wat ‘binnenskamers’ zachtjes in je oor  
werd gefluisterd zal van de daken worden geschreeuwd en alles wat  
in het duister niet te zien was zal bij het ochtendgloren zichtbaar  
worden. Jullie zijn mijn vrienden en tegen jullie zeg ik:  
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Wees niet bang voor degenen die wel je lichaam maar niet je ziel  
kunnen doden, want hun macht is maar beperkt. Ik zal je zeggen  
voor wie je echt ontzag moet hebben.  
Je moet vrees en ontzag hebben voor Hem die niet alleen je lichaam  
kan doden maar die ook bij machte is je ziel in het - vuur - van het 
Gehenna te werpen.  
Jazeker; Hij is Degene voor wie je ontzag moet hebben. Hij, die in  
staat is zowel je lichaam als je ziel te gronde te richten. 
Vergelijk het met dit: voor een paar mussen betaal je slechts een 
grijpstuiver! Toch wordt er niet één door God vergeten. Niet één  
stort er ter aarde zonder dat jullie Vader - in de hemel - dat wil.  
Zelfs alle haren op je hoofd zijn geteld. Wees dus voor niets of  
niemand bang, want jullie zijn veel en veel meer waard dan een  
hele zwerm mussen bij elkaar.  
Laat wat ik nu ga zeggen goed tot je doordringen: iedereen die mij 
vertrouwt en daar openlijk voor uitkomt zal door de Mensenzoon  
bij de engelen van God als betrouwbaar worden aangemerkt. En  
iedereen die publiekelijk verklaart mij te ‘erkennen’ zal ik ook bij  
mijn hemelse Vader erkennen. Maar iedereen die openlijk beweert  
mij niet te kennen zal door de engelen van God niet gekend worden.  
En iedereen die mij publiekelijk verloochent, zal door mij, bij mijn 
hemelse Vader worden verloochend.  
Zo kan wie kwaadspreekt van de Mensenzoon vergeving krijgen  
maar hij die Gods heilige Geest belastert zal geen vergeving krijgen.  
Als ze jullie naar hun synagogen slepen om daar terecht te staan of  
jullie uitleveren aan de autoriteiten en machthebbers wees dan niet  
bang. Wees niet bezorgd over wat je moet zeggen of hoe je jezelf  
moet verdedigen want de Heilige Geest zal jullie op dat moment  
de juiste woorden ingeven.’ 
 
§ 163   De rijke dwaas                                                                  Lc.12:13 

  
Iemand uit de menigte zei tegen Jezus: ‘Meester, zeg tegen  
mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ Jezus antwoordde  
hem en zei: ‘Wat denk je wel beste man, dat ik jullie scheidsrechter  
of bemiddelaar ben!?’ En tegen de omstanders zei hij:  
‘Wees goed op je hoede voor de vele vormen van hebzucht. Je leven 
bestaat uit meer dan geld alleen en veel rijkdom en bezit zijn echt  
niet zaligmakend.’ Daarna vertelde hij ze deze gelijkenis. 
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‘Er was eens een rijke man die goed ‘geboerd’ had. Hij vroeg  
zich af waar hij de nieuwe oogst van het land het best kon  
opslaan want al zijn voorraadschuren zaten al boordevol.  
Al nadenkend hierover kwam hij op het idee om zijn te kleine  
schuren af te breken en er grotere voor terug te plaatsen.  
Ja, zei hij bij zichzelf. Ik bouw grote voorraadschuren waar ik  
al mijn graan en goederen in kan opslaan en daarna zal ik tegen  
mijzelf zeggen: Zo, dit is niet verkeerd. Ik zit er voor de komende  
jaren warmpjes bij en nu ga ik het er eens lekker van nemen,  
want; na gedane arbeid is het goed rusten. Ik ga een feestje  
bouwen waarbij de drank rijkelijk zal vloeien en het eten mij  
goed zal smaken. Maar God zei tegen hem: “Dwaas die je bent!  
Vannacht nog zal Ik je ziel terugvorderen en zul je sterven.  
Voor wie zullen dan de rijkdommen zijn die je hebt opgeslagen?”  
Zo zal het de mens vergaan die rijkdom voor zichzelf vergaart.  
Hij mist de rijkdom - van het geven en delen - en is in Gods ogen  
maar een armzalige schlemiel.’ 
 
§ 164   Een schat in de hemel                                                     Lc.12:32 

 
‘Wees niet bang, kleine kudde! Want jullie Vader heeft jullie in al  
zijn goedheid het Koninkrijk geschonken. Verkoop je bezittingen  
en schenk het geld aan de armen. Zorg dat je rijkdom in een geldbeurs 
terecht komt die niet verslijt. Zorg dat je een onuitputtelijke schat in  
de hemel vergaart die door de mot niet wordt aangevreten en waar de  
dief niet bij kan. Want waar jullie schat is, daar is ook jullie hart.’ 
 
§ 165   Wees waakzaam en trouw                                 Mt.24:43/Lc.12:35 

 
‘Zorg dat je klaar staat. Breng jezelf in opperste staat van paraatheid  
en houd de lampen brandend.  
Gedraag je als knechten die hun meester terug verwachten na een  
bruiloftsfeest. Als hun meester - na dagen van afwezigheid plots in  
het holst van de nacht - weer terugkeert en op de deur klopt staan ze 
direct voor hem klaar om de deur te openen - zijn voeten te wassen  
en hem van eten en drinken te voorzien -. Deze knechten zijn gelukkig  
te prijzen! Ik kan jullie verzekeren dat hun meester dit zo geweldig  
vindt dat hij uit pure vreugde - de rollen omdraait - en zijn knechten 
trakteert op een feestmaal waarbij hij hen zelf persoonlijk bedient.  
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Ja, zeg ik je; zij die voor hem klaarstaan, zullen gelukkig zijn.  
Of hun meester nu in de avond terugkeert of ver na middernacht. 
Je moet het zo zien: als de bewoner van een huis het tijdstip had  
geweten waarop de dief bij hem inbrak dan had hij wel gezorgd  
dat hij had klaargestaan om dat te verhinderen. Ook jullie moeten 
klaarstaan, want de Mensenzoon zal juist op het moment verschijnen  
dat je hem het minst verwacht.’  
Petrus vroeg: ‘Here, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld  
of voor iedereen?’ De Here antwoordde: ‘Wie zal ik als beheerder 
aanstellen? Wie is betrouwbaar en verstandig genoeg om deze taak  
naar behoren te vervullen? Wie kan ervoor zorgen dat de knechten  
op tijd de maaltijd krijgen waar ze recht op hebben? Zo is de knecht  
die het werk tijdens de afwezigheid van zijn meester naar tevredenheid 
uitvoert gelukkig te prijzen! Ik kan jullie dit verzekeren: hij zal als 
beloning voor zijn inzet worden aangesteld over alle bezittingen  
van zijn meester.  
Maar als deze knecht in zijn hart zou zeggen: rustig aan maar!  
Voorlopig blijft mijn meester nog wel een poosje weg. En hij zou  
zich volvreten - aan het voedsel wat voor de andere knechten  
bestemd is -. En hij zou het met de dronkaards op een drinken  
zetten en met zijn dronken kop de andere knechten en de  
dienstmeisjes slaan, wat dan? Wat dan, als plotseling en onverwacht  
zijn heer terugkeert? Zou de meester die knecht dan niet met het  
staal van zijn zwaard afstraffen en hem al zijn voorrechten ontnemen? 
Zou hij hem niet dezelfde straf geven als al die andere huichelaars  
die huilend van verdriet en tandenknarsend van wanhoop en  
wroeging hun lot ondergaan?  
Een dienaar die weet wat zijn heer van hem verlangt maar vervolgens 
niets uitvoert en moedwillig de boel verstiert hangt een flinke straf  
van vele zweepslagen boven het hoofd. Evenwel zal ook de dienaar  
die niet goed op de hoogte was van de wil van zijn meester worden 
gestraft voor de fouten die hij maakte, maar zijn straf zal lichter zijn.  
Wie veel verantwoordelijkheid krijgt heeft veel te verantwoorden. 
Van hem die veel ontvangt, wordt veel verlangd.’ 
 
§ 166   Geen vrede maar het zwaard                             Mt.10:34/Lc.12:49 

 
‘Ik ben gekomen om het vuur - dat reinigen zal - te ontsteken.  
Mijn wens was dat dit vuur al zou branden.  
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Nu zal ik overspoeld worden door doodsangst en lijden en word ik, 
totdat ik mijn taak heb volbracht, ondergedompeld in narigheid.  
Denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Ik ben 
geen vrede komen brengen maar het zwaard! Ik zaai verdeeldheid  
en tweedracht! Ik ben gekomen om een zoon tegen zijn vader op te 
zetten, een dochter tegen haar moeder en een schoondochter tegen  
haar schoonmoeder. Vijf mensen in één huis zal ik tegen elkaar  
opzetten. De vijand zal een huisgenoot zijn!  
Van nu af aan zullen gezinnen verdeeld zijn; drie tegen twee en twee 
tegen drie. De vader tegen zijn zoon, de moeder tegen haar dochter  
en de schoonmoeder tegen haar schoondochter.  
Wie meer houdt van zijn vader of moeder of van zijn zoon of dochter  
die betekent niets voor mij. Zij zijn voor mij van nul en generlei waarde. 
Wie mij wil volgen moet bereid zijn z’n leven op het spel te zetten en z’n 
kruis te dragen. Wie aan zijn leven gehecht is zal ‘verloren’ gaan  
maar wie zijn leven wil opgeven voor mij, die zal ‘behouden’ worden.’ 
 
§ 167   Herken de tijd                                                                  Lc.12:54  
 
Jezus zei tegen de omstanders: ‘Als jullie een wolk uit het westen  
zien opkomen dan zeggen jullie gelijk dat er regen op komst is, en  
dat is zo. En als er wind uit het zuiden opsteekt dan zeggen jullie dat  
het wel snikheet zal worden, en ook dat is zo. Stelletje huichelaars!  
Door op de hemel en aarde te letten weten jullie wel wat voor weer  
het wordt, maar inzien in wat voor tijd we leven dat kunnen jullie niet? 
Waarom weigeren jullie in te zien dat je ‘gevaarlijk spel’ speelt!  
Als je iemand geld schuldig bent probeer dat dan tijdig op te lossen. 
Wacht niet tot de overheid de schuldeiser in het gelijk stelt en dat  
je voor de rechter wordt gesleept. De rechter zal je uitleveren aan de 
gerechtsdienaar en de gerechtsdienaar zal je in het gevang zetten.  
En neem van mij aan dat je daar zal blijven zitten totdat je de laatste  
cent van je schuld hebt afbetaald.’  
 
§ 168   De toren van Siloam                                                          Lc.13:1 

 
Op dat moment vertelde een aantal omstanders aan Jezus dat Pilatus 
enkele Galileeërs - had laten ombrengen in de tempel - en hun bloed  
had vermengd met de offers die ze hadden gebracht. Jezus zei:  
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‘Denken jullie dat die Galileeërs getroffen werden door dit leed  
omdat zij grotere zondaars zouden zijn dan alle andere Galileeërs?  
Nee, zeg ik jullie. Maar als jullie weigeren tot inkeer te komen zullen  
jullie allemaal op dezelfde wijze omkomen.  
Of denken jullie dat de achttien mensen die omkwamen bij het instorten 
van de toren van Siloam grotere zondaren waren dan alle andere 
inwoners van Jeruzalem? Nee, zeg ik jullie. Maar als jullie je niet bekeren 
zullen jullie allemaal op dezelfde wijze omkomen.’ 
 
§ 169   De onvruchtbare vijgenboom                                           Lc.13:6 

 
En hij vertelde ze deze gelijkenis: ‘Iemand had in zijn wijngaard een 
vijgenboom geplant. Toen hij - na verloop van tijd - ging kijken bleek  
dat de boom geen vruchten had voortgebracht. Tegen zijn tuinman zei 
hij: “Al drie jaar lang kom ik kijken of de boom vrucht voortbrengt  
maar er is nog steeds geen vijg te bekennen. Hak die boom maar om want 
het is een nutteloos ding dat alleen maar ruimte in beslag neemt en  
mijn kostbare grond uitput.” Maar de tuinman zei: “Heer, kijk het nog 
een jaartje aan, dan zal ik de grond er omheen omspitten en bemesten. 
Misschien gaat hij nog vrucht dragen en doet hij dat niet, dan kunt u  
hem alsnog omhakken.” ’ 
 
§ 170   De genezing van een gekromde vrouw op de sabbat    Lc.13:10 

 
Toen Jezus op een sabbatdag onderricht gaf in een synagoge bleek  
daar ook een vrouw aanwezig te zijn die al achttien jaar last had van  
een ziekmakende geest. Ze had een gekromd lichaam en was niet in  
staat rechtop te staan. Toen Jezus haar zag riep hij haar bij zich en zei: 
‘Vrouw, u bent verlost van uw ziekte.’  
Hij legde haar de handen op en meteen ging de vrouw rechtop staan  
en dankte en loofde God. Het hoofd van de synagoge had zich echter 
geërgerd aan het feit dat Jezus op de sabbat iemand had genezen en  
hij zei tegen de mensen: ‘Er zijn zes dagen in de week waarop je kunt 
werken. Als je zonodig genezen wilt worden kom dan op een gewone 
werkdag, maar kom hier niet mee aan op de dag van de sabbat!’ 
Maar de Here zei: ‘Huichelaar! Iedereen maakt toch op de sabbat zijn  
os of ezel los van de voerbak en neemt het dier mee om het te laten 
drinken.  
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En deze vrouw, die nota bene een dochter van Abraham is, zou niet 
mogen worden ‘los gemaakt’ van de banden waarmee Satan haar al 
achttien jaar gebonden hield?’  
Zijn tegenstanders schaamden zich diep toen hij dit zei maar alle  
andere mensen waren blij met de geweldige dingen die hij deed. 
 
§ 171   De smalle deur                                                                  Lc.13:22 

 
Tijdens zijn reis naar Jeruzalem trok Jezus door dorpen en steden en 
onderwees hij de mensen. Iemand vroeg aan hem:  
‘Here, er zijn er zeker niet veel die worden gered?’ Jezus begon hen toe  
te spreken en zei:  
‘Zonder slag of stoot wordt het moeilijk want de deur is smal.  
Veel mensen zullen proberen om - Gods Koninkrijk - binnen te gaan 
maar zullen daar uiteindelijk niet in slagen. Er komt een tijd dat de heer 
des huizes zal opstaan en de deur zal sluiten. Dan kunnen jullie niet  
meer naar binnen en word je buitengesloten. Als jullie dan op de deur 
beginnen te bonzen en te roepen: “Heer, heer, doe toch open voor ons,” 
dan zal hij zeggen: “Ik ken jullie niet en ik weet niet waar jullie vandaan 
komen.” Als jullie dan zeggen: “Maar we hebben toch samen gegeten  
en samen gedronken en u hebt ons toch op de straten en pleinen wijze 
lessen geleerd?” Dan zal hij - nogmaals - zeggen: “Ik ken jullie niet, ik 
weet niet waar jullie vandaan komen. Ga toch weg, verkrachters van  
wet en recht, verdwijn uit mijn ogen.” Als jullie dan zien dat Abraham, 
Isaak en Jacob en alle profeten wel in Gods Koninkrijk zijn en jullie zijn 
buitengesloten dan zullen jullie huilen van verdriet en knarsetanden  
van wanhoop en wroeging. En - uit heel de wereld - van oost tot west  
en van noord tot zuid, zullen de mensen komen en in Gods Koninkrijk 
een plaats aan tafel krijgen om deel te nemen aan het feestmaal. En jullie 
niet, want jullie zijn verworpen. Onthoud dus dit: er zijn eersten die de 
laatsten zullen zijn en er zijn laatsten die de eersten zullen zijn.’ 
 
§ 172   Mijn lief Jeruzalem                                                           Lc.13:31 
 
Op dat moment kwamen er een aantal Farizeeërs naar Jezus toe die tegen 
hem zeiden: ‘Ga hier weg, trek hier vandaan, want Herodes wil u doden.’  
Jezus antwoordde: ‘Breng die - sluwe - vos maar deze boodschap over: 
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Vandaag en morgen houd ik mij bezig met het uitwerpen van  
demonen en het genezen van zieken, pas op de derde dag - die niet  
ver weg meer is - ben ik klaar, en heb ik alles voltooid. 
Zowel vandaag als morgen en ook overmorgen moet en zal ik doorgaan; 
ik zal mijn reis voortzetten. Want het hoort er gewoon bij dat een profeet 
in Jeruzalem aan zijn einde komt, dus een andere plek accepteer ik niet! 
 

Jeruzalem, Jeruzalem, jij moordenaar van de profeten, 
jij stenigt de gezondenen, jij hebt hun dood op je geweten. 

Hoe vaak heb ik jou kinderen, niet bij elkaar willen vergaren, 
zoals een hen onder haar vleugels, haar kuikens wil verzamelen. 

 
Jij wilde niet en doodde alleman, die jou gezonden is geworden, 

en daarom zal Gods tempelhuis, door Hem verlaten worden. 
Je huizen en je straten, zij zullen stil zijn en verlaten, 

en eenzaam word jij, grote stad, aan je lot, overgelaten. 
 
Ik kan jullie dit verzekeren: jullie zullen mij niet meer zien tot dat  
de dag - van mijn wederkomst - aanbreekt. Dan zullen jullie zeggen: 
“Gezegend hij die komt in de naam van de HEER.” ’ 
 
§ 173   De genezing van een aan waterzucht lijdende man  
           op de sabbat                                                                        Lc.14:1 

 
Op een keer werd Jezus op de sabbat in het huis van een  
vooraanstaande Farizeeër - uitgenodigd - voor de maaltijd. Tijdens  
zijn verblijf daar werd hij goed in de gaten gehouden. Geheel  
onverwacht kwam er plots een zieke, aan waterzucht lijdende man  
bij hem staan. Jezus nam het woord en vroeg aan de aanwezige 
wetgeleerden en Farizeeërs:  
‘Mag men nou wel of niet iemand op de sabbat genezen?’ Toen het 
muisstil bleef pakte Jezus de hand van de zieke vast, genas hem en  
liet hem vertrekken. Vervolgens keek hij naar de wetgeleerden en de 
Farizeeërs en hij zei: ‘Wat zou u doen als uw os of uw ezel of uw zoon  
op de sabbat in een put valt? U zou hem er toch direct uittrekken!’ 
Weer bleef het muisstil, want er was niets wat ze hier tegenin konden 
brengen. 
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§ 174   Een les in beleefdheid                                                       Lc.14:7 

 
Toen hij zag dat de uitgenodigde gasten de mooiste plek aan tafel 
uitkozen gaf hij hen de volgende raad. Hij zei: ‘Als u door iemand  
wordt uitgenodigd op een bruiloftsfeest kies dan niet een van de 
ereplaatsen uit. Misschien is er wel iemand uitgenodigd die belangrijker  
is dan u en zegt uw gastheer: “Wilt u even opstaan en deze plaats  
vrij maken.” Onder het oog van alle aanwezigen zult u dan rood van 
schaamte uw plaats moeten afstaan en genoegen moeten nemen met  
de slechtste plek aan tafel.  
Als u ergens wordt uitgenodigd kunt u het beste een van de mindere 
plekken aan tafel uitkiezen. Misschien dat uw gastheer naar u toekomt  
en zegt: “Beste vriend, kom toch hier, kom toch dicht bij mij zitten!”  
Alle overige gasten zien dan met hoeveel eer en respect u wordt 
behandeld. Want wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie 
zichzelf vernedert zal worden verhoogd.’ 
Hierna richtte Jezus zich tot zijn gastheer en zei: ‘Als u iemand uitnodigt 
voor de maaltijd of als u een feestmaal geeft, nodig dan niet uw vrienden, 
broers, familie of uw rijke buren uit. Dat is onechte gastvrijheid want  
ten diepste nodig je ze uit met een bijbedoeling. Je nodigt ze uit met  
het doel om op jouw beurt weer door hen uitgenodigd te worden.  
Nee, je bent pas echt gastvrij als je lammen, blinden, kreupelen en arme 
mensen aan je tafel uitnodigt. Dat zijn de mensen van wie je niets kunt 
terugverwachten en daarom zal - God - het je lonen. Hij zal je op de  
Dag des Oordeels het loon van de rechtvaardige geven en dan zul je 
werkelijk gelukkig zijn.’ 
 
§ 175   Het grote feestmaal                                                         Lc.14:15 

 
Toen een van de gasten aan tafel dit hoorde zei hij: ‘Wat zal het fijn  
zijn om in Gods Koninkrijk aan tafel te mogen aanschuiven.’  
Jezus zei: ‘Iemand gaf eens een groot feestmaal waar hij veel mensen  
voor uitnodigde. Toen het zover was stuurde hij een dienaar naar de 
genodigde gasten toe met de mededeling: “U kunt komen, alles staat  
klaar en het feest kan beginnen.” Maar een voor een lieten de gasten  
zich verexcuseren. De eerste zei: “Het spijt me hoor, maar ik heb net  
een akker gekocht die ik moet gaan bekijken. Ik kan echt niet komen.”  
Een ander zei: “Hè, wat vervelend nu, ik heb zojuist vijf span ossen 
gekocht die ik moet gaan keuren. Ik heb nu echt geen tijd.”  
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En weer een ander zei: “Ik kan niet komen omdat ik net in het  
huwelijk ben getreden.”  
Bij zijn terugkomst meldde de dienaar alles aan zijn heer. De heer  
des huizes werd woedend en zei tegen zijn dienaar:  
“Ga vlug naar alle straten en stegen in de stad en breng alle lammen, 
blinden, kreupelen en arme mensen die je tegenkomt hierheen.” 
Toen de dienaar bij zijn heer - terugkwam - zei hij: “Ik heb gedaan wat  
u mij opdroeg en nog is er plaats over.” De heer zei tegen zijn dienaar: 
“Ga naar de dorpswegen en de achteraf paadjes tussen de velden en 
nodig iedereen uit die je ziet. Dring er bij de mensen op aan dat ze  
komen want ik wil mijn huis gevuld en vol hebben.  
En degenen die ik als eerste had uitgenodigd krijgen niets meer. Ze 
krijgen geen hap van het feestmaal, neem dat maar van mij aan.” ’ 
 
§ 176   Maak je keus                                                                    Lc.14:25 

 
Grote massa’s mensen trokken achter Jezus aan. Hij draaide zich om  
en zei tegen hen: ‘Wie mij wil volgen moet zijn vader en moeder, zijn 
vrouw en kinderen en zijn broers en zusters achterlaten. Hij moet met 
hen breken en ook met zichzelf, anders kan hij mijn leerling niet zijn.  
Wie niet bereid is zijn eigen kruis te dragen op de weg die ik ga, die  
kan mijn volgeling niet zijn.  
Als iemand van jullie een toren wil bouwen dan zal hij eerst goed moeten 
uitrekenen of hij de kosten van de bouw wel kan betalen. Als hij dat niet 
doet en zijn geld al na het leggen van de fundering op blijkt te zijn dan  
zal iedereen hem uitlachen. Ze zullen zeggen: “Die man ging een toren 
bouwen maar erg hoog kwam hij niet.” 
En zo is het ook met een koning die ten strijde wil trekken tegen een 
andere koning. Hij zal eerst de vraag moeten beantwoorden of hij met 
zijn leger van tienduizend man wel opgewassen is tegen de vijand die  
een leger van twintigduizend man op de been heeft gebracht.  
Als hij denkt het onderspit te zullen delven dan zal hij vóór de vijand  
in zicht is een vredesdelegatie moeten sturen om een gewapend treffen  
te voorkomen.  
Zo is het ook met jullie. Jullie moeten voor jezelf nagaan of je het op  
kunt brengen mij te volgen en of je daadwerkelijk bereid bent alles 
daarvoor op te geven.  
Wie niet kan achterlaten wat hij heeft kan mijn volgeling niet worden.’ 
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§ 177   Het verloren schaap                                                           Lc.15:1 
 

Alle zondaren en tollenaars kwamen naar Jezus toe om naar hem  
te luisteren. De Farizeeërs en de schriftgeleerden spraken er schande  
van en zeiden tegen elkaar: ‘Die man ontvangt allerlei geboefte en  
eet met hen aan dezelfde tafel.’ Jezus vertelde toen deze gelijkenis.  
Hij zei: ‘Stel dat iemand van jullie honderd schapen heeft en eentje is  
er zoek. Zou hij de negenennegentig andere dan niet in de woestijn 
achterlaten om dat ene verloren schaap te gaan zoeken? En zou hij  
niet net zo lang zoeken tot hij het vindt? En als hij het gevonden  
heeft is hij blij! Hij zal het - uitgeputte dier - op zijn schouders leggen  
en het naar huis dragen. Bij thuiskomst zal hij zijn vrienden en buren 
roepen en zeggen: “Ik ben zo blij dat ik mijn verloren schaap heb 
teruggevonden dat ik mijn geluk niet op kan! Ik kan niet anders  
dan mijn blijdschap met jullie delen.” 
Ik zeg je dat men in de hemel blijer is met iemand die het slechte  
pad de rug toekeert dan met negenennegentig anderen die het  
slechte pad nooit zijn opgegaan.’ 
 
§ 178   De verloren zilveren munt                                                 Lc.15:8 

 
‘Of stel je het volgende voor: een vrouw heeft tien zilveren munten en 
ééntje raakt ze er kwijt. Zou ze niet het licht aansteken en in elk hoekje 
zoeken? Zou ze niet de bezem door haar huis halen om het te vinden? 
En als ze het gevonden heeft zal ze haar vriendinnen en alle vrouwen uit 
de buurt bij zich roepen en zeggen: “Ik ben zo blij dat ik mijn zilveren 
munt heb teruggevonden dat ik mijn geluk niet op kan! Ik kan niet  
anders dan mijn blijdschap met jullie delen.” 
Ik zeg jullie dat de engelen van God blij zijn over ook maar één zondaar 
die zich bekeert.’  
 
§ 179   De verloren zoon                                                              Lc.15:11 

 
En Jezus vervolgde: ‘Er was eens een man die twee zonen had.  
De jongste zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw 
vermogen waar ik recht op heb.” Daarop verdeelde de vader zijn  
bezit. Toen de jongste zoon na een paar dagen zijn gedeelte in geld  
had omgezet vertrok hij met alles wat hij had naar een ver land.  
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Daar leidde hij een losbandig leven. Hij smeet met geld en toen  
hij alles over de balk had gegooid brak er in dat land een zware 
hongersnood uit. Vanwege honger en gebrek trok hij daar weg. 
Onderweg klampte hij zich vast aan een wildvreemde en vroeg  
of die geen baantje voor hem had. De man had wel iets en stuurde  
hem naar het veld om daar zijn varkens te hoeden. Toen hij daar 
aankwam had hij het liefst meteen zijn buik vol gegeten met de  
schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem iets.  
Hij dacht na en zei tegen zichzelf: De ingehuurde werklui bij mijn  
vader zijn beter af. Zij hebben brood in overvloed en ik kom hier om  
van de honger. Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen:  
“Vader, ik heb verkeerd gehandeld, ik heb gezondigd tegen - God - in  
de hemel en tegen u. Ik ben het niet waard een zoon van u te worden 
genoemd, behandel mij maar als een ingehuurde werkkracht - maar  
laat mij bij u terugkomen -.”  
Hij stond op en ging terug naar zijn vader. Zijn vader zag hem al uit  
de verte aankomen en kreeg diep medelij met hem. Hij holde naar zijn 
zoon toe, viel hem om de hals en kuste hem. De zoon zei: “Vader, ik  
heb tegen - God - in de hemel en tegen u gezondigd. Ik ben het niet 
waard uw zoon te worden genoemd.”  
Maar zijn vader zei tegen zijn dienaars: “Haal snel het mooie gewaad  
te voorschijn en geef hem dat aan. Geef hem een ring aan zijn vinger  
en sandalen aan zijn voeten. Haal het vetgemeste kalf en slacht het.  
Laten we eten en vrolijk zijn, want mijn zoon was dood maar is weer 
levend geworden. Hij was verloren maar is gevonden. En iedereen  
begon te feesten. 
De oudste zoon die op het veld was geweest hoorde bij zijn  
terugkomst de mensen dansen en muziek maken. Hij riep een van  
de knechten bij zich en vroeg wat er allemaal aan de hand was. De  
knecht zei: “Uw broer is teruggekomen en uw vader heeft het gemeste 
kalf laten slachten omdat hij blij is dat de jongen ongedeerd thuis  
kwam.”  
De oudste zoon werd woedend en wilde niet naar binnen gaan.  
Zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem op andere gedachten  
te brengen. Maar de oudste zoon zei: “Ik heb me jarenlang voor u 
uitgesloofd zonder ooit een misstap te hebben begaan en nooit heeft  
u mij iets gegeven. Zelfs een geitenbokje voor een feestje met mijn 
vrienden kon er niet af!  
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Maar nu die zoon van u weer terug is, die klaploper die het  
familiefortuin er met hoeren en snoeren doorheen heeft gejaagd  
wordt er ineens feestgevierd en wordt het gemeste kalf geslacht.”  
“Maar kind,” zei z’n vader, “jou heb ik altijd bij me gehad, en alles  
wat van mij is, is toch van jou. En we vieren feest, we kunnen niet  
anders, want je broer was dood en is weer levend geworden. Hij was 
verloren maar is gevonden.” ’ 
 
§ 180   De sluwe rentmeester                                                        Lc.16:1 

 
Hij sprak verder en zei tegen zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijk  
man die een rentmeester in dienst had. Op zekere dag kreeg de  
rijke man te horen dat de rentmeester geld verkwistte en goederen 
verdonkeremaande. Hij riep de man bij zich en zei: “Wat hoor ik nu  
over u? Levert u de boekhouding maar in want ik zet u uit uw functie!”  
De rentmeester dacht bij zichzelf: Wat moet ik nu doen, nu mijn heer  
mij als rentmeester heeft ontslagen? Voor spit en graafwerk ben ik te  
teer gebouwd en voor bedelen schaam ik mij? Weet je wat ik doe? Ik  
ga er voor zorgen dat ik toch goed onder de pannen kom. Ik heb nu  
mijn bevoegdheden nog en daar kan ik nog mooi even gebruik van 
maken. Hij liet de mensen die nog een schuld bij zijn heer hadden  
één voor één bij zich komen. Aan de eerste vroeg hij:  
“Hoeveel bent u mijn heer nog schuldig?” De man antwoordde: 
“Honderd vaten olie.” De rentmeester zei: “Hier is de schuldbekentenis, 
ga zitten en maak er snel vijftig vaten van.” Aan een ander vroeg hij: 
“Hoeveel schuld hebt u.” De man zei: “Honderd zakken graan.”  
De rentmeester zei: “Hier, pak de schuldbekentenis en maak er tachtig 
van.” - Toen de rijke man dit ter ore kwam moest hij toegeven - dat de 
slechte rentmeester zijn zaakjes goed voor elkaar had en hij gaf hem  
een compliment.’  
En Jezus vervolgde: ‘Die sluwe jongens uit de duistere wereld van  
het grote geld spelen het slim. Van hun spel kan menig verlichte  
gelovige nog wat leren.  
Speel het spel dus net als zij en maak op slimme wijze gebruik van  
het ‘grote geld’ bij het maken van vrienden. Vrienden waar je later  
wat aan hebt. Later, als je het ‘tijdelijke’ hebt afgelegd en als het  
‘eeuwige’ zich aandient. 
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Zorg er nu voor dat je straks ‘goed onder de pannen bent’. Zorg  
ervoor dat je nu vrienden maakt - onder de armen en onder de  
engelen - opdat die jou later in Gods hemelse woning gastvrij 
verwelkomen. Wie betrouwbaar is in kleine zaken die zal het ook  
in grote zaken zijn en wie onbetrouwbaar is in kleine zaken, die is  
dat ook in grote zaken. 
Als jullie verkwistend met je eigen aardse goederen omgaan, wie zal  
jullie dan het ‘hemelse goed’ durven toevertrouwen? Als jullie al niet  
te vertrouwen zijn met ‘dat’ wat van jezelf is, waarom zou God jullie  
dan wel vertrouwen met ‘dat’ wat aan Hem toebehoort. Een knecht  
kan geen twee meesters dienen. De een zal hij graag zien en de ander 
liever niet. Of hij zal de een hoogachten en de ander minachten.  
Jullie kunnen niet God en de Mammon - de geldduivel - dienen.’ 
 
§ 181   Nieuwe tijden en oude wetten                                        Lc.16:14 

 
Toen de op geldbeluste Farizeeërs dit hoorden, lachten ze hem  
spottend uit. Maar Jezus sprak hen toe en zei: ‘Jullie doen je voor  
als vroom en rechtvaardig maar God kijkt dwars door jullie heen en  
weet wat er in jullie harten leeft. De mensen mogen dan wel tegen  
jullie opkijken maar Hij kijkt op jullie neer. God walgt van jullie.  
- Hij walgt van de wijze waarop jullie met de wet van Mozes omgaan.- 
Hoewel de wet en de profeten tot aan Johannes de Doper lopen  
betekent dit niet dat ze hun waarde hebben verloren.  
Denk dus niet dat je zonder meer recht hebt op een plaats in het  
- Hemels - Koninkrijk nu de ‘Blijde Boodschap’ met kracht doorbreekt. 
Een plekje krijg je niet zo maar; je zult er echt voor moeten vechten. 
Ik kan je zeggen dat hemel en aarde nog eerder vergaan dan dat er één 
punt of komma uit de wet komt te vervallen.’ 
 
§ 182   De rijke man en de arme Lazarus                                   Lc.16:19 

 
‘Er was eens een rijk man. Hij kleedde zich in schitterende purperrode 
gewaden en fijn linnen, en elke dag vierde hij flink feest. Bij de poort  
van zijn landgoed had men een arme bedelaar neergelegd die overdekt 
was met zweren.  
Die bedelaar heette Lazarus. Hij hoopte zich te voeden met de kruimels 
en het overschot van de tafel van de rijke, maar alleen de honden die  
zijn zweren likten leken zich om hem te bekommeren.  
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Op zekere dag stierf de arme man en werd hij door engelen naar  
een eervolle plaats aan Abrahams zijde gedragen. Ook de rijke stierf  
en werd begraven. Toen de rijke in het dodenrijk onder het lijden van 
hevige pijnen zijn ogen opsloeg zag hij in de verte Abraham met Lazarus 
aan zijn zijde. Hij riep: “Vader Abraham, heb toch medelij met mij en 
stuur Lazarus hierheen. Laat hem het topje van zijn vinger in het water 
steken en daarmee mijn tong verkoelen want ik lijd hevige pijn in deze 
vlam.” “Kind,” zei Abraham, “je bent zeker vergeten dat jij tijdens je 
leven goed bent bedeeld en dat Lazarus er slecht van af kwam. Nu zijn  
de rollen omgedraaid. Lazarus heeft hier troost gevonden en nu ben jij 
degene die pijn lijdt. Bovendien ligt er tussen jullie en ons een diepe  
kloof zodat het niet mogelijk is om van hier naar daar en van daar naar 
hier te gaan.” 
De rijke man zei: “Vader - Abraham - dan smeek ik u dit: stuur Lazarus 
naar het huis van mijn vader want ik heb vijf broers die gewaarschuwd 
moeten worden. Laat hij hen waarschuwen zodat zij niet op deze plek  
van pijn en droefenis terecht komen.” Maar Abraham zei: “Ze hebben 
toch Mozes en de profeten naar wie ze naar moeten luisteren!” Maar de 
rijke man zei: “Nee! - dat doen ze niet - maar als iemand uit de ‘doden’ 
naar hen toegaat dan zullen ze tot inkeer komen.” Maar Abraham zei:  
“Als ze niet naar Mozes of de profeten luisteren dan zullen ze zich ook 
niet door iemand die uit de dood is opgestaan laten overtuigen.” ’  
 
§ 183   Vergeving, geloof en verplichtingen                                Lc.17:3  

 
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik geef jullie deze waarschuwing.  
Als je ziet dat een van je broeders zondigt, spreek hem daar dan op  
aan. Als hij berouw toont vergeef hem dan. Ook al zondigt hij zeven  
keer op een dag tegen jou, als hij zeven keer berouw toont vergeef  
het hem dan.’ Toen zeiden de apostelen tegen de Here: ‘Geef ons meer 
geloof!’ Jezus gaf als antwoord: ‘Als jullie ook maar het geloof van een  
- klein - mosterdzaadje zouden bezitten dan zouden jullie tegen die  
- immens grote - moerbeiboom kunnen zeggen: “Trek je wortels uit de 
grond en plant jezelf met kluit en al in zee.” En de boom zou je nog 
gehoorzamen ook. Stel dat één van jullie een knecht heeft die thuiskomt 
na het ploegen van het land en het hoeden van het vee. Zou je dan  
tegen hem zeggen: “Fijn dat je er bent, het eten staat al klaar, schuif maar 
aan en tast toe.” Niemand zegt dat toch tegen zijn knecht?  
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Als je knecht thuiskomt dan zeg je: “Stroop je mouwen op, maak  
mijn eten klaar, dek de tafel en bedien mij totdat ik klaar ben met  
eten en drinken. Als ik straks klaar ben met de maaltijd dan is het  
jouw beurt om te eten en te drinken.” En ik denk ook niet dat de  
heer des huizes zijn knecht zal bedanken voor het werk dat hij deed.  
Dat maak je mij niet wijs!  
En voor jullie geldt hetzelfde; als jullie klaar zijn met wat jullie werd 
opgedragen zeg dan: wij zijn slechts knechten, niets meer of niets  
minder en wij hebben gewoon gedaan wat van ons werd verwacht.’ 
 
§ 184   De genezing van tien melaatsen                                     Lc.17:11  
 
Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria  
en Galilea. Toen hij een dorp binnenging kwamen er tien melaatse 
mannen naar hem toe die op gepaste afstand bleven staan. Luidkeels 
riepen ze: ‘Jezus! Meester! Heb medelij met ons!’ Jezus keek hen aan  
en zei:  
‘Ga u aan de priesters laten zien.’  
De mannen gingen - naar de priesters - en terwijl ze onderweg  
waren werden ze ‘gereinigd’ en verdween hun melaatsheid. 
Toen een van hen bemerkte dat hij genezen was begon hij luidkeels  
God te loven en te prijzen. Hij keerde zich om, liep terug naar Jezus  
en gooide zich languit voor zijn voeten in het stof. De man was een 
Samaritaan en hij dankte Jezus voor zijn genezing. 
Jezus zei - tegen zijn leerlingen -: ‘Er zijn toch tien mannen van 
melaatsheid gereinigd? Waar zijn de andere negen? Wilde niemand, 
behalve deze allochtoon, terugkomen om God te loven en te prijzen?’  
En tegen de man die aan zijn voeten lag zei Jezus: ‘Sta op en ga naar  
huis, je geloof heeft je gered.’  
 
§ 185   De komst van het Koninkrijk                                          Lc.17:20 

 
Toen de Farizeeërs aan Jezus vroegen wanneer het Koninkrijk van God 
zal komen zei hij: ‘De komst van het Koninkrijk van God is niet exact 
aan te geven. Je kunt het niet aanwijzen en zeggen: kijk, het is hier, of 
kijk, het is daar. Je kunt wel stellen dat het dichtbij is, dat het als het  
ware onder handbereik is.’ 
En tegen zijn leerlingen zei hij: ‘Er komt een tijd dat jullie met verlangen 
naar ‘de dag’ waarop de Mensenzoon - wederkomt - zullen uitzien.  
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Er zullen dagen komen dat jullie naar mij hunkeren, maar ik zal  
niet verschijnen. Men zal beweren: kijk, hij is hier, of kijk, hij is  
daar. Geloof ze niet. Ga niet kijken en loop ze niet achterna.  
- Want ‘de dag’ van mijn wederkomst zal niet onopgemerkt verlopen -. 
Zoals een bliksemschicht het uitspansel verlicht als hij langs de hemel 
flitst zo zal het ook zijn op ‘de dag’ dat de Mensenzoon verschijnt.  
Maar eerst zal ik moeten lijden en zal ik door mijn eigen generatie  
worden verworpen.  
En zoals het er in de dagen van Noach aan toeging zo zal het er ook  
aan toegaan in de dagen dat de Mensenzoon zal verschijnen. Ze aten,  
ze dronken, ze huwden en ze werden uitgehuwelijkt - en alles ging 
gewoon z’n gangetje - tot ‘de dag’ dat Noach de ark binnenging en  
de zondvloed alles en iedereen verdelgde. Of zoals het er aan toeging  
in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten,  
ze plantten en ze bouwden - en alles ging z’n lieve gangetje - tot ‘de dag’ 
dat Lot uit Sodom vertrok en de stad in een regen van vuur en zwavel  
in rook opging. Zo zal het er ook aan toegaan in de dagen voorafgaande 
aan ‘de dag’ dat de Mensenzoon terugkomt; op ‘de dag’ dat God hem 
openbaart. 
Wie op ‘die dag’ op het dakterras van zijn huis is, moet niet in allerijl  
zijn huisraad van beneden willen halen en wie buiten op het land is  
moet niet naar huis terugkeren maar alles achterlaten. Denk aan wat  
er met de vrouw van Lot gebeurde! Wie gehecht is aan het leven, is 
verloren. Maar wie er niet aan hecht laat zijn ziel tot leven komen,  
en zal niet verloren gaan.  
Ik zeg jullie dit: In ‘die nacht’ zullen er twee mensen in één bed  
liggen: de één zal worden meegenomen - en gered zijn - en de ander  
zal worden achtergelaten. Op ‘die dag’ zullen er twee vrouwen samen 
graan aan het malen zijn: de één zal worden meegenomen - en gered  
zijn - en de ander zal worden achtergelaten. Op ‘die dag’ zullen er twee 
mannen op het land aan het werk zijn: de één zal worden meegenomen  
- en gered zijn - en de ander zal worden achtergelaten.’ 
De leerlingen vroegen: ‘Waar zal dit gebeuren Here.’ Jezus antwoordde:  
‘- Dat zul je gauw genoeg zien want ‘deze dag’ zal niet onopgemerkt 
blijven -. Waar het kadaver ligt daar verzamelen zich ook de gieren.’  
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§ 186   De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter                 Lc.18:1 

 
Om zijn leerlingen aan te sporen vooral altijd te blijven bidden  
en niet af te haken vertelde Jezus hun de volgende gelijkenis. 
‘In een stad leefde eens een rechter die geen enkel ontzag had voor  
God en totaal geen respect had voor mensen. In die stad woonde ook  
een weduwe die herhaaldelijk bij deze rechter had aangeklopt om hem  
te vragen uitspraak te doen in een zaak tussen haar en haar tegenstander. 
Heel lang wist hij haar aan het lijntje te houden maar na verloop  
van tijd koos hij toch eieren voor zijn geld. Hij dacht: Hoewel ik lak  
heb aan de mensen en maling heb aan God kan ik haar maar beter  
haar zin geven want ik word horendol van dat mens en straks vliegt  
ze me nog aan ook.’ 
En Jezus vervolgde: ‘Als die onrechtvaardige rechter uiteindelijk  
toch gehoor geeft aan de vraag, zal God dan zijn oren voor jullie sluiten! 
Zal God zijn uitverkorenen, die hem dag en nacht aanroepen dan 
onrechtvaardig behandelen! Zal God hen zonder reden laten wachten!  
Ik zeg jullie dat God zeer snel recht zal spreken - en jullie zal redden -. 
Maar als de Mensenzoon komt zal hij dan geloof vinden op aarde - zal 
men op hem durven vertrouwen en geloven dat hij redding brengt -?’ 
 
§ 187   De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar                Lc.18:9  

 
Daarna vertelde hij een gelijkenis die speciaal bedoeld was voor mensen 
die zichzelf wel eerlijk en trouw vonden maar die op anderen neerkeken. 
‘Er waren eens twee mensen die naar de tempel gingen om te bidden.  
De een was een Farizeeër en de ander was een tollenaar. De Farizeeër 
ging rechtop staan en bad in zichzelf: Oh God, ik dank U dat ik niet  
zo ben als de andere mensen. Dat ik geen oplichter ben, dat ik niet 
onrechtvaardig ben en dat ik mijn vrouw niet bedrieg. Ja, dat ik niet  
zo ben als die tollenaar. Ik vast netjes tweemaal per week en ik draag 
keurig mijn tiende deel af van alles wat ik ontvang. 
De tollenaar bleef ver uit de buurt van het heilige der heiligen en  
durfde zijn ogen niet naar de hemel op te slaan. Hij sloeg zich van 
berouw op zijn borst en zei: “Oh God, vergeef mij want ik ben een 
zondaar.” Ik zeg jullie dit: de tollenaar ontving vergeving en ging 
vrijgesproken van zonde en schuld naar huis terug, en de Farizeeër 
ontving niets. Want wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd en wie 
zichzelf vernedert zal worden verhoogd.’  
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§ 188   De uitzending van de zeventig                                         Lc.10:1 

 
Hierna stelde de Here tweeënzeventig anderen aan die hij twee aan  
twee voor zich uitzond naar alle steden en plaatsen waar hij van plan  
was heen te gaan. Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot maar er zijn  
weinig arbeiders. Bid daarom dat de Landeigenaar, de HEER van  
de oogst, meer arbeiders stuurt om Zijn oogst binnen te halen. Ga  
op weg en houd er rekening mee dat ik jullie als schapen tussen de 
wolven stuur. Neem geen geld, geen reistas, en geen extra schoeisel  
mee en ga onderweg niet uitgebreid bij iemand op visite. 
En als je ergens naar binnengaat, begroet dan de bewoners met een 
zegenbede en wens hun - Gods - vrede toe. Zeg tegen hen: “Vrede aan 
dit huis en ieder die er onderdak vindt.” Als daar vredelievende mensen 
wonen dan zal de vrede die jullie hun toewensen over hen komen.  
Als echter het heil dat je hun brengt niet wordt aanvaard dan zal de 
zegenbede naar jezelf terugkeren - zodat jijzelf dan dubbel gezegend 
wordt -. Blijf in dat huis en ga niet op zoek naar een adres waar het  
beter is. Eet en drink wat men je aanbiedt, want een - goede - arbeider  
is zijn loon waard. Als je in een stad komt waar je gastvrij wordt 
ontvangen eet dan gewoon mee met wat de pot schaft. Genees daar  
de zieken en zeg tegen de mensen: het Koninkrijk van God is dicht bij u. 
Als je in een stad komt waar je niet gastvrij wordt ontvangen ga dan  
de straat op en zeg: “Wij schudden het stof van jullie stad dat aan onze 
voeten kleeft van ons af. Wij willen niets meer met jullie te maken 
hebben! Maar wees gewaarschuwd en weet dat het Koninkrijk van God 
onder jullie handbereik is geweest.” ’ 
 
§ 189   Wee de ongelovige steden                                 Mt.11:20/Lc.10:12 

 
Toen begon Jezus de steden waar hij veel wonderen verricht had  
te verwijten dat ze zich niet hadden bekeerd.  
‘Wacht maar Chorazim, wacht maar Betsaïda! Want als in de  
verdorven steden Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd  
die hier bij jullie zijn gebeurd dan zouden deze steden zich diep  
schamen. Zij zouden het ‘boetekleed’ aantrekken en zich bekeren.  
Maar ik zeg u: op de Dag des Oordeels zal het lot van Tyrus en  
Sidon minder erg zijn dan voor u. En dan jij, Kafarnaüm, denk  
jij dat je hemelhoog zult worden verheven? 
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Vergeet het maar. Je zult diep vallen, heel diep, tot in de diepste  
krochten der aarde. Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd  
die hier in Kafarnaüm zijn gebeurd dan zou het nog steeds bestaan.  
Ik verzeker u: op de Dag des Oordeels zal het lot van Sodom minder  
erg zijn dan voor u.’ 
En tegen zijn leerlingen zei hij: ‘Wie naar jullie luistert, luistert naar  
mij, en wie jullie afwijst heeft mij afgewezen. En wie mij heeft  
afgewezen wijst Degene af, die mij gezonden heeft.’ 
 
§ 190   De terugkeer van de zeventig                                          Lc.10:17 

 
De tweeënzeventig keerden blij en opgetogen van hun reis terug  
en zeiden: ‘Here, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons als  
wij ze in uw naam uitdrijven.’ Hij antwoordde hen en zei:  
‘Ik heb Satan als een bliksemflits uit de hemel zien vallen. En weet  
wel; ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te 
vermorzelen en de slagkracht van de vijand te vernietigen en niets  
zal jullie deren. Maar wees niet blij om het feit dat - boze - geesten  
zich aan jullie onderwerpen maar wees blij dat jullie namen in de  
hemel - in het ‘boek des levens’ - staan geschreven.’ 
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HOOFDSTUK 7 
 
 
 
                                                                                                 Mt.11:25/Lc.10:21 

§ 191   Jezus dankt zijn Vader 
 

De heil’ge Geest, schonk Jezus de woorden, 
om God te loven, en te prijzen Zijn naam. 

Om juichend voor Hem, een loflied te zingen, 
omwil van de werken, die thans zijn gedaan: 

 
‘Ik dank U Vader, HEER des hemels, ik dank U, dat uw heil’ge Geest, 

het Koninkrijk deed openbaren, aan mensen met een simp’le geest. 
Ik dank U Vader, HEER der aarde, ik dank U, dat Uw heil’ge Geest, 
Uw Rijk, niet (slechts) geopenbaard heeft, aan mensen, met een wijze geest. 

Ik dank U HEER, voor rijke dagen, ik dank U, dat u mij gebiedt. 
Ik ken U HEER, U hebt behagen, als alles naar Uw wil geschiedt; 

 
Want alles wat ik ben, dat ben ik door de Vader. 

en alles wat ik ken, ken ik door Hem alleen. 
En niemand is er die mij kent, dan alleen de Vader. 

en er is niemand die Hem kent, dan Vaders Zoon alleen. 
 

Wilt u de Vader leren kennen, 
en wilt u weten wie Hij is. 

Kom dan tot mij, ik breng u nader, 
ik kan onthullen, wie Hij is. 

 
En zalig zijn de ogen, 

die zien, wat jullie, die mij volgen zien. 
Want menig koning, noch profeten, 
aanschouwden niet, wat jullie zien. 

 
En zalig zijn de oren, 
die dit hebben gehoord. 

Want zelfs profeet en koningen, 
hebben hier nimmer van gehoord.’ 
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§ 192   Jezus op het Chanoeka feest in Jeruzalem                     Jh.10:22 
 
Toen in de winter het Chanoeka feest in Jeruzalem werd gevierd ging 
Jezus de tempel binnen en liep hij de zuilengang van Salamo in. De 
Joodse - leiders - kwamen in een kring om hem heen staan en vroegen: 
‘Houd ons niet langer in spanning en vertel ons nu eens ronduit of u de 
Christus bent of niet.’ Jezus antwoordde en zei: ‘Dat heb ik u al gezegd 
maar u gelooft mij niet! De goede daden die ik in naam van mijn Vader 
doe getuigen daarvan, maar u weigert dat in te zien. U weigert dat te 
geloven omdat u niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen luisteren 
naar mijn stem en ik ken ze. Ze volgen mij en ik geef ze eeuwig leven. En 
ik zal in der eeuwigheid niet toestaan dat iemand ze van mij afneemt; ik 
laat ze niet uit mijn hand rukken en verloren gaan!  
Mijn Vader, die groter is dan wie dan ook, heeft de schapen aan mij 
toevertrouwd en niemand zal ze uit Zijn hand wegroven! En het eeuwig 
leven, dat de Vader aan Zijn Zoon heeft toevertrouwd, is grootser dan 
wat dan ook! En ik zal in der eeuwigheid niet toestaan dat iemand  
de schapen van mij afneemt! En mijn Vader en ik streven eensgezind 
hetzelfde doel na, want daarin zijn Wij één.’ De Joodse - leiders - raapten 
opnieuw stenen op om hem te stenigen maar Jezus sprak hen aan en zei: 
‘In naam van mijn Vader heb ik u veel goede daden laten zien. Om welke 
daad wilt u mij nu stenigen?’ De Joodse - leiders - gaven als antwoord: 
‘Wij willen u niet stenigen om het goede dat u heeft gedaan maar om  
de godslastering die u pleegt. U bent een mens en u stelt uzelf gelijk aan 
God.’ Jezus zei: ‘Staat er in uw wet - en de Geschriften - niet geschreven:  
“Ik zeg u dat u goden bent!” U kunt de Schrift niet naast u neer leggen, 
en als God hen - de wijze mannen in Israël - met ‘goden’ aanspreekt  
dan heeft u dat te accepteren. Ik ben door de Vader verkozen en naar de 
wereld gezonden. Hoe kunt u dan zeggen dat ik God laster als ik u zeg 
dat ik Zijn Zoon ben? Als ik geen goede daden zou doen dan hoeft u  
mij echt niet te geloven. Maar als ik wel goed doe, en u gelooft mij nog 
steeds niet, geloof dan tenminste in het goede dat ik doe. Erken wat ik 
doe, want dan zult u erkennen dat de Vader zich in mij - openbaart - en 
dat Hij in mij is en ik in Hem.’ Weer probeerden ze hem vast te grijpen, 
maar ze kregen hem niet in handen. En hij vertrok naar de overkant van 
de Jordaan, naar het gebied waar Johannes had gedoopt, en daar bleef hij. 
Veel mensen kwamen daar naar hem toe en ze zeiden: ‘Johannes  
heeft weliswaar geen wonderen verricht maar alles wat hij over deze man 
gezegd heeft was waar.’ En velen kwamen tot geloof in Jezus.  
 



 163 

§ 193   De vraag om een mooi  plekje in de hemel     Mt.20:20/Mc.10:35 

 
De zonen van Zebedeüs, Jacobus en Johannes, gingen samen met hun 
moeder naar Jezus toe. Ze viel voor hem neer en ze vroeg of ze hem om 
een gunst mocht vragen. Hij zei: ‘Wat wilt u?’ Ze zei: 
‘Beloof mij dat mijn twee zonen in uw Koninkrijk naast u mogen zitten; 
de één rechts en de ander links van u.’ ‘Ja Meester,’ zeiden Jacobus en 
Johannes, ‘Wij willen graag dat u er voor zorgt dat als u in heerlijkheid  
op de troon zit, één van ons aan uw rechterzijde en de ander aan uw 
linkerzijde komt te zitten.’ 
‘Jullie weten niet wat je vraagt,’ zei Jezus. ‘Kunnen jullie de beker  
drinken die ik moet drinken? Kunnen jullie doorstaan wat ik zal  
moeten doorstaan? Kunnen jullie het aan om ondergedompeld te  
worden in ellende, pijn, en narigheid?’  
‘Ja Meester,’ zeiden ze, ‘dat kunnen wij.’ Toen zei Jezus: ‘Het is zeker  
dat jullie de beker te drinken krijgen die ik drink en dat jullie overspoeld 
zullen worden met pijn en lijden. Maar het is niet aan mij om te bepalen 
aan wie de plaatsen rechts en links naast mij worden gegeven. Dat is iets 
wat door de Vader zelf wordt bepaald.’ 
Toen de tien andere leerlingen hoorden wat Johannes en Jacobus  
hadden gevraagd werden ze woedend op de broers. 
Jezus riep hen allemaal bij zich en zei: ‘Jullie weten dat de volken met 
harde hand bestuurd worden en dat de leiders hun macht misbruiken. 
Welnu, zo moet het er bij jullie niet aan toe gaan. Wie van jullie de 
grootste wil zijn moet de anderen dienen en wie de eerste wil wezen  
moet slaafs de dienaar van een ander willen zijn. Neem mij als jullie 
voorbeeld: de Mensenzoon is niet gekomen om ‘gediend’ te worden  
maar om te ‘dienen’ en zijn leven in te zetten tot verlossing van velen.’ 
 
§ 194   De dood van Lazarus                                                         Jh.11:1  
 
Er was iemand die ziek was. Zijn naam was Lazarus en hij kwam  
net als Maria en haar zus Marta uit het dorpje Betanië.  
Maria was de vrouw die de voeten van Jezus gezalfd had en ze met  
haar haren had afgedroogd en hij was hun broer.  
De zusters hadden iemand naar Jezus gestuurd met de boodschap  
dat zijn goede vriend Lazarus ziek was. Toen Jezus hoorde wat er  
aan de hand was zei hij:  
 
 



 164 

‘Deze ziekte is geen opmaat naar zijn dood maar een opmaat naar  
de eer van God. Hierdoor zal de Zoon van God geëerd worden.’  
Jezus hield erg veel van Marta en haar zus en van Lazarus maar toch  
bleef hij nog twee dagen op de plek waar hij was nadat hij van de  
ziekte gehoord had. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen:  
‘Kom, we gaan weer naar Judea.’ Zijn leerlingen zeiden: ‘Maar Rabbi,  
het is nog maar kort geleden dat wij daar waren en dat de Joden u daar 
wilden stenigen, en nu wilt u weer terug?’ Jezus zei: ‘Er zitten twaalf  
werkbare uren in een dag - en ik ben nog lang niet uitgewerkt -. 
Als je overdag loopt dan struikel je niet want je hebt al het licht van de 
wereld. Maar als je in het donker loopt dan struikel je, want dan mis je  
het licht. Nadat hij dit gezegd had sprak hij verder en zei: ‘Onze vriend 
Lazarus is ingeslapen maar ik ga naar hem toe om hem wakker te maken.’ 
De leerlingen zeiden toen: ‘Here, als hij ‘slaapt’ zal hij wel beter worden.’ 
Zij dachten dat hij het over ‘slapen’ had, maar Jezus had gesproken over 
de ‘doodsslaap’. Toen zei hij ronduit tegen hen: ‘Lazarus is gestorven en 
ik ben blij voor jullie dat ik er niet bij was want nu kunnen jullie tot  
geloof - in mij - komen. Kom, we gaan naar hem toe.’ 
Thomas, die ook wel Didymus (tweeling) genoemd werd zei tegen zijn 
medeleerlingen: ‘Laten wij ook maar gaan, dan kunnen we samen met 
Jezus sterven.’ 
 
§ 195   Jezus wekt de dode Lazarus tot leven                             Jh.11:17 

 
Bij zijn aankomst hoorde Jezus dat Lazarus al vier dagen in het graf  
lag. Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van een kleine drie 
kilometer en veel Joden waren naar Marta en Maria toegekomen om  
hen te troosten vanwege de dood van hun broer.  
Toen Marta hoorde dat Jezus er aankwam liep ze hem tegemoet. Maria 
niet, die bleef thuis. Marta zei tegen Jezus: ‘Here, als u hier was geweest 
zou mijn broer niet gestorven zijn, maar ik weet zeker dat God u ook nu 
zal geven waar u om vraagt.’ Jezus zei tegen haar: ‘Je broer zal opstaan  
uit de dood.’  
Marta zei: ‘Ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag - aan het 
eind der tijden - zal opstaan uit de dood.’ Jezus zei toen:  
‘Ik Ben de Opstanding en het Leven. Wie in mij gelooft zal leven ook  
al is hij gestorven. En iedereen die leeft en in mij gelooft zal in der 
eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat?’  
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‘Ja Here,’ zei Marta tegen hem, ‘Ik geloof dat u de Messias bent,  
de Zoon van God, die naar de wereld zou komen; ik geloof dat u  
de ‘komende’ bent, degene die verwacht werd.’ Nadat ze dit gezegd had 
ging ze weg om haar zuster te roepen. Ze nam Maria apart en zei tegen 
haar: ‘De Meester is er en hij vraagt naar jou.’ Toen Maria dit hoorde 
stond ze snel op en ging naar hem toe.  
Jezus was het dorp nog niet ingegaan en was nog steeds op de plek  
waar Marta hem had ontmoet. De Joden die bij Maria op bezoek  
waren om haar te troosten dachten dat ze zo vlug opstond om bij  
het graf haar tranen de vrije loop te laten. Ze gingen naar buiten en 
volgden haar. Toen Maria bij Jezus aankwam viel ze languit voor zijn 
voeten neer en zei: ‘Here, als u hier was geweest dan zou mijn broer  
niet gestorven zijn.’ Toen Jezus zag dat zij en de anderen die met haar 
waren meegekomen zoveel verdriet hadden greep dat hem erg aan.  
Met een van woede en verdriet trillende stem vroeg hij: ‘Waar hebben 
jullie hem neergelegd.’ ‘Kom maar mee Here,’ zeiden ze, ‘we zullen  
het u wijzen.’ En Jezus huilde. 
De Joden zeiden: ‘Kijk eens hoe Jezus van hem gehouden heeft.’  
Maar anderen zeiden: ‘Hij heeft blinden de ogen geopend, waarom  
heeft hij de dood van Lazarus dan niet voorkomen?’  
Opnieuw maakte, verdriet en woede zich van Jezus meester.  
Hij liep naar het graf, een spelonk in de rotsen met een - zware -  
steen ervoor en zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de  
dode zei toen: ‘Here, hij ligt al vier dagen hier en er hangt inmiddels  
een lijklucht om hem heen.’  
Maar Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je God in al  
zijn grootheid zult zien als je gelooft!’ Toen haalden ze de steen voor  
het graf van de dode weg. En Jezus sloeg zijn ogen naar boven op en  
zei: ‘Vader, ik dank U dat U mij hebt verhoord. Ik weet dat ik altijd  
door U word gehoord maar ik zeg dit met het oog op al degenen  
die hier om mij heen staan. Dat zij mogen geloven dat U mij hebt 
gezonden.’ Nadat hij dit gezegd had riep hij met luide stem:  
‘Lazarus, kom naar buiten.’  
En de dode kwam naar buiten. Met zijn voeten en handen in  
grafdoeken gewikkeld en met een zweetdoek om het hoofd gebonden. 
Jezus zei: ‘Maak de - doeken - bij hem los en laat hem gaan.’  
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§ 196   Het besluit om Jezus te doden    Mt.26:3/Mc.14:2/Lc.22:2/Jh.11:45  

 
Veel Joden die naar Maria waren gekomen en gezien hadden wat  
Jezus had gedaan waren in hem gaan geloven. 
Een klein aantal ging echter naar de Farizeeërs toe en vertelde wat  
er was gebeurd. De hogepriesters, de schriftgeleerden, de Farizeeërs en  
de oudsten van het volk riepen daarop het Sanhedrin - de Hoge Raad - 
bijeen. In het voorhof van het paleis van de hogepriester hielden ze een 
raadsvergadering en ze vroegen zich af wat hen te doen stond. Ze zeiden: 
‘Deze man verricht veel wondertekens die hem geloofwaardig maken.  
Als we hem zijn gang laten gaan zal iedereen in hem gaan geloven en 
krijgen we last met de Romeinen die de tempel en ons volk zullen 
wegvagen.’ Een van hen, Kajafas genaamd, die in dat - belangrijke -  
jaar de functie van hogepriester bekleedde zei tegen de raadsleden:  
‘Denk toch eens logisch na! Zien jullie niet in dat het beter voor ons is  
als er één man voor het volk sterft dan dat het hele volk vernietigd 
wordt.’ Dit zei hij niet uit zichzelf. Hij deed als hogepriester in dat jaar 
een profetische uitspraak. Hij profeteerde dat Jezus voor het volk zou 
sterven. En niet alleen voor het - Joodse - volk. Jezus zou ook sterven 
voor de - niet Joodse - kinderen van God die her en der over de wereld 
wonen en door hem bijeengebracht worden. 
Vanaf die dag werd er door de leden van de Joodse Hoge Raad druk 
overlegd met welke list men Jezus gevangen zou kunnen nemen en hoe 
men hem het beste uit de weg kon ruimen. Ze waren echter bang voor 
het volk en ze zeiden: ‘Maar laten we dit niet op het - Pascha - feest  
doen, want dan komt het volk in opstand.’ Jezus besloot daarom om niet 
meer in het openbaar te spreken en hij vertrok naar het gebied aan de 
rand van de woestijn bij de stad Efraïm. Daar bleef hij met zijn leerlingen. 
 
§ 197    De derde aankondiging van het lijden           Mt.20:17/Mc.10:32  
                                                                                                                 Lc.18:31 
 
Het duurde niet lang meer of het feest waarbij de Joden ongegist  
brood eten en het Paaslam - geslacht moet worden - zou beginnen. 
Onderweg naar Jeruzalem liep Jezus voorop. De leerlingen liepen  
angstig en benauwd achter hem aan en ook de andere mensen die  
hem volgden waren bang. Jezus nam de twaalf apart en zei:  
‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem en daar zal de Mensenzoon  
alles vervullen wat door de profeten is geschreven.  
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Hij zal aan de hogepriesters en de schriftgeleerden worden uitgeleverd  
en zij zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen 
uitleveren. Men zal hem bespotten, bespuwen en mishandelen. Hij zal 
worden gegeseld, gekruisigd en worden gedood: maar op de derde dag  
zal hij opstaan.’  
De leerlingen begrepen echter niets van wat hij zei. De betekenis van  
zijn woorden ontging hun en ze kregen niet helder wat hij bedoelde. 
 
§ 198   De genezing van de blinde Bartimeüs            Mt.20:29/Mc.10:46   

                                                                                                                 Lc.18:35 

 
Toen Jezus in de buurt van Jericho kwam zaten daar langs de weg twee 
blinde bedelaars. De mannen hoorden dat er een grote groep mensen 
langs kwam en ze vroegen wat er aan de hand was. ‘Jezus van Nazaret 
trekt hier voorbij,’ werd er tegen hen gezegd. Toen ze hoorden dat Jezus 
voorbij kwam begonnen ze te roepen: ‘Jezus, Zoon van David, heb toch 
medelij met ons!’ De mensen die voorop liepen snauwden hun toe dat  
ze hun waffels moesten houden, maar dat deden ze niet. Ze begonnen 
zelfs nog harder te roepen. Jezus bleef staan en gaf opdracht de roepende 
mannen bij hem te brengen. De mensen die hen gingen halen zeiden:  
‘Kop op en sta op, Jezus roept u.’  
Bartimeüs, de zoon van Timeüs, gooide gelijk zijn mantel neer en sprong 
op. Toen de mannen bij Jezus gebracht waren vroeg hij aan hen: ‘Wat  
wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde Bartimeüs zei: ‘Rabboeni, zorg dat ik 
weer kan zien.’ ‘Ja Here,’ zei de - andere - blinde man: ‘Open onze ogen.’ 
Jezus had medelij met ze. Hij raakte hun ogen aan en zei:  
‘Kijk, en zie weer, uw geloof heeft u gered.’  
En onmiddellijk konden de mannen weer zien. En God lovend en 
prijzend volgden ze Jezus op zijn weg - naar Jeruzalem -. Ook de mensen 
die het hadden zien gebeuren begonnen God te loven en te prijzen. 
 
§ 199   Jezus en Zacheüs                                                               Lc.19:1 

 
Jezus ging Jericho binnen en trok de stad door. In de stad was een man 
met de naam Zacheüs. Deze Zacheüs was hoofd van de tolontvangers  
en was zelf erg rijk. In de drukke menigte probeerde hij Jezus te zien te 
krijgen omdat hij wilde weten wie dat was. Hij was echter niet erg lang  
en hij slaagde er niet in over de hoofden van de mensen heen te kijken. 
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Om Jezus toch te kunnen zien rende hij vlug naar een wilde vijgenboom 
waar hij in klom. Hier zou Jezus langskomen en dan kon hij hem zien. 
Toen Jezus langs de boom kwam keek hij omhoog. Hij zag Zacheüs en 
zei tegen hem: ‘Zacheüs kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik  
in jouw huis zijn.’ 
De man klom snel naar beneden en hij was erg blij dat hij Jezus in zijn 
huis mocht ontvangen. De mensen die zagen dat Jezus met Zacheüs 
meeging spraken er echter schande van. Mopperend zeiden ze: ‘Hij  
neemt zijn intrek bij een zondig en slecht mens.’  
Zacheüs ging echter plechtig voor Jezus staan en zei tegen hem: ‘Here, 
luister naar mij. Ik zal de helft van alles wat ik bezit aan de armen geven 
en als zich iemand - bij mij meldt - die door mij werd afgeperst zal ik het 
hem viervoudig terugbetalen.’ 
Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis gered, want ook jij Zacheüs, 
bent een zoon van Abraham. Want de Mensenzoon is gekomen om te 
zoeken en te redden wat verloren was.’ 
 
§ 200   De gelijkenis van de gouden dukaten                            Lc.19:11 

 
Aan degenen die stonden te luisteren vertelde Jezus nog een gelijkenis.  
Ze waren nu dichtbij Jeruzalem en veel mensen dachten dat het 
Koninkrijk van God op het punt stond aan te breken. Hij zei: 
‘Een edelman reisde naar een ver land om tot koning te worden 
gekroond, en na zijn kroning zou hij weer terugkeren. Hij riep tien van 
zijn dienaren bij zich en gaf hun ieder één gouden dukaat. Hij zei:  
“Ga met dit geld zaken doen terwijl ik weg ben.”  
De burgers in het land hadden echter een hekel aan de edelman en ze 
stuurden een delegatie achter hem aan om de kroning te verhinderen.  
Ze moesten - aan de keizer - meedelen dat ze er niet van gediend waren 
dat deze edelman hun koning werd. De edelman ontving - echter wel - 
het koningschap en bij zijn terugkomst liet hij de dienaren aan wie hij  
het geld gegeven had bij zich roepen. Hij wilde van ieder afzonderlijk 
weten wat de handel met zijn geld had opgeleverd. 
De eerste die bij hem kwam zei: “Heer, ik heb er tien gouden dukaten  
bij verdiend.”  
De koning zei: “Dat is mooi. Het was weliswaar slechts één gouden 
dukaat die ik je gaf maar je ging er wel serieus mee om. Je bent een  
goede dienaar en daarom zal ik je het gezag over tien steden geven.” 
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De tweede kwam bij hem en zei: “Heer, ik heb er vijf gouden  
dukaten mee kunnen verdienen.” De koning zei: “Ik geef je het  
gezag over vijf steden.” 
De volgende die kwam zei: “Heer, hier is uw gouden dukaat terug.  
Ik heb hem veilig opgeborgen in mijn zakdoek - want dan kon er  
niks mee gebeuren -. Ik weet namelijk dat u keihard bent en het 
onmogelijke verlangt. U wilt maaien zonder te zaaien, u wilt wel  
de lusten maar niet de lasten.” 
De koning zei: “Je bent een slechte dienaar en met je eigen woorden  
zal ik je veroordelen! Je weet dat ik iemand ben die hard optreedt en  
die graag neemt zonder te geven en die graag maait zonder te zaaien; 
welnu, dat zul je weten! Waarom heb je mijn geld niet op de bank gezet? 
Dan had ik er bij mijn terugkeer - tenminste - nog rente over gekregen!” 
En tegen de - hovelingen - die er bij stonden zei hij: “Neem hem de 
gouden dukaat af en geef het aan de man die tien gouden dukaten heeft.” 
Maar koning, zeiden ze: “Die heeft al tien gouden dukaten.”  
“Ik zeg jullie dit”, zei de koning: 
 

“Wie iets heeft, krijgt erbij, opdat hij een overvloed heeft, 
maar wie niets heeft, ontneemt men zelfs dat wat hij heeft. 

 
En breng nu mijn vijanden hier. Breng de burgers hier die niet  
wilden dat ik hun koning werd. Breng ze hier en slacht ze af;  
recht voor mijn ogen.” ’ 
Nadat hij deze gelijkenis verteld had ging hij verder naar Jeruzalem.  
Hij liep voorop en de anderen volgden hem. 
 
§ 201   Waar blijft Jezus                                                                Jh.11:55 

 
Het was bijna Pascha, het Joodse Paasfeest. Veel mensen uit het  
land trokken naar het hooggelegen Jeruzalem. Daar aangekomen  
ging men zich, alvorens het feest begon, eerst - ritueel - wassen.  
Men keek uit naar Jezus en op het tempelplein hoorde je veelvuldig  
de vraag: ‘Wat denk je, zou hij nog op het feest komen?’  
- De vraag werd gesteld met het oog - op het opsporingsbevel dat  
door de hogepriesters en Farizeeërs was uitgevaardigd. Iedereen die wist 
waar Jezus was moest dat ‘aangeven’ want dan kon men hem arresteren.  
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§ 202   De zalving te Betanië                                Mt.26:6/Mc.14:3/Jh.12:1 

 
Zes dagen voor Pascha kwam Jezus in Betanië aan, de plaats waar 
Lazarus woonde die hij uit de dood had opgewekt. In het huis van  
Simon de melaatse werd hem een feestmaal aangeboden. Marta diende  
de gerechten op en Lazarus was één van de gasten die bij Jezus aan  
tafel zat. Toen kwam Maria binnen. Ze had een pondskruikje kostbare 
nardusolie bij zich. Ze brak de hals van het kruikje af en goot de inhoud 
over het hoofd en de voeten van Jezus. Ze zalfde hem en daarna droogde 
ze met haar haren zijn voeten af. De - heerlijke - geur van nardusolie  
trok door het hele huis.  
Maar sommigen van de aanwezigen en de leerlingen zeiden geërgerd 
tegen elkaar: ‘Wat een geldverspilling.’ En een van de leerlingen, Judas,  
de zoon van Simon Iskariot, de Judas die hem later zou verraden zei:  
‘Waarom is die nardusolie niet verkocht? De verkoop had met gemak 
driehonderd daalders op kunnen brengen die we aan de armen hadden 
kunnen geven!’ Hij zei dit echter niet omdat hij erg begaan was met het 
lot van de armen maar omdat hij een dief was. Hij had het beheer over  
de kas en - regelmatig - verkaste hij het geld van de gemeenschapskas 
naar zijn eigen kas.  
Jezus had gehoord wat er gezegd werd en hij zei: ‘Waarom vallen jullie  
die vrouw zo af? Laat haar toch begaan; zij heeft dit speciaal aangeschaft 
en achter de hand gehouden met het oog op mijn begrafenis. Ze deed  
wat ze kon en door mijn lichaam nu al te zalven heeft ze iets moois  
voor mij gedaan. De armen zullen jullie altijd om je heen hebben en  
jullie kunnen ze helpen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij 
jullie zijn. Maar ik verzeker jullie dit: als blijvende herinnering aan deze 
vrouw, zal overal ter wereld waar dit Evangelie wordt verkondigd, verteld 
worden, wat zij voor mij heeft gedaan.’ 
 
§ 203   Het plan om Lazarus te doden                                         Jh.12:9 

  
Veel Joden hadden gehoord dat Jezus in Betanië was en massaal gingen 
ze naar hem toe. Ze wilden niet alleen Jezus zelf zien, maar ze kwamen 
ook om Lazarus te zien, die hij uit de dood had opgewekt. Ondertussen 
beraamden de hogepriesters een plan om ook Lazarus te doden. Dat 
deden ze omdat Lazarus er de oorzaak van was dat veel mensen naar 
Jezus ‘overliepen’ en in hem waren gaan geloven. 
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HOOFDSTUK 8 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Lc.19:41 

§ 204   Tranen om Jeruzalem 

 
De stad was hij nu dicht genaderd, 

en Jezus die weende, toen hij haar bezag. 
Bedroefd sprak hij uit: ‘ Waarom wil jij niets weten, 
van de vrede van God, die door mij wordt gebracht. 

 
Toe open je ogen, voordat je ten prooi valt, 

de vijand staat klaar, verschanst bij een wal. 
Straks word je belegerd en geheel ingesloten, 
gedreven in ’t nauw, kom jij dan ten val. 

 
Ze zullen geen steen op de andere laten, 

ze vagen je weg en breken je af. 
En ook je kinderen zal men vertrappen, 
men zal ze verdelgen, als onkruid en kaf. 

 
Dit alles - Jeruzalem - staat jou straks te wachten, 

ach grijp toch de kans, die God je nu biedt. 
Nog is er tijd, om te komen tot inkeer, 

een vredige toekomst, ligt nog steeds in ’t verschiet.’ 
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§ 205   De intocht in Jeruzalem            Mt.21:1/Mc.11:1/Lc.19:29/Jh.12:12 

 
De volgende dag - de dag na de zalving in Betanië - had zich in Jeruzalem 
al een grote menigte verzameld om deel te nemen aan het feest. Toen 
Jezus het dorpje Betfage naderde stuurde hij twee van zijn leerlingen 
vooruit. Betfage lag tegenover Betanië en samen lagen deze twee dorpjes 
bij de Olijfberg vlakbij Jeruzalem. De leerlingen moesten het dorpje 
ingaan en direct daarna zouden zij een vastgebonden ezelin met een 
veulen zien dat nog nooit door iemand was bereden. Ze moesten het 
veulen losmaken en naar Jezus brengen. En als iemand zou vragen 
waarom ze het losmaakten dan moesten ze zeggen:  
“De Here heeft het nodig, maar hij zal het dier gelijk terugsturen.”  
Dit alles moest gebeuren om de woorden van de profeet - Zacharia -  
in vervulling te laten gaan. Die had gezegd:  
“Zeg tegen Sions dochter - tegen de inwoners van Jeruzalem -: kijk je 
Koning is in aantocht, hij is vriendelijk van aard en rijdt op een ezelin,  
en op een veulen, het jong van een lastdier.” 
De twee gingen op pad en het ging precies zoals Jezus gezegd had.  
Op de rondweg langs het dorpje stond naast een groepje mensen een 
vastgebonden veulen bij een poort. Toen ze het veulen losmaakten 
vroegen de eigenaren: ‘Waarom maken jullie dat veulen los?’ Ze gaven  
het antwoord wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en ze zeiden:  
‘Omdat de Here het nodig heeft.’ Toen liet men toe dat de dieren werden 
meegenomen en ze brachten ze bij Jezus. Ze wierpen hun mantels over 
de dieren heen en Jezus nam, geholpen door zijn leerlingen, plaats op het 
veulen. Jezus trok verder en veel mensen uit de menigte spreidden hun 
mantels voor hem uit op de weg. Anderen braken takken met bladeren 
van de bomen of sneden groen uit het veld en legden dat uitgespreid op 
de weg voor hem neer.  
Toen Jezus het punt op de Olijfberg had bereikt waar de weg ging afdalen 
- naar Jeruzalem - begon de gehele menigte volgelingen God te prijzen. 
Juichend en jubelend zongen ze luidkeels over de wonderen die ze  
- Jezus - hadden zien doen. Beneden, bij de voet van de Olijfberg 
aangekomen, kwamen de mensen die in Jeruzalem voor het feest waren 
hem tegemoet. Ze hadden gehoord dat hij zou komen en met palmtakken 
in de hand werd hij zingend door hen de stad ingehaald. Van voor en 
achteren werd hij nu door een massa mensen omringd die juichend 
riepen:  
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‘Hosanna, voor de Zoon van David, 
gezegend hij die komt, in naam van onze God. 

Hosanna in de hoge hemelen, 
gezegend zij, de - afgezant - van God. 

 
Hosanna voor de vorst van Isr’el, 

gezegend zij het komend rijk. 
Het koninkrijk van onze vader David, 

gezegend hem - die ons bevrijdt -. 
 

Hosanna, voor de komend Koning, 
degeen die komt, in ’s HEREN naam. 

Vrede in de hoge hemelen, 
ere aan God en geprezen Zijn naam.’ 

 
Enkele Farizeeërs die zich in de menigte bevonden zeiden tegen Jezus: 
‘Meester, laat uw leerlingen hiermee ophouden.’ Maar Jezus antwoordde: 
‘Neem van mij aan dat als zij zouden zwijgen de stenen het zouden 
uitschreeuwen.’ 
Jezus trok Jeruzalem binnen en ging naar de tempel waar hij goed om 
zich heen keek en alles in zich opnam. De hele stad was in rep en roer  
en de mensen vroegen: ‘Wie is dat toch?’ Stemmen uit de menigte  
zeiden: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ Maar omdat  
het al laat was geworden vertrok hij met de twaalf weer naar Betanië.  
De Farizeeërs zeiden tegen elkaar: ‘Zie je wel, we zijn geen stap verder 
gekomen; de hele wereld loopt nou achter hem aan.’ 
 
Aanvankelijk was het de leerlingen niet duidelijk waarom Jezus op  
een ezel gezeten Jeruzalem binnentrok. Dat kwam pas later, toen Jezus 
glorievol ten hemel was gevaren. Toen herinnerden ze zich wat de  
- profeet Zacharia - hierover had geschreven. En ook de intocht in 
Jeruzalem, al die mensen die hem met palmtakken in de hand tegemoet 
waren gekomen. Pas later begrepen de leerlingen dat de mensen die bij 
hem waren toen hij Lazarus uit het graf had geroepen en tot leven had 
gewekt dit aan al die anderen hadden doorverteld. Dat was de reden 
waarom er zo’n enorme mensenmassa hem onder aan de voet van de 
Olijfberg tegemoet was gekomen. 
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§ 206   De vervloeking van de onvruchtbare vijgenboom        Mt.21:18  
                                                                                                                Mc.11:12 

 
Toen Jezus de volgende dag vroeg in de ochtend vanuit Betanië naar  
de stad terugging kreeg hij honger. In de verte zag hij langs de weg een 
vijgenboom staan. Hij liep er naar toe in de hoop er wat eetbaars te 
vinden. Bij de boom aangekomen zag hij dat er alleen maar bladeren 
aanzaten. De tijd van ‘eetbare’ vijgen was nog niet aangebroken. Zijn 
leerlingen hoorden Jezus tegen de boom zeggen:  
‘Nooit ofte nimmer zal iemand nog vruchten van jou eten.’ En op  
dat moment begon de vijgenboom te verdorren. 
 
§ 207   De - tweede - tempelreiniging            Mt.21:12/Mc.11:15/Lc.19:45 

 
In Jeruzalem aangekomen ging Jezus de tempel van God binnen. Daar 
joeg hij de handelaren en geldwisselaars allemaal het - voorhof - van de 
tempel uit. Iedereen die daar iets kocht of verkocht joeg hij weg en hij 
stond niet toe dat men met goederen of andere voorwerpen over het 
tempelplein liep. De tafels van de geldwisselaars gooide hij 
ondersteboven en de stoelen van de duivenhandelaren smeet hij omver. 
Hij riep tegen hen: ‘Luister goed, er staat geschreven:  
“Mijn huis moet een huis van gebed zijn, voor alle volken.” Maar wat 
doen jullie; jullie maken er een rovershol van.’ 
Dagelijks leerde hij - het volk - wijze lessen in de tempel.  
De hogepriesters, de schriftgeleerden en de vooraanstaande mensen uit 
het volk hoorden wat er gebeurde en wilden hem - het liefst direct - uit  
de weg ruimen. Maar omdat ze zagen dat het volk enorm onder de  
indruk van zijn onderwijs was en iedereen aan zijn lippen hing durfden  
ze dit niet aan. Wat dat betreft boezemde hij hun angst in.  
Daarna kwamen er blinden en kreupelen bij hem in de tempel die hij 
genas. De hogepriesters en de schriftgeleerden die zagen wat voor 
wonderlijke dingen hij deed ergerden zich mateloos aan hem en ook  
aan de jeugd, die luidkeels riep: ‘Hosanna voor de Zoon van David.’  
Ze gingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Hoort u wel wat ze zeggen?’ ‘Ja,’ 
zei Jezus, ‘dat hoor ik. Maar hebt u nooit gelezen dat er - in de  
Psalmen geschreven - staat: “Uit de mond van onmondige (kinderen)  
en zuigelingen zal een loflied voor ‘Hem’ klinken.” ’ En zo liep hij weg  
en liet hen - verbouwereerd - achter. Het was al laat geworden en hij  
ging de stad uit naar Betanië toe, want daar overnachtte hij. 
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§ 208   De les van de verdorde vijgenboom                Mt.21:20/Mc.11:20  

 
Toen ze de volgende morgen in alle vroegte weer langs de vijgenboom 
kwamen zagen ze dat de boom tot aan de wortels toe verdord was. De 
leerlingen keken verbaasd en ze vroegen zich af hoe zoiets kon. Het 
voorval schoot Petrus ook weer te binnen en hij zei tegen Jezus:  
‘Kijk Rabbi, de vijgenboom die u vervloekt hebt is helemaal verdord.’ 
Jezus zei toen tegen hen:  
‘Jullie moeten - leren - op God te vertrouwen. Ik kan jullie verzekeren  
dat je dan niet alleen zult kunnen doen wat ik met de vijgenboom deed, 
maar dat je zelfs tegen deze berg zult kunnen zeggen: sta op en stort 
jezelf in zee. En het zal nog gebeuren ook! Maar je moet wel geloven en 
er mag geen enkele twijfel in je hart zijn. Ik kan jullie dit zeggen: voordat 
je ergens om vraagt of om bidt moet je ‘geloven’ dat je het al ontvangen 
hebt. En als je op deze - wijze - gelooft, zul je alles krijgen waarvoor je 
hebt gebeden. En als jullie staan te bidden en er is iemand waar je ‘iets’ 
mee hebt, vergeef het hem dan. Dan zal jullie hemelse Vader ook jullie  
je fouten vergeven. Maar als je een ander geen vergeving schenkt, dan  
zal je hemelse Vader ook jou je fouten niet vergeven.’ 
 
§ 209   De vraag naar de bevoegdheid van Jezus       Mt.21:23/Mc.11:27  
                                                                                                                  Lc.20:1 

 
Toen ze bij de tempel aankwamen begon Jezus het volk te onderwijzen 
en er de ‘Blijde Boodschap’ van het Evangelie te verkondigen. Toen hij 
- later - door de tempel wandelde kwamen er hogepriesters, 
schriftgeleerden en oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen:  
‘Met welk recht doet u deze dingen? Wie heeft u de bevoegdheid  
daartoe verleend?’  
Jezus antwoordde hen en zei: ‘Ik heb u ook iets te vragen; als u mijn 
vraag beantwoordt dan zal ik zeggen op grond van welke bevoegdheid  
ik deze dingen doe. Mijn vraag aan u is: van wie kreeg Johannes de  
Doper de volmacht om te dopen? Kreeg hij die van - God - uit de hemel 
of kreeg hij die van mensen?’ 
Ze begonnen met elkaar te overleggen en ze zeiden: ‘Als we zeggen: van  
- God - uit de hemel dan zal Jezus tegen ons zeggen: waarom heeft u 
Johannes dan niet geloofd - en u laten dopen -. En als we zeggen: van  
de mensen, dan jagen we de hele menigte tegen ons in het harnas.  
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Dan lopen we zelfs de kans om gestenigd te worden want het hele  
volk is er van overtuigd dat Johannes een profeet van God was.’ 
Ze zeiden tegen Jezus: ‘We weten het niet.’ Jezus zei toen: ‘Dan vertel  
ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik deze dingen doe.’ 
 
§ 210   De twee zoons                                                                  Mt.21:28 

 
Toen begon Jezus hun in gelijkenissen toe te spreken. 
‘Wat denkt u van het volgende?’ zei hij. ‘Er was eens een vader die  
twee zonen had. Hij ging naar de eerste toe en zei: “Jongen, ga jij  
vandaag maar eens in mijn wijngaard werken.” De zoon zei:  
“Daar heb ik geen zin in pa.” Wat later kreeg deze zoon echter spijt  
van zijn gedrag en ging hij alsnog naar de wijngaard toe. 
Aan de andere zoon vroeg de vader precies hetzelfde. Deze gaf als 
antwoord: “Ja vader, ik ga al.” Hoewel hij met ‘ja’ had geantwoord  
ging hij echter niet. 
Nu is mijn vraag aan u: wie van deze twee heeft nu gedaan wat zijn  
vader wilde?’ ‘De eerste!’ werd er gezegd. En Jezus zei: ‘Ik kan jullie  
dit verzekeren: de hoeren en de tollenaars zullen eerder het Koninkrijk 
van God binnengaan dan jullie. Johannes de Doper kwam om jullie  
te vertellen hoe je weer in het reine met God kon komen, maar jullie 
hebben hem verworpen want je geloofde hem niet. De hoeren en de 
tollenaars geloofden hem wel. Hoewel jullie dus met eigen ogen gezien 
hebben wat Johannes deed, heeft dat jullie niet op andere gedachten 
gebracht en wilden jullie hem niet geloven.’ 
 
§ 211   De slechte pachters                                 Mt.21:33/Mc.12:1/Lc.20:9 

 
Nu richtte hij zich tot het volk en hij vertelde hun deze gelijkenis. 
‘Luister,’ zei hij. ‘Er was eens een man, een landheer, die een wijngaard 
aanlegde. Hij omheinde de plek en groef er een kuil om daar de wijnpers 
in te plaatsen. Hij bouwde een uitkijktoren en toen hij klaar was 
verpachtte hij het geheel. Daarna ging hij op reis voor een lang verblijf  
in het buitenland. Toen de tijd om te oogsten aanbrak stuurde hij zijn 
knechten naar de pachters om zijn deel van de oogst in ontvangst te 
nemen. Maar de pachters vergrepen zich aan de knechten. De een werd 
zwaar mishandeld, de ander sloegen ze dood en de derde werd gestenigd. 
Toen stuurde de landheer er andere knechten opuit.  
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Deze groep was groter dan de eerste maar hun verging hetzelfde lot.  
Vele knechten werden gestuurd maar allen kwamen, voorzover ze het  
er levend van hadden afgebracht, met lege handen terug. Wat kan ik  
nu nog doen? Dacht de landheer. Er rest mij eigenlijk niets anders dan 
mijn zoon te sturen. En hij stuurde zijn zoon. Hij stuurde het enige  
kind dat hij had en waar hij zielsveel van hield. Hij dacht: Voor mijn  
zoon zullen ze wel respect hebben.  
Toen de pachters echter de zoon van de landheer zagen zeiden ze tegen 
elkaar: “Kijk, dat is de erfgenaam. Als we hem doden dan krijgen wij  
zijn erfenis in handen.” Ze grepen hem vast, sleurden hem de wijngaard 
uit en doodden hem. 
Wat denk je?’ zei Jezus, ‘wat zal de landheer doen als hij terugkomt?’ 
Het volk zei: ‘Hij zal die ellendelingen op een ellendige manier aan hun 
eind helpen en de wijngaard zal hij aan anderen verpachten. Hij zal het 
aan pachters verpachten die de oogst wel afdragen als de tijd daarvoor 
rijp is.’  
‘Ja’ zei Jezus, ‘dat zal hij doen. De landheer zal zelf komen en de pachters 
doodden en vernietigen en de wijngaard zal hij aan anderen geven.’ ‘Dat 
nooit!’ - riepen de Farizeeërs -. Hij keek hen aan en zei:  
‘Wat betekent deze - Psalm - tekst dan? Jullie hebben vast wel eens in de  
- heilige - Geschriften gelezen:  
 

“De steen, door bouwers afgekeurd, 
werd hoeksteen van het huis, niet af- maar goedgekeurd. 
Het was God zelf, die hem, tot ‘sluitsteen’ heeft gemaakt, 

verwonderd ziet ons oog, naar wat de HERE maakt -. 
 

Wie deze hoeksteen zal verwerpen, 
die wordt verpletterd en verguisd. 

En zij, die aanstoot aan hem nemen, 
vermorzelt hij, als met een vuist. 

 
Als aardewerken kruiken, gevallen op een steen, 
zo vallen ze te barsten, ja, zo spatten ze uiteen. 

Als kruiken teer en nietig, verbrijzeld door een steen, 
zo worden ze verpulverd, door deze steen alleen.” 
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Daarom zeg ik u: het Koninkrijk van God zal jullie worden afgenomen  
en worden gegeven aan een volk dat het vruchten voort laat brengen. 
“Wie over de hoeksteen valt, valt zich te pletter en wie hem verwerpt 
wordt erdoor verguisd.” ’ 
Toen de hogepriesters en de Farizeeërs hem deze gelijkenissen hoorden 
vertellen begrepen ze dat dit op hen sloeg. Ze wilden hem maar wat graag 
gevangen nemen maar ze durfden hem niet aan te houden uit angst voor 
de grote massa mensen die in Jezus een profeet zag. Ze lieten hem staan 
en gingen weg. 
 
§ 212   Het koninklijke bruiloftsfeest                                          Mt.22:1 

 
Opnieuw begon Jezus een gelijkenis te vertellen. Hij zei: ‘Het Hemels 
Koninkrijk is te vergelijken met een koning die een bruiloftsfeest gaf  
voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren naar de genodigden om  
hen te laten weten dat het bruiloftsfeest begon. De mensen die waren 
uitgenodigd wilden echter niet komen. Opnieuw stuurde hij daarna 
andere dienaren naar de genodigden. Ze moesten zeggen: “U kunt 
komen, de maaltijd staat klaar. Ik heb voor u mijn - beste - stieren en 
mestvee geslacht, het feest gaat beginnen.” Niemand trok zich echter  
wat aan van de oproep en men ging gewoon zijn eigen gang. De één  
had nog wat op zijn land te doen en de ander moest nodig nog wat  
zaken afhandelen. De overige genodigden werden zelfs brutaal.  
Ze grepen de dienaren vast en sloegen zo genadeloos op hen in dat 
sommigen zelfs het leven lieten. Toen de koning dat hoorde werd hij 
woedend. Hij stuurde zijn troepen er op af en hij liet de moordenaars 
doden en hun stad platbranden.  
Daarna zei hij tegen zijn dienaren: “Het feestmaal staat kant en klaar  
maar de genodigden waren het niet waard. Ga naar de uitvalswegen  
van de stad en nodig iedereen die je tegenkomt uit voor het feest.”  
De dienaren gingen op pad en ze nodigden iedereen die ze zagen uit. 
Zowel goede als slechte mensen brachten ze mee en op zeker moment 
zat de feestzaal helemaal vol. Toen de koning de zaal binnenging om te 
kijken wie er zoal aan tafel hadden plaatsgenomen zag hij een man die 
niet feestelijk gekleed was. Hij sprak de man aan en zei:  
“Zeg beste vriend, hoe kan het dat je hier zonder feestgewaad bent 
binnengekomen?” De man gaf geen antwoord en zweeg. Toen zei  
de koning tegen zijn dienaren:  
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“Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, de buitenste 
duisternis in. De plek waar men huilt van verdriet en knarsetandt  
van wanhoop en wroeging.” ’ 
- En Jezus sloot af met de woorden -: ‘Velen zijn er geroepen, maar 
weinig zijn er uitverkoren.’ 
 
§ 213   Geef de keizer wat hem toekomt        Mt.22:15/Mc.12:13/Lc.20:20 
 
De Farizeeërs bleven Jezus goed in de gaten houden. Ze trokken zich 
terug voor overleg en ze besloten hem met een strikvraag in de val te 
lokken. Ze stuurden hun leerlingen vergezeld door Herodianen als  
spion naar Jezus toe. De mannen moesten zich voordoen als oprechte 
gelovigen. Ze moesten Jezus een uitspraak zien te ontlokken die reden 
zou zijn om hem uit te leveren aan de autoriteiten, aan de stadhouder  
die het wettig gezag vertegenwoordigt. De mannen gingen naar Jezus  
toe en zeiden: ‘Meester, wij weten dat u eerlijk en rechtvaardig bent en  
dat u zich niets aantrekt van wat anderen over u zeggen. U zegt recht 
voor z’n raap waar het op staat en op integere wijze legt u uit wat God 
van ons verlangt, zonder daarbij iemand naar de mond te praten. Welnu, 
wij willen uw mening over het volgende: is het toegestaan om belasting 
aan de keizer af te dragen of niet? Moeten we wel, of niet, belasting 
betalen?’ 
Jezus doorzag echter hun listigheid en de boze opzet van hun plan.  
Hij zei: ‘Waarom proberen jullie mij in de val te lokken, stelletje 
komedianten? Laat mij eens zo’n munt van dichtbij zien?’ Ze lieten  
hem een daalder zien en Jezus zei: ‘Wat staat er op het opschrift en  
wie staat er op afgebeeld?’ ‘De keizer,’ zeiden ze.  
‘Nou dan,’ zei Jezus, ‘geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt  
en geef aan God wat aan God toekomt.’ 
Stom van verbazing hoorden ze zijn antwoord aan. Het was ze niet  
gelukt hem voor de ogen van het volk met zijn eigen woorden te  
vangen en klem te zetten. En zwijgend dropen ze af en lieten hem  
verder met rust. 
 
§ 214   Een God van levenden                        Mt.22:23/Mc.12:18/Lc.20:27 

 
Diezelfde dag kwamen er Sadduceeërs naar hem toe. De Sadduceeërs 
geloven niet in een leven na de dood en ze vroegen aan Jezus: ‘Meester, 
Mozes heeft geschreven:  
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“Als iemand komt te sterven en zijn vrouw kinderloos achterlaat dan 
moet de broer van de gestorvene met de weduwe (zijn schoonzus) in het 
huwelijk treden en voor nageslacht zorgen.” Nu waren er zeven broers. 
De oudste was gehuwd maar stierf kinderloos. Daarna huwde broer 
nummer twee met de vrouw maar ook hij stierf kinderloos. Vervolgens 
huwde ook nummer drie en de anderen broers met de vrouw. Alle zeven 
broers stierven echter kinderloos. Als laatste stierf ook de vrouw. 
- Wij vragen ons af - wiens vrouw het nu zal zijn na de opstanding uit  
de dood? Want alle zeven hebben haar als vrouw gehad’  
‘Jullie begrijpen er niks van,’ zei Jezus. ‘Jullie kennen de - heilige - 
Geschriften en ook de kracht van God - om mensen uit de doden op  
te wekken - niet. In deze wereld worden huwelijken gesloten en wordt 
men uitgehuwelijkt. Wie het waard is om een plekje te krijgen in de 
‘nieuwe wereld’ en opstaat uit de dood zal niet huwen of uitgehuwelijkt 
worden. De ‘opgestane’ mens kan niet sterven en wie deel krijgt aan de 
opstanding zal zijn als een engel. Ze zijn kinderen van God omdat ze  
uit de dood zijn opgestaan. Mozes heeft ook duidelijk gemaakt dat de 
doden zullen opstaan. In zijn boek bij het verhaal over de ‘brandende 
braamstruik’ kunt u lezen wat God tegen hem zei. God zei: “Ik ben de 
HEER, de God van Abraham de God van Isaäk en de God van Jacob.  
- Deze mensen waren al lang geleden gestorven - en toch zegt Mozes: 
“God is geen God van doden maar een God van levenden,” voor Hem 
zijn ze allen levend. U hebt het dus fout als u iets anders beweert.’  
De mensen die het hoorden stonden versteld van zijn uitleg en leer en 
een aantal schriftgeleerden zei: ‘Meester, dat hebt u mooi gezegd.’  
En niemand waagde het om hem nog vragen te stellen. 
 
§ 215   Het grootste gebod                                           Mt.22:34/Mc.12:28 

 
Toen de Farizeeërs hoorden dat Jezus de Sadduceeërs tot zwijgen  
had gebracht kwamen ze bij elkaar. Een van de schriftgeleerden, een 
wetgeleerde, die ook bij de discussie aanwezig was geweest en gezien had 
hoe Jezus zijn tegenstanders de mond snoerde, wilde hem op de proef 
stellen. Hij vroeg aan Jezus: ‘Meester, wat is het belangrijkste gebod?’ 
Jezus zei tegen hem: ‘Het eerste en belangrijkste van alle geboden is dit: 
“Luister oh Israël! De HERE onze God is de enige HEER.  
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Gij zult de HERE uw God liefhebben met heel uw hart, met heel  
uw ziel, met heel uw verstand en met alle kracht die in u is.”  
Dit is het eerste en belangrijkste gebod. Het tweede gebod, maar net zo 
belangrijk, is dit:  
“Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”  
Deze twee geboden vormen de basis van de Wet en de Profeten  
- ze vormen de basis van de heilige Geschriften -.’ 
‘Dat is een waar woord dat u daar spreekt, Meester’ zei de schriftgeleerde. 
‘U zegt het; er is maar één God en er is geen ander dan Hij alleen. Hem 
moeten we liefhebben, met heel ons hart en ons hele verstand, met heel 
onze ziel en met alle kracht die in ons is. En je naaste moet je net zo 
liefhebben als jezelf. Deze twee geboden hebben meer waarde dan alle 
brandoffers of wat voor offers dan ook.’  
Jezus keek hem aan en vond dat deze man goed had verwoord waar het 
om gaat. Hij zei tegen hem: ‘U bent dicht bij het Koninkrijk van God.’ 
Hierna durfde niemand Jezus nog vragen te stellen. 
 
§ 216   Is de Christus de Zoon van David      Mt.22:41/Mc.12:35/Lc.20:41 

 
Tijdens zijn onderricht in de tempel vroeg Jezus aan de om hem heen 
staande Farizeeërs: ‘Wat denkt u van de Christus? Van wie is de Christus 
volgens de opvattingen van de schriftgeleerden een Zoon?’  
‘Van David,’ zeiden ze. Jezus zei: ‘Hoe kan David, bezield door Gods 
heilige Geest, hem in het boek der Psalmen dan mijn ‘Here’ noemen? 
David zegt daar immers: “God heeft tot mijn Here - en redder - gezegd: 
ga aan Mijn rechterhand zitten, tot ik uw vijanden als een voetenbank 
onder uw voeten neerleg.” Als David de Christus dus zijn Heer - en 
Meester - noemt hoe kan de Christus (de Messias) dan een Zoon  
van hem zijn?’ De mensen luisterden geboeid naar hem, maar er was 
niemand die hem het antwoord op deze vraag kon geven. 
 
§ 217   Pas op voor de schriftgeleerden                        Mc.12:38/Lc.20:45 

 
Terwijl men naar zijn lessen luisterde zei Jezus tegen zijn leerlingen, maar 
duidelijk verstaanbaar voor het volk: ‘Pas op voor de schriftgeleerden. Ze 
lopen graag rond in prachtige lange pronkgewaden en houden er van om 
met veel eerbetoon op straat of op de markt begroet te worden. Met alles 
willen ze op de eerste plaats staan. Bij de feestmaaltijd verlangen ze een 
ereplaats en in de synagoge idem dito.  
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Maar ondertussen verrijken ze zich op een ongeoorloofde manier aan de 
huizen van de weduwen terwijl ze voor de schijn lange gebeden prevelen.  
Daarom zal het oordeel over hen zwaarder zijn dan over anderen.’ 
 
§ 218   De muntjes van de arme weduwe                      Mc.12:41/Lc.21:1 

 
Toen ging Jezus tegenover de offerschaal in de tempel zitten. Hij keek 
naar de mensen die geld in de schaal wierpen. Vooral de rijke mensen 
wierpen er veel geld in. Er kwam ook een arme weduwe. Ze gooide er 
twee kleine koperen muntjes in die samen net een ‘kwartje’ waard waren. 
Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei:  
‘Ik verzeker jullie dat deze arme weduwe meer in de offerschaal wierp  
dan alle anderen die er iets in hebben geworpen. Alle anderen hebben  
iets van hun ‘overvloed’ aan God geofferd, maar zij gaf van haar ‘armoe’. 
Zij gaf alles wat ze bezat.’ 
 
§ 219   Jezus voorzegt de verwoesting van de tempel    Mt.24:1/Mc.13:1  
                                                                                                                  Lc.21:5 

 
Daarna verliet Jezus de tempel. Onderweg kwamen zijn leerlingen naar 
hem toe. ‘Wat groots hè,’ zei één van hen. Ze wezen hem op de grote 
mooie stenen van de imposante gebouwen en op al de offergeschenken 
waar het volk in de loop der tijd het tempelcomplex mee getooid en 
verrijkt had. Jezus zei: ‘Jullie kijken je ogen uit hè, bij het zien van zo’n 
kolossaal gebouw? Maar ik verzeker je dat er niet één steen op de andere 
zal blijven. Alles hier zal worden verwoest.’ 
 
§ 220   Vervolging, rampspoed en verraad                   Mt.10:17/Mt.24:3  
                                                                                                     Mc.13:3/Lc.21:7 

 
Hij nam plaats op de Olijfberg tegenover de tempel en de leerlingen 
kwamen bij hem zitten. Toen ze daar zo met hem alleen waren vroegen 
Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas: ‘Vertel ons: wanneer gaat dat 
gebeuren? Uit welk teken kunnen we opmaken dat u ‘wederkomt’ en  
dat het einde der tijden nabij is?’ Jezus antwoordde hen en zei: 
‘Let op dat niemand je misleidt. Er zullen veel mensen komen die mijn 
naam zullen gebruiken. Ze zullen zeggen: “Ik ben de Christus en het 
einde der tijden is nabij,” en veel mensen zullen hen nog geloven ook. 
Wees dus gewaarschuwd en sluit je niet bij hen aan.  
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Ook zullen er allerlei berichten over oorlog, oorlogsdreiging en 
ongeregeldheden in het rond gaan. Raak daar niet van in paniek.  
Het zijn van die dingen die te gebeuren staan, maar het betekent  
nog niet dat het einde van de wereld in zicht is.’ Hij sprak verder en  
zei: ‘Het ene volk zal ten strijde trekken tegen het andere en het ene 
koninkrijk zal strijd voeren tegen het andere. Overal zal er hongersnood 
uitbreken en op tal van plaatsen zal men te maken krijgen met oproer, 
zware aardbevingen, pest en epidemieën. Grote angstaanjagende 
gebeurtenissen zullen zich aan het hemelsfirmament afspelen.  
Maar dit is echter slechts het voorspel, het begin van de weeën. 
Voor dit alles te gebeuren staat zal men jullie vervolgen en vastzetten.  
Ze zullen jullie onderdrukken, in het gevang gooien en doden. Elk volk 
ter wereld zal jullie haten vanwege mijn naam. Vele volgelingen zullen 
dan afhaken en elkaar verraden. Ze zullen elkaar haten. Er zullen zich 
talloze valse profeten aandienen die de mensen zullen misleiden. Wet  
en recht zal men vertrappen waardoor de liefde tussen de mensen zal 
verkillen. Maar wie tot het - bittere - eind toe volhoudt zal worden gered. 
Voordat de ‘eindtijd’ echter aanbreekt zal eerst de ‘Blijde Boodschap’,  
het Evangelie van - Gods - Koninkrijk, over de hele wereld en aan alle 
volken bekend worden gemaakt. 
Wees dus op je hoede. Jullie zullen door mensen aan rechtbanken  
worden uitgeleverd en men zal jullie geselen in hun synagogen. Jullie 
zullen voor gouverneurs en koningen worden voorgeleid omdat je mijn 
volgeling bent. Men zal jullie dwingen tegen mij te getuigen. Als je  
echter moet getuigen grijp dan de kans aan om óver ‘mij’ te getuigen.  
Als ze je arresteren maak je dan niet bezorgd over wat je moet zeggen  
of hoe je het onder worden moet brengen.  
Bereid je er ook niet op voor. Jullie zullen op het juiste moment de juiste 
woorden krijgen ingegeven. Ikzelf zal jullie woorden van wijsheid in  
de mond leggen. Jullie zullen in staat zijn om de aantijgingen die jullie 
tegenstanders tegen je inbrengen te ontkrachten en te weerleggen. Niet 
jullie zullen dan spreken, maar de Geest van God de Vader, de Heilige 
Geest, zal door jullie mond spreken. 
Men zal zijn eigen broer uitleveren en de dood injagen. Vaders zullen 
hetzelfde met hun kinderen doen en kinderen zullen zich tegen hun 
ouders keren en hen ombrengen. Je eigen ouders, broers, familie en 
vrienden zullen je verraden en sommigen van jullie zullen dat met de 
dood moeten bekopen.  
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Iedereen zal jullie haten vanwege mijn naam, maar wie tot het einde  
toe volhoudt zal gered worden. Jullie zullen niet verloren gaan, zelfs  
geen haar op je hoofd zal verloren gaan. 
Als jullie in de ene stad vervolgd worden vlucht dan naar de andere.  
Ik kan jullie dit verzekeren: voordat je de laatste stad in Israël bereikt  
hebt zal de Zoon des Mensen zijn teruggekeerd. Red je ziel door  
- trouw - en standvastig te blijven.’ 
 
§ 221   Gruwel en verdrukking                        Mt.24:15/Mc.13:14/Lc.21:20 

 
‘Als jullie zien dat Jeruzalem belegerd en omsingeld wordt dan weet je  
dat haar verwoesting niet lang meer op zich laat wachten. Dan zal het 
spookbeeld - van een verlaten en ontwijde stad waar een afgodsbeeld 
geplaatst wordt - op de plek waar de heilige tempel staat, snel een  
feit zijn. De profeet Daniël heeft in het verleden al over deze ‘gruwel’ 
gesproken. Als het je niet duidelijk is, lees het dan nog maar eens na. 
Wie in Judea is moet dan het gebergte in vluchten en degenen die in 
Jeruzalem zijn moeten een goed heenkomen zoeken, en wie buiten de 
stad verblijft moet niet haar veilige poorten opzoeken.  
Wie op het dakterras van zijn huis is moet niet in allerijl zijn huisraad  
van beneden willen halen en wie op zijn akker aan het werk is moet  
niet naar huis terugkeren om zijn mantel op te halen. Bid dat je niet  
in de wintertijd hoeft te vluchten of op de sabbat - als de poort van de 
stad gesloten is -. Wie op het land is moet de stad links laten liggen,  
want in die dagen zal het ‘oordeel’ over Jeruzalem worden voltrokken. 
Wat er geschreven staat zal dan worden vervuld.  
Een ellendige tijd van grote verdrukking breekt dan aan. Een tijd die  
de wereld, die Gods schepping, nimmer nog heeft meegemaakt en die 
nimmer meer zal komen.  
Een verschrikkelijke tijd zal dan aanbreken voor de vrouwen die zwanger 
zijn of een kind aan de borst hebben. Leed en droefenis zullen het land 
teisteren en het volk zal door - Gods - toorn worden getroffen. Men zal 
door het zwaard worden neergemaaid en in ballingschap zal men worden 
weggevoerd naar - verre landen - en vreemde volken. Jeruzalem zal door 
de heidenen worden vertrapt totdat aan de ‘tijd der heidenen’ een eind zal 
zijn gekomen. En als God die tijd niet zou verkorten zou geen mens het 
overleven, maar ter wille van de uitverkorenen zal Hij die tijd verkorten.  
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Als iemand tegen jullie zegt: “Kijk, daar is de Christus,” of “kijk, dat is 
hem,” geloof ze dan niet.  
Er zullen zich valse Christussen en valse profeten aandienen. Ze zullen 
grote tekenen en wonderen verrichten maar ze zijn er enkel en alleen op 
uit om de uitverkorenen, voor zover hun dat zou lukken, te misleidden. 
Let dus op, je bent gewaarschuwd.  
Als ze dus zeggen: “Kijk, hij is in de woestijn,” ga er dan niet op af. Of  
als ze zeggen: “Kijk, hij houdt zich schuil in dat of dat gebouw,” geloof 
ze dan niet. - Want de dag van mijn ‘wederkomst’ zal niet onopgemerkt 
verlopen -. Zoals een bliksemschicht van het oosten naar het westen 
schiet zo zal ook de komst van de Mensenzoon zijn. - Het spreekwoord 
zegt -: Waar het kadaver ligt daar verzamelen zich ook de gieren.’  
 
§ 222   De wederkomst van de Mensenzoon              Mt.24:29/Mc.13:24 
                                                                                                                 Lc.21:25 

 
‘Direct na deze dagen van ellende en verdrukking zal de zon verduisterd 
worden en zal het schijnsel van de maan verdwijnen. De sterren zullen  
uit de hemel vallen en de hemelgewelven zullen op haar grondvesten 
schudden. De volken zullen radeloos van angst zijn door het gebulder 
van de onstuimige zee en de torenhoge golven in de woeste branding.  
De mensheid zal denken dat de wereld vergaat en men zal het van  
angst besterven. Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel 
verschijnen en zullen alle volkeren op aarde jammeren van verdriet  
en wanhoop. Ze zullen de Mensenzoon in al zijn kracht en in grote 
majesteit op de hemelwolken zien komen. Als deze dingen gaan  
gebeuren sta dan op en hef je hoofd naar de hemel want je bevrijding  
is nabij. Dan zal de Zoon des Mensen zijn engelen uitzenden en onder 
luid bazuingeschal zullen zij de uitverkorenen uit de vier windstreken 
verzamelen. Uit de verste uithoeken der wereld zal hij hen verzamelen  
en bijeenbrengen. 
Leer van de vijgenboom deze les: wanneer er blad aan zijn zacht 
geworden takken uitspruit dan weet je dat de zomer in aantocht is. Zo  
zul je ook aan de dingen die gebeuren kunnen zien dat Gods Koninkrijk 
voor de deur staat. Ik verzeker jullie: deze generatie zal dit allemaal nog 
meemaken. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden 
blijven altijd van kracht. 
Zorg dat je alert en scherp blijft. Laat zorg en sleur geen domper op je 
hart zetten maar blijf nuchter en houd je hoofd koel.  
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Laat je niet verrassen door mijn plotselinge komst. Want zoals een prooi 
verrast wordt door de jager, door plots oog in oog met hem te staan, zo 
zullen de mensen op dit aardrijk verrast zijn als ze plots oog in oog met 
mij komen te staan. Wees op je hoede en bid elk uur en ogenblik dat je 
veilig door al het komende onheil heen komt; dat je het waard bent en 
hiervoor de kracht krijgt en dat je de Mensenzoon mag ontmoeten.’  
 
§ 223   Alleen de Vader weet het tijdstip                     Mt.24:36/Mc.13:32 

 
‘Maar op welke dag en welk uur dit alles zal gebeuren weet niemand.  
De engelen in de hemel weten het niet en ook - ik - de Zoon weet het 
niet. Alleen mijn - hemelse - Vader weet het. Let dus op, blijf waakzaam 
en bid, want jullie weten niet wanneer die tijd aanbreekt.  
Zoals het ging in de tijd van Noach zo zal het ook gaan bij de 
‘wederkomst’ van de Mensenzoon. In de dagen voor de zondvloed  
ging alles z’n gewone gangetje. Ze aten, ze dronken, ze huwden en  
ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag dat Noach de ark inging. 
Nietsvermoedend hield men geen rekening - met het komende ‘oordeel’ - 
totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zal het ook gaan  
bij de ‘wederkomst’ van de Mensenzoon.  
Dan zullen twee mannen op de akker aan het werk zijn; de één zal 
worden meegenomen en de ander zal achterblijven. Twee vrouwen zullen 
bezig zijn met het malen - van koren - met de molensteen; de één zal 
worden meegenomen en de ander zal achterblijven. Pas dus op en blijf 
wakker en waakzaam, want jullie weten niet op welke dag of op welk  
uur jullie Heer terugkomt. 
Het is net als met de man die zijn huis verliet om een reis naar het 
buitenland te maken. Het beheer van zijn huis droeg hij over aan zijn 
knechten en ieder kreeg daarbij een taak toegewezen. De portier kreeg  
de opdracht om alles goed in de gaten te houden. Wees dus waakzaam, 
want je weet niet wanneer de heer des huizes terugkomt. Het kan laat  
op de avond zijn, of na middernacht, maar het kan evengoed vroeg in  
de ochtend zijn, bij het kraaien van de haan.  
Houd je ogen open en blijf waakzaam, want de dag of het uur van mijn 
wederkomst is jullie niet bekend.’ 
 
 
 
 
 



 189 

§ 224   De tien bruidsmeisjes                                                       Mt.25:1 

 
‘Dan zal Hemels Koninkrijk vergeleken worden met tien meisjes  
die hun olielampjes pakten en er op uittrokken om de bruidegom 
tegemoet te gaan. Vijf van hen waren dom en de andere vijf waren  
slim. De domme meisjes namen wel hun lampjes mee maar geen  
extra olie en de slimme meisjes namen wel kruikjes met extra olie  
voor hun lampjes mee. Toen de bruidegom maar niet kwam opdagen 
dommelden ze alle tien in slaap. Midden in de nacht werd er plots 
geroepen:  
“Daar komt de bruidegom! Ga naar buiten en loop hem tegemoet!” 
De meisjes schrokken op en ze begonnen hun olielampjes in orde te 
maken. De domme meisjes zeiden tegen de slimme meisjes: “Geef ons 
wat van jullie olie want onze lampjes gaan bijna uit?” De slimme meisjes 
zeiden: “Nee, dat doen we niet. Straks blijkt dat er misschien te weinig 
voor ons allemaal is. Ga maar naar de kooplui en schaf daar maar olie 
voor jezelf aan.”  
De vijf domme meisjes gingen weg om olie te kopen maar ondertussen 
kwam de bruidegom. De vijf slimme meisjes stonden paraat en liepen  
met hem - en de stoet mee naar zijn woning - om het bruiloftsfeest te 
vieren. Toen ze binnen waren werd de deur gesloten. Wat later kwamen 
ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe open en laat ons 
erin!” De bruidegom riep terug: “- Ga weg - ik ken jullie niet en ik  
wil niets met jullie te maken hebben!” 
Blijf dus waakzaam, want jullie weten niet op welk uur of op welke  
dag de Zoon des Mensen - weder - komt.’ 
  
§ 225   De gelijkenis van de talenten                                         Mt.25:14 

 
‘Zo is - Gods Koninkrijk - ook te vergelijken met een man die naar  
het buitenland vertrok. Hij riep zijn dienaren bij zich en vertrouwde  
al zijn rijkdom hen toe. Aan de een gaf hij vijf zakken goud, aan de  
ander twee zakken en aan weer een ander één zak. Hij hield bij de 
verdeling van het goud rekening met ieders aanleg tot het drijven  
van handel en daarna vertrok hij. De man die vijf zakken goud had 
ontvangen ging er gelijk mee aan het handelen en hij verdiende er vijf 
zakken goud bij. Ook de man die twee zakken goud had ontvangen 
verdiende er twee zakken goud bij. Degene die echter één zak goud had 
ontvangen besloot het goud te verbergen en begroef het in de grond.  
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Na lange tijd kwam de heer van de dienaren terug en wilde met hen  
de eindafrekening in orde maken. De man die vijf zakken goud had 
ontvangen ging naar hem toe met tien zakken goud en zei: “ Heer, u  
gaf mij vijf zakken goud, kijk eens aan, ik heb er vijf zakken goud  
voor u bij verdiend. “Uitstekend gedaan,” zei zijn heer, “ je bent een 
goede en betrouwbare dienaar.  
Je hebt blijk gegeven betrouwbaar te kunnen omgaan met de kleine 
dingen die ik je heb toevertrouwd en daarom zal ik je aanstellen over  
de grote zaken. Kom binnen en vier vrolijk feest met mij.”  
Toen kwam de man die twee zakken goud had ontvangen. Hij zei:  
“Heer, u gaf mij twee zakken goud. Kijk eens, ik heb er twee zakken  
goud bij verdiend. Alstublieft, hier hebt u vier zakken goud.” Zijn heer 
zei: “Schitterend gedaan, je bent een goede en betrouwbare dienaar. 
Omdat je betrouwbaar bent gebleken in kleine zaken zal ik je aanstellen 
over grote zaken. Kom maar binnen en vier vrolijk feest met mij.”  
Als laatste kwam ook de man die één zak goud had ontvangen bij zijn 
heer. Hij zei: “Heer, ik weet dat u keihard bent en het onmogelijke 
verlangt. U wilt maaien zonder te zaaien, u wilt wel de lusten maar niet  
de lasten. Uit angst voor u heb ik de zak goud begraven, kijk, hier hebt  
u hem terug.” Zijn heer zei toen: “Je bent een slechte en luie dienaar.  
Je weet dat ik graag neem zonder te geven en dat ik wil maaien zonder  
te zaaien! Waarom heb je mijn goud niet gewoon op de bank gezet?  
Dan had ik er bij mijn terugkeer - tenminste - nog rente over gekregen! 
Pak hem die zak goud maar af en geef die aan degene die al tien zakken 
goud heeft. 
 

Wie iets heeft krijgt erbij, opdat hij een overvloed heeft, 
maar wie niets heeft, ontneemt men zelfs dat wat hij heeft. 

 
En gooi die nietsnut van een dienaar eruit, de buitenste duisternis in.  
De plek waar men huilt van verdriet en knarsetandt van wanhoop en 
wroeging.” ’ 
 
§ 226   De Mensenzoon oordeelt de volken                              Mt.25:31 

 
‘Wanneer de Mensenzoon in al zijn majesteit verschijnt, samen met al  
zijn heilige engelen, dan zal hij plaatsnemen op zijn schitterende troon. 
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Dan zullen alle volken van de wereld voor zijn troon verzameld  
worden, en dan zal hij - de goede en de slechte mensen - van elkaar 
scheiden. Hij zal ze scheiden, zoals een herder de bokken van de schapen 
scheidt. De schapen stelt hij dan rechts van hem op en de bokken links 
van hem. Dan zal de Koning tegen de mensen die rechts van hem staan 
zeggen: “Kom, en ga het Koninkrijk binnen. Jullie zijn door mijn Vader 
gezegend en vanaf de schepping der wereld is dit voor jullie bestemd:  
 

Want ik had honger, en u gaf mij te eten, 
ja ik had dorst, en wat te drinken gaf u mij. 

Ik was ontheemd, en u bood mij een thuis aan, 
ja ik was naakt, en kleding schonk u mij. 

Ja ik was ziek, maar u bracht hulp, en u bezocht mij, 
ik zat gevangen, en u kwam op bezoek.” 

 
Dan zullen de goede en rechtvaardige mensen hem antwoorden en 
zeggen: “Maar Here, wij kunnen ons dit niet herinneren, het is ons  
niet bekend: 
 

Dat toen u honger had, dat wij u toen gevoed hebben, 
dat toen u dorstig was, u wat te drinken van ons kreeg. 

Dat toen u dakloos was, wij onderdak aan u verschaften, 
dat toen u schamel was gekleed, u kleding van ons kreeg. 

Dat toen u ziek was, dat wij toen voor u zorgden, 
dat toen u vast zat, u toen door ons werd opgezocht.” 

 
Dan zal de Koning zeggen: “Luister goed: alles wat jullie voor de ‘minste’ 
van mijn broeders hebben gedaan, hebben jullie voor mij gedaan!” En 
dan zal hij tot de mensen links van hem zeggen: “Verdwijn uit mijn  
ogen, jullie vervloekten. Verdwijn naar het eeuwig brandende vuur dat 
bestemd is voor de duivel en zijn engelen: 
 

Want ik had honger, maar u bracht niets te eten, 
ja ik had dorst, maar drinken gaf u niet. 

Ik had geen huis, u liet mij in de kou staan, 
ja ik was naakt, maar kleding gaf u niet. 

Ja ik was ziek, maar u wou mij niet helpen, 
ik zat gevangen, maar u zocht mij niet op.” 
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Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: 
 

“Wij hebben nooit gezien Heer, 
dat u ooit dorst of honger had. 

Dat u een vreem’ling was of naakt, 
dat u een ziekte had, of in een cel gevangen zat. 

Dat wij maar ‘iets’ hebben verzaakt.” 
 
Dan zal hij hen antwoorden en zeggen: “Luister goed: alles wat jullie niet 
gedaan hebben voor de ‘minste’ van mijn broeders, hebben jullie ook 
voor mij niet gedaan.” En zij zullen verdwijnen en voor altijd en eeuwig 
afgesneden zijn - van God -. Maar de goede en rechtvaardige mensen 
zullen eeuwig leven - in Gods Koninkrijk -.’ 
 
Gedurende deze periode gaf Jezus overdag onderricht in de tempel en 
bracht hij de nachten door op de berg. De berg die men ‘Olijfberg’ 
noemt. 
 
§ 227   De graankorrel moet sterven                                           Jh.12:20 

 
Onder de mensen die het feest - te Jeruzalem - bezochten waren  
ook enkele Grieken aanwezig. Ze waren gekomen om - God - te 
aanbidden. Ze gingen naar Filippus (de Filippus uit Betsaïda in  
Galilea) en vroegen aan hem: ‘Heer, wij zouden graag Jezus willen 
spreken.’ Filippus vertelde dit aan Andreas en samen gingen ze  
naar Jezus toe. Toen Jezus het hoorde zei hij: ‘Nu breekt het uur  
aan dat de Mensenzoon de volle eer en glorie krijgt. Amen.  
Ik verzeker jullie dit: als de graankorrel niet in de aarde valt en  
sterft blijft zij slechts een graankorrel. Pas als de graankorrel sterft  
dan brengt zij veel ‘vrucht’ voort. Wie gehecht is aan het leven is 
verloren, maar wie zich niet aan het leven in deze wereld hecht  
gaat nimmer verloren en zal voor eeuwig leven. Als iemand mij wil  
dienen dan moet hij mij volgen. En waar ik ga of sta, mijn dienaar zal  
bij mij zijn. En wie mij dient zal bij de Vader in hoog aanzien staan.’ 
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§ 228   De Stem uit de hemel                                                       Jh.12:27 

 
‘Vader, ik ben zo bang en weet niet wat ik moet zeggen. Behoed  
mij voor het lijden dat mij te wachten staat, verlos mij ervan! Ik weet  
dat mijn komst - naar de aarde - om dit ene moment gaat. Maar Uw  
naam moet de eer krijgen Vader, U wil ik eren!’ Toen klonk er een  
stem uit de hemel die zei: ‘In u heb Ik Mijn eer en glorie getoond en  
- in u - zal Ik Mijn eer en glorie opnieuw tonen.’ 
De mensen die om hem heen stonden en het hoorden zeiden dat het  
een donderslag was. Maar anderen zeiden dat een engel iets tegen  
hem had gezegd. Jezus zei:  
‘Die stem heeft niet tegen mij gesproken maar tegen u. Nu wordt het 
vonnis over deze wereld geveld. Nu zal - Satan - de heerser der wereld 
van zijn troon worden gestoten en worden verbannen. Wanneer ik van  
de aarde omhoog word geheven dan zal ik iedereen meetrekken - naar  
de plaats waar ik ooit was -.’ Hiermee gaf hij aan op welke wijze hij zou 
sterven - door genageld aan een kruis omhoog te worden geheven -.  
De mensen om hem heen zeiden:  
‘Wij weten dat in de wet - in de heilige Geschriften - te lezen staat dat  
de Christus voor eeuwig zal blijven - leven -. Waarom beweert u dan  
dat de Mensenzoon omhoog geheven - dat hij gekruisigd - zal moeten 
worden? En wie is die ‘Mensenzoon’ eigenlijk?’ Toen zei Jezus:  
 

‘Het ‘licht’ is nog maar korte tijd bij u, 
wandel erin, zolang het er is. 

Laat u toch niet, door de ‘nacht’ overvallen, 
wie wandelt in ’t donker, weet niet waar hij is. 

 
Wie wandelt in ’t duister, weet niet waar hij heengaat, 

vertrouw op het licht, zolang het er is. 
Opdat u een kind, van het licht moge worden, 

- een kind van de Vader, dat wandelt in ’t licht -.’ 
 
Nadat Jezus alles gezegd had wat hij te vertellen had zei hij tegen zijn 
leerlingen: ‘Over twee dagen is het Pascha, dat weten jullie. Op dit feest 
zal de Mensenzoon worden uitgeleverd om te worden gekruisigd.’  
Hierna ging hij weg en hield hij zich schuil. 
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§ 229   De voorzegging van Jesaja                                              Jh.12:37 

 
Hoewel Jezus pal voor hun ogen veel wondertekenen had gedaan, 
geloofden ze niet - dat hij de Christus was -. Hierdoor ging in vervulling 
wat de profeet Jesaja had voorzegd. “HEER,” had Jesaja gezegd: 
 

“Welk oor hechtte belang aan wat het hoorde? 
welk oog hechtte belang aan wat het zag? 

Kon oor en oog de wonderen niet geloven, 
gedaan, naar wat Uw ‘machtig arm’ vermag?” 

 
Ze konden het eenvoudig weg niet geloven, want Jesaja schreef ook:  
 

“God verblindde hun ogen en versteende hun hart, 
want anders dan hadden ze ‘hem’ wel herkend. 

Maar zien deden ze niet, en hun hart was gevoelloos, 
dat was de reden, dat ‘hij’ niet werd erkend. 

 
Maar als zij hun ogen en hart zouden openen, 

als zij zich bekeerden - tot de lijdende Knecht -. 
Dan zouden ze zien, en inzicht verwerven, 

want God maakt wie ziek zijn, weer rein en - oprecht -.” 
 
Jesaja had Jezus in gedachten toen hij dit schreef. Hij had de glorie en 
majesteit van Jezus - honderden jaren eerder in een visioen - mogen zien. 
Toch waren er ook veel leiders - mensen met een zetel in de Hoge Raad - 
die wel in Jezus geloofden. Omdat ze echter bang waren om door de 
Farizeeërs uit de synagogen verbannen te worden durfden ze daar niet 
ronduit voor uit te komen. Het was hun meer waard en ‘een lief ding’ om 
door het volk geëerd te worden in plaats van eer van God te ontvangen. 
 
§ 230   Wie in mij gelooft                                                             Jh.12:44 

 
Jezus had - destijds - geroepen:  
“Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in Hem, die mij gezonden 
heeft. Wie mij ziet, ziet Hem die mij gezonden heeft. Ik ben het licht dat 
in de wereld is gekomen, wie in mij gelooft doolt niet in ’t duister rond. 
Als iemand mijn boodschap hoort maar niet gelooft wat ik zeg en mijn 
woorden naast zich neerlegt, dan zal ik hem daar niet voor veroordelen.  
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Ik ben niet naar de wereld gekomen om haar te veroordelen maar  
om haar te redden. Wie mij echter afwijst en mijn boodschap niet 
aanneemt die veroordeelt zichzelf. De boodschap die ik bracht en de 
woorden die ik sprak zullen op de laatste dag - de ‘Dag des Oordeels’- 
tegen hem getuigen en hem veroordelen. Want ik sprak niet namens 
mijzelf, maar mijn Vader die mij gezonden heeft droeg mij op om te 
zeggen wat ik gesproken heb. En ik weet dat Hij mij opdracht gaf  
‘het eeuwig leven’ te verkondigen en te brengen. Wat ik dus zeg, zeg  
ik omdat de Vader mij gezegd heeft dit zo te zeggen.” 
 
§ 231   Het verraad van Judas                           Mt.26:14/Mc.14:10/Lc.22:3 

 
Het was bijna Pascha. Nog maar twee dagen en dan zou het feest van  
het ongegiste brood worden gevierd. Eén van het twaalftal, zijn naam  
was Judas Iskariot, ging naar de hogepriesters toe. Satan had bezit van 
hem genomen en Judas zei: ‘Wat brengt het op als ik Jezus aan jullie 
uitlever?’ De hogepriesters en de tempelwachters waren blij met dit 
bericht en het was hun dertig zilveren sjekels waard. Judas ging akkoord 
met hun aanbod en samen bespraken ze hoe ze dit konden aanpakken 
zonder een volksopstand te ontketenen. Vanaf dat moment keek Judas 
uit naar een gunstige gelegenheid om Jezus uit te leveren.  
 
§ 232   De voorbereiding van het Pascha                    Mt.26:17/Mc.14:12 

                                                                                                      Lc.22:7/Jh.13:1  

 
Het Pascha, het feest waarop men ongegist brood eet, was aangebroken. 
Op de eerste feestdag slacht men dan gewoonte getrouw het paaslam.  
De leerlingen gingen naar Jezus toe en vroegen aan hem: ‘Waar moeten 
wij het Paschamaal voor u klaarmaken?’ Jezus zei tegen Petrus en 
Johannes: ‘Ga naar de stad. Daar tref je een man aan die een waterkruik 
draagt en volg die. Hij zal je naar het huis leiden dat eigendom is van een 
bekende van ons. Zeg tegen deze kennis het volgende: “De Meester zegt: 
‘Mijn tijd is gekomen: waar is de zaal waar ik met mijn leerlingen het 
Pascha kan vieren.”  
Vervolgens zal hij jullie een grote bovenzaal laten zien die compleet is 
ingericht met rustbanken en kussens en waar alles in klaarstaat. Maak  
daar de maaltijd voor ons klaar.’  
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De twee leerlingen gingen weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 
Alles verliep zoals hij had gezegd en ze maakten het Paschamaal klaar.  
 
- Vanavond zouden ze het Paschamaal gebruiken - en morgen zou  
het feest van het ongegiste brood beginnen. Jezus wist dat het moment 
aanbrak om de wereld te verlaten en dat hij terug zou keren naar  
zijn Vader. Van het begin af aan had hij van zijn vrienden gehouden. 
Vrienden die hij hier, in deze wereld, moest achterlaten. Maar hij zou  
ze tot het bittere eind toe blijven liefhebben. Ook al wist hij, nog vóór  
de maaltijd zou beginnen, dat een van hen hem zou verraden. Hij wist  
dat de duivel deze daad in het hart van Judas had ingefluisterd.  
Judas, de zoon van Simon Iskariot, zou Jezus verraden. Maar Jezus wist 
ook dat de Vader hem alle macht in handen had gegeven. Dat hij bij  
God vandaan kwam en dat hij naar God zou terugkeren. 
 
§ 233   Het laatste avondmaal en de voetwassing      Mt.26:20/Mc.14:17 
                                                                                                    Lc.22:14/Jh.13:4 

 
Na het vallen van de avond, toen het tijd werd om te gaan eten nam  
Jezus met zijn twaalf apostelen plaats aan tafel. Tijdens het eten zij hij 
tegen hen: ‘Ik heb zo verschrikkelijk verlangd om samen met jullie dit 
Paschamaal te gebruiken. Straks komt voor mij het lijden en ik kan  
jullie zeggen dat ik aan deze maaltijden niet meer zal deelnemen totdat  
het Koninkrijk van God gekomen is.’  
Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker, 
drink ervan en geef hem door.’  
Hij stond op, trok zijn bovenkleed uit en sloeg een linnendoek om zijn 
heupen. Daarna goot hij water in een kom en waste daarmee de voeten 
van de leerlingen die hij vervolgens afdroogde met de doek die hij op  
zijn heupen had gehangen. Toen hij bij Simon-Petrus was aangekomen 
zei deze: ‘Here, u gaat toch zeker mijn voeten niet wassen?’  
Jezus antwoordde hem en zei: ‘Wat ik doe begrijp je nog niet, maar later 
zul je begrijpen wat ik gedaan heb.’ Toen zei Petrus: ‘Ik zal het in der 
eeuwigheid niet toestaan dat u mijn voeten wast!’ Jezus zei daarop:  
‘Als ik je voeten niet mag wassen dan hoor je niet bij mij; dan is er geen 
‘binding’ tussen jou en mij.’ Petrus zei: ‘Was dan niet alleen mijn voeten, 
maar was dan ook mijn handen en mijn hoofd.’ Jezus zei:  
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‘Wie gewassen is, is op zijn voeten na rein. En jullie zijn, op één 
uitzondering na, allemaal rein.’ Dit zei hij omdat hij wist dat  
iemand met het plan rondliep hem te verraden. Niet iedereen was  
rein. Nadat Jezus van iedereen de voeten had gewassen trok hij zijn 
bovenkleed weer aan en ging terug naar zijn plaats aan tafel. Hij zei:  
‘Weten jullie waarom ik dit deed? Jullie spreken mij aan, en dat is  
terecht, met de titels Meester en Heer, en dat ben ik ook. Als ik,  
als jullie Heer en Meester, jullie voeten was, dan hebben jullie de plicht 
om ook elkaars voeten te wassen. Ik heb een voorbeeld gesteld. Wat ik 
deed moeten jullie ook doen. Wis en waarachtig, ik kan je verzekeren  
dat een knecht niet meer is dan zijn baas en dat een loopjongen niet  
meer is dan degene die hem stuurt. Als je dit nu onthoudt en er naar  
leeft dan zal God je goedgezind zijn.  
Maar niet iedereen aan deze tafel zal het ‘geluk’ van een goed gezinde 
God kennen. Ik weet wie ik uitkoos en omdat alles moet gebeuren  
zoals in de - heilige - Schrift is voorzegd, heb ik deze keuze gemaakt.  
In het - boek der Psalmen staat - namelijk geschreven:  
“Degene die ‘mijn’ brood gegeten heeft keerde zich tegen mij.”  
Ik zeg het jullie nu, vóórdat het gaat gebeuren, want als het zover  
is dat het gebeurt, dan weten jullie dat ‘Ik Ben’ die ik zeg te zijn.  
Wis en waarachtig, ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die ik heb 
gestuurd die ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt Hem die  
mij gezonden heeft.’ 
 
§ 234   De instelling van het Avondmaal       Mt.26:26/Mc.14:22/Lc.22:18 

 
Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood. Hij sprak er de zegenbede  
en het dankgebed over uit en brak het in stukken. Daarna deelde hij  
het uit aan zijn leerlingen en zei:  
‘Neem het en eet. Dit brood is mijn lichaam, dat voor jullie wordt 
gegeven. Doe dit - ook na mijn heengaan - ter herinnering aan mij.’  
Nadat het brood was gegeten nam hij de drinkbeker. Hij sprak het 
dankgebed erover uit en gaf de beker op dezelfde wijze als het brood 
door aan zijn leerlingen. Hij zei:  
‘Drink allen uit deze beker. Deze beker - wijn - vertegenwoordigt het 
‘Nieuwe Verbond’, dat bekrachtigd wordt met mijn bloed. Mijn bloed, 
dat voor jullie en vele anderen wordt vergoten tot vergeving van  
zonden.’ En iedereen dronk uit de beker.’ 
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‘En ik verzeker jullie,’ zei hij ‘dat ik na deze maaltijd geen druppel  
wijn meer zal drinken tot de dag komt dat ik samen met jullie, op  
een geheel nieuwe en verheerlijkte wijze, de wijn zal drinken in het 
Koninkrijk van mijn Vader.’ 
 
§ 235    Jezus voorzegt het verraad                 Mt.26:21/Mc.14:18/Jh.13:21 

 
‘Maar luister,’ zei Jezus diep ontroerd, ‘ik verklaar dat de hand die  
mij zal uitleveren dezelfde hand is die zojuist het brood en de wijn  
aan deze tafel in ontvangst nam. Ik verzeker jullie, wis en waarachtig,  
dat iemand die hier samen met mij eet, mij verraden heeft.’  
De leerlingen keken elkaar bedroefd aan en de één na de ander vroeg  
zich vertwijfeld af wie hij bedoelde. De één zei: ‘Here, ik ben het toch 
niet?’ En een ander zei: ‘Ben ik het soms?’ 
Jezus zei: ‘Het is iemand die hier samen met mij zijn brood in dezelfde 
kom doopt; het is één van jullie twaalf. De Mensenzoon zal heengaan  
- en sterven - zoals er geschreven staat en zoals het is bepaald. Maar  
wee degene die mij uitlevert; het zou beter geweest zijn als hij niet was 
geboren, want het zal het slecht met hem aflopen.’  
Toen zei Judas, degene die hem zou uitleveren: ‘Rabbi, ik ben het toch 
niet?’ ‘Je hebt het gezegd,’ zei Jezus. 
De leerlingen bespraken met elkaar wie van hen tot zoiets in staat zou 
zijn. Tijdens dit gesprek, dat er rumoerig aan toe ging, gaf Simon-Petrus 
een seintje aan de leerling die heel goed met Jezus bevriend was en die 
dicht tegen Jezus aanzat. Petrus vroeg:  
‘Vraag eens over wie hij het heeft?’ Degene aan wie Petrus zijn vraag  
had gesteld boog zich naar Jezus toe en hij vroeg hem: ‘Here, wie is het.’ 
Jezus antwoordde: ‘Het is degene aan wie ik het stuk brood zal geven  
dat ik nu in de schaal doop.’  
Toen doopte Jezus een stuk brood in de schaal en gaf dat aan Judas,  
de zoon van Simon Iskariot.  
Direct daarna nam de Satan bezit van Judas. Jezus zei: ‘Ga maar gauw 
doen wat je van plan bent.’  
Niemand aan tafel begreep echter wat Jezus hiermee bedoelde. Omdat 
Judas de kas beheerde dachten sommigen dat hij iets voor het feest  
moest gaan kopen of iets aan de armen moest geven. Judas pakte het 
brood aan en vertrok direct. De nacht was gevallen. 
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§ 236   De minste willen zijn of de meerdere                             Lc.22:24  

 
Bij de leerlingen was ondertussen ook een verschil van mening  
ontstaan over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus zei  
tegen hen: ‘De koningen heersen over de volken die zij met geweld 
hebben onderworpen. Zij hebben de macht in handen en laten zich 
weldoeners noemen. Zo moet het er bij jullie niet aan toe gaan.  
De ferme kerels onder jullie moeten zich de houding aanmeten van  
een jong en onbeduidend manneke. De leiders moeten niet heersen,  
maar ze moeten dienen. Wie is belangrijker? Degene die aan tafel zit  
en zich laat bedienen, of de bediende? Is het niet degene die bediend 
wordt? Maar ik dan? Ik sta hier tussen jullie in als een bediende. 
Jullie zijn in de moeilijke tijden dat ik beproefd werd steeds trouw bij  
me gebleven. Daarom zal ik ervoor zorgen dat jullie een plaats aan tafel 
krijgen in het Koninkrijk dat mijn Vader mij heeft geschonken. Zoals 
mijn Vader mij zijn Koninkrijk ter beschikking heeft gesteld zo stel ik 
jullie nu twaalf tronen ter beschikking. Een troon aan tafel, waar jullie 
kunnen eten en drinken, een troon waar jullie zetelen om recht  
te spreken over de twaalf stammen van Israël.’ 
 
§ 237   Het nieuwe gebod                                                            Jh.13:31 

 
Nadat Judas het brood had aangenomen was hij weggegaan. Jezus  
zei: ‘De grootheid van de Mensenzoon zal nu zichtbaar worden en op  
dat glorievolle moment zal ook de grootheid van God zichtbaar zijn.  
En als Gods grootheid door de Mensenzoon zichtbaar is gemaakt, dan 
zal God onmiddellijk Zijn grootheid met de Zoon des Mensen delen. 
- Ach - kinderen, ik ben nog maar voor korte tijd bij jullie.  
Jullie zullen op zoek naar mij gaan, maar wat ik tegen de Joodse  
- leiders - heb gezegd zeg ik nu ook tegen jullie; waar ik naar toe ga,  
daar kunnen jullie niet komen.  
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Jullie moeten elkaar 
liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad. Aan de liefde die jullie voor  
elkaar hebben, zal iedereen zien dat jullie leerlingen van mij zijn.’ 
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§ 238   Jezus waarschuwt Petrus voor de leugen        Mt.26:31/Mc.14:27  
                                                                                                  Lc.22:31/Jh.13:36 

 
Simon-Petrus vroeg aan Jezus: ‘Here, waar gaat u dan heen?’  
Jezus antwoordde hem en zei: ‘Jij kunt op de plaats waar ik heen ga  
nu niet komen. Nu nog niet, maar later wel, dan zul je mij volgen.’  
Petrus zei: ‘Waarom Here, waarom kan ik nu niet met u mee? Ik ben 
bereid voor u te sterven!’ Jezus zei: ‘Ben jij bereid voor mij te sterven? 
Wis en waarachtig, ik kan je dit verzekeren: in deze nacht, nog voor  
de morgen aanbreekt en de haan tweemaal gekraaid heeft zul jij, ja jij 
Petrus, driemaal verklaard hebben dat je mij niet kent.’  
En Jezus vervolgde: ‘Vannacht is de nacht dat jullie mij allemaal in de 
steek zullen laten, want - de profeet Zacharia - heeft geschreven:  
“Ik zal de herder doodslaan, en de schapen van zijn kudde zullen uiteen 
worden gejaagd.”  
Nadat ik echter - uit de dood - ben opgewekt, zal ik naar Galilea gaan.  
Ik zal vóór jullie uitgaan - en jullie daar weer ontmoeten -.’ 
Maar Petrus zei op hoge toon: ‘Ik niet Here, ik laat u niet vallen, nooit 
niet. Zelfs als alle anderen u in de steek laten zal ik u niet laten vallen.  
En als het nodig is ben ik bereid daarvoor het gevang in te gaan, ja, zelfs 
te sterven met u!’ En de andere leerlingen dachten er net zo over.  
‘Simon, Simon,’ zei Jezus, ‘het verzoek van de Satan is ingewilligd en hij 
zal jullie, als tarwe in een zeef, door elkaar schudden totdat hij zijn doel 
heeft bereikt. Maar ik heb gesmeekt en gebeden dat de vlam van jouw 
geloof blijft branden en dat de brandstof niet opraakt. En als je eenmaal 
tot inkeer bent gekomen, sterk dan je broeders in hun geloof.’ 
 
§ 239   Een  aantal raadgevingen                                                Lc.22:35 

  
Jezus zei: ‘Toen ik jullie uitzond zonder geld, reistas en - reserve - 
schoeisel, toen zijn jullie toch niets te kort gekomen?’ ‘Niets!’ zeiden ze. 
‘Maar nu wordt het anders,’ zei Jezus. ‘Wie een geldbuidel en een reistas 
heeft moet die meenemen. En wie geen zwaard heeft moet zijn mantel 
verkopen en er een aanschaffen. Want ik zeg jullie, dat wat - de profeet 
Jesaja - geschreven heeft; “Hij zal worden behandeld als een misdadiger,” 
door mij vervuld zal moeten worden. Alles omtrent mijn persoon zal nu 
vervuld worden.’ 
‘Kijk eens Here,’ zeiden ze, ‘hier zijn twee zwaarden.’ Jezus antwoordde 
hun - hoofdschuddend - en zei: ‘Genoeg hierover.’ 
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§ 240   Het huis met de vele kamers                                             Jh.14:1 

                                 
‘Wees niet ongerust,’ - zei Jezus - ‘vertrouw op God en op mij. In het 
huis van mijn Vader zijn veel kamers. Als dat niet zo zou zijn dan had  
ik dat wel tegen jullie gezegd. Ik ga er heen om voor jullie een plaats in 
orde te maken. En als ik dat gedaan heb kom ik terug om jullie mee te 
nemen, zodat jullie dan bij mij zijn. En waar ik heenga dat weet je, en  
de weg erheen die ken je.’ Thomas zei daarop: ‘Here, wij weten niet waar 
u heen gaat, hoe kunnen we dan de weg erheen weten?’ Jezus zei: ‘Ik  
Ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen 
dan door mij. Als jullie mij - werkelijk - zouden kennen, dan zouden  
jullie ook mijn Vader kennen; en van nu af aan ken je Hem, want jullie 
hebben Hem - in mij - gezien.’ Filippus zei daarop:  
‘Here, laat ons de Vader zien, meer verlangen wij niet.’ Jezus zei: 
‘Filippus, nu ben ik al zo lang bij jullie, ken je mij dan nog steeds niet? 
Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hoe kun je nu vragen:  
“Laat ons de Vader zien.” Geloof je dan niet dat ik in de Vader ben en 
dat de Vader in mij is? Geloof je dan niet dat de woorden die ik spreek 
niet mijn woorden zijn, maar dat de Vader die ‘in mij leeft’ Zijn werk  
via mij doet? Geloof mij, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. En  
als je dat niet kunt geloven, geloof het dan om de daden die ik tot stand 
breng. Wis en waarachtig, ik verzeker jullie met de hand op mijn hart:  
wie in mij gelooft, zal kunnen doen wat ik doe, ja zelfs grotere daden  
zal hij verrichten, want ik ga naar mijn Vader. En alles, wat jullie in  
mijn naam vragen, dat zul je van mij krijgen, zodat door de Zoon de 
‘Majesteit’ van de Vader wordt groot gemaakt. Als er iets in ‘mijn naam’ 
wordt gevraagd, dan zal ik het doen.’ 
 
§ 241   De Geest van Waarheid                                    Jh.14:15 /Mc.14:26 
 
‘Als jullie mij liefhebben, dan moet je gaan leven volgens de regels die  
ik jullie geef; leef volgens mijn ‘geboden’. Dan zal ik op mijn beurt aan  
de Vader vragen om jullie een andere hulp te sturen. En Hij zal jullie  
een ‘Raadsman’ geven, die jullie ter zijde staat en altijd bij je zal zijn:  
‘de Geest van de Waarheid’ - de Heilige Geest -.  
De wereld kan de Geest van de Waarheid niet ontvangen. Ze staat er  
niet voor open en ze ziet en kent hem niet. Maar jullie kennen hem  
wel, want hij woont in jullie - hart - en daar zal hij blijven.  
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Ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten, want ik kom terug. Het 
duurt nog maar even en dan zal de wereld mij niet meer zien. Maar dat 
geldt niet voor jullie. Jullie zullen mij zien, want ik ‘leef’ en ook jullie 
zullen ‘leven’. Op de dag - dat ik terugkom - zullen jullie weten dat ik  
in de Vader ben en dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.  
Wie volgens mijn regels en geboden leeft die heeft mij werkelijk lief.  
En wie mij liefheeft zal geliefd zijn bij mijn Vader. En iemand die  
geliefd is bij mijn Vader die zal ik liefhebben en in zijn hart zal ik hem 
bekendmaken wie Ik Ben.’ 
Judas, niet Judas Iskariot - maar de leerling die ook wel Thaddeüs werd 
genoemd - vroeg toen aan Jezus:  
‘Here, waarom wilt u zich wel aan ons bekendmaken en niet aan de 
wereld?’ Jezus antwoordde hem en zei: 
‘Als iemand mij liefheeft en wil doen wat ik van hem verlang, dan zal  
mijn Vader hem liefhebben. En mijn Vader en ik, Wij zullen naar hem 
toegaan, hem terzijde staan en bij hem wonen. Maar wie mij niet  
liefheeft, zal niet doen wat ik van hem verlang. Het ‘woord’ dat ik spreek 
is niet van mij afkomstig maar van de Vader, die mij gezonden heeft.  
Ik heb dit alles verteld nu ik nog bij jullie ben. Maar de Vader zal jullie 
namens mij de Raadsman sturen, een Helper en een Trooster, de Heilige 
Geest. En die zal jullie leraar zijn en hij zal duidelijk maken waar ik over 
heb gesproken.  
Vrede laat ik bij jullie achter, mijn vrede geef ik jullie. Een vrede die de 
wereld jullie niet kan geven, geef ik aan jullie. Wees niet bang en maak je 
geen zorgen. Jullie hebben gehoord dat ik gezegd heb: “Ik ga weg en kom 
bij jullie terug.” Als jullie mij werkelijk liefhadden dan zouden jullie blij 
voor mij zijn, blij dat ik naar de Vader ga, want de Vader is groter, Hij is 
meer, dan ik ben. 
Ik heb het jullie nu gezegd, vóórdat het gaat gebeuren. Want als het dan 
gebeuren gaat, dan zul je het geloven. Ik heb niet veel tijd meer om met 
jullie te praten want - Satan - de heerser van deze wereld komt eraan. Hij 
heeft weliswaar geen macht over mij, maar toch lever ik mijzelf uit vrije 
wil aan hem uit omdat ik de Vader liefheb en de hele wereld moet dat 
weten. De Vader heeft mij opgedragen dit te doen en daarom doe ik dit. 
Kom, sta op, we gaan hier weg.’  
Nadat ze een Psalm hadden gezongen gingen ze weg, naar de Olijfberg.  
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§ 242   De ware wijnstok                                                                Jh.15:1 

 
‘Ik Ben de ware wijnstok en mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank 
in mij die geen vrucht voortbrengt wordt door Hem verwijderd. En de 
ranken die wel vrucht dragen snoeit en zuivert Hij, om ze meer vrucht  
te laten voortbrengen. Jullie zijn door de woorden die ik heb gesproken  
al ‘gezuiverd’ - en niets staat jullie meer in de weg om veel vrucht voort  
te brengen -. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Want zoals een wijnrank 
alleen maar vrucht kan voortbrengen als zij met de wijnstok verbonden 
blijft zo kunnen jullie alleen maar vrucht voortbrengen als jullie met  
mij verbonden blijven.  
Ik Ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand met mij 
verbonden blijft, en ik met hem, dan zal hij veel vrucht voortbrengen. 
Los van mij zijn jullie tot niets in staat. Wie niet met mij verbonden  
blijft wordt net als een - onvruchtbare - wijnrank buiten de wijngaard 
gegooid en zal verdorren. De verdorde ranken worden bij elkaar geveegd 
en in het vuur gegooid waar ze verbranden. 
Als jullie in mij blijven en de woorden die ik sprak als leidraad gebruiken 
dan kun je vragen wat je wilt, en je zult het krijgen ook. Door veel  
vrucht voort te brengen maak je de grootheid van mijn Vader zichtbaar 
en daardoor toon je dat je een echte leerling van mij bent.’ 
 
§ 243   Hemelse liefde                                                                   Jh.15:9 

 
‘Zoals mijn Vader mij heeft liefgehad heb ik jullie liefgehad. Blijf  
geloven in mijn liefde. Blijf leven volgens mijn regels en geboden dan  
blijf ik je liefhebben. Ik blijf je liefhebben zoals mijn Vader mij bleef 
liefhebben omdat ik mij aan Zijn regels en geboden heb gehouden. 
Wat ik zojuist zei, zeg ik je om je mijn vreugde te geven. Een vreugde  
die zo volkomen is dat er verder niets te wensen overblijft.  
Dit is mijn gebod: heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad. Er bestaat 
geen grotere liefde dan je leven op te offeren voor je vrienden. En als 
jullie doen wat ik je heb opgedragen dan zijn jullie mijn vrienden.  
Ik noem jullie ‘vrienden’ en niet langer ‘dienaren’, want een dienaar  
heeft zich niet te bemoeien met de zaken van zijn meester. Ik noem  
jullie vrienden, omdat ik alles wat ik van mijn Vader heb gehoord aan 
jullie heb verteld. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie 
uitgekozen.  
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En jullie zijn ervoor bestemd er op uit te trekken en vrucht voort te 
brengen, blijvende vruchten, hoe meer hoe liever. En alles wat je aan  
de Vader in ‘mijn naam’ vraagt, zal Hij je geven.  
Wat ik wil is dat jullie elkaar liefhebben.’ 
 
§ 244   Wereldse haat                                                                   Jh.15:18 

 
‘Als de wereld jullie haat, bedenk dan dat de wereld mij eerder heeft 
gehaat dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen dan zou de wereld 
van jullie houden, omdat ze houdt van wat van haar is. Maar omdat jullie 
niet tot de wereld behoren en door mij bent uitgekozen worden jullie 
door de wereld gehaat. 
Denk aan wat ik heb gezegd: “Een knecht is niet meer dan zijn baas.” 
Ik werd vervolgd en jullie zal men ook vervolgen. Degenen die echter 
mijn boodschap hebben aanvaard zullen ook de boodschap die jullie 
brengen aanvaarden. Maar vanwege mijn naam zul je met veel haat en 
vervolging te maken krijgen omdat ze Degene, die mij gezonden heeft, 
niet kennen.  
Als ik niet gekomen was en niet tot hen gesproken had zou hun geen 
schuld zijn te verwijten. Maar ik ben wel gekomen en ik heb met hen 
gesproken, dus is er geen enkel excuus voor hun hatelijk gedrag. Wie  
mij haat, haat ook mijn Vader. Er zou hun niets te verwijten zijn als ze 
mij geen wonderen hadden zien doen, wonderen die door niemand ooit 
zijn gedaan. Maar ze hebben met hun eigen ogen de ‘daden’ gezien die  
ik tot stand bracht en toch haten ze mij en mijn Vader.  
Het was echter te verwachten dat ze zo zouden reageren, want zo kon  
in vervulling gaan wat in hun wet - en de Geschriften - staat geschreven:  
“Zonder reden hebben ze mij gehaat.” ’ 
 
§ 245   Het werk van de Geest                                                     Jh.15:26 

 
‘Als ik terug ben, bij mijn Vader - in de hemel - dan zal ik mijn 
plaatsvervanger, de Heilige Geest naar jullie toesturen. Deze Raadsman, 
de Geest van de Waarheid die van mijn Vader afkomt, die zal mijn  
- kroon - getuige zijn. Ook jullie zullen over mij getuigen. Je zult wel 
moeten, want jullie zijn al vanaf het begin bij mij. 
Ik zeg deze dingen omdat ik niet wil dat jullie je geloof verliezen.  
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Men zal jullie verbannen uit de synagoge en er komt een tijd dat men 
meent, dat als iemand jullie doodt, hij daarmee een dienst aan God 
bewijst. Dit zullen ze doen omdat ze de Vader en mij niet kennen.  
Ik zeg deze dingen nu, zodat jullie weten dat wanneer het zover is,  
jullie zullen denken aan wat ik heb gezegd. Omdat ik bij jullie was ben  
ik hier niet eerder over begonnen. Maar nu ga ik naar de Vader, die mij 
gezonden heeft.  
Toch is er niemand van jullie die aan mij vraagt: waar gaat u heen? Jullie 
zijn wel verdrietig om de dingen die ik over mijn heengaan heb gezegd  
- maar denk ook eens aan mij; wees blij voor mij dat ik naar mijn Vader 
terug ga -. Geloof mij, het is een goede zaak voor jullie dat ik nu heenga, 
want als ik niet heenga dan zal de Raadsman - de Heilige Geest - niet  
bij jullie komen. Maar als ik ga, zal ik hem jullie sturen. En als de 
Raadsman komt zal hij de wereld met kracht overtuigen van wat zonde, 
gerechtigheid en oordeel betekenen.  
Hun zonde is dat ze niet in mij hebben willen geloven. Gerechtigheid  
is het feit dat ik naar de Vader ga! Jullie kunnen mij dan weliswaar niet 
meer zien, maar mij is recht gedaan. En wat het oordeel betreft; niet ‘ik’ 
ben veroordeeld, maar - Satan - de heerser der wereld. 
Ik heb jullie nog veel meer te zeggen maar jullie hebben al genoeg te 
verwerken. De Geest van de Waarheid zal echter als hij komt jullie Gids 
zijn. Hij zal jullie leiden naar de volle waarheid. Hij spreekt - net als ik - 
niet op eigen gezag, maar alles wat hij te horen krijgt en wat er in de 
toekomst gaat gebeuren zal hij aan jullie vertellen. Hij maakt mij groot  
en zorgt ervoor dat ik de eer krijg die mij toekomt, want alles wat hij  
jullie zegt is van mij afkomstig. - Dat kan ik zeggen omdat ik alles van 
mijn Vader heb gekregen.-  
Alles wat van de Vader is, is van mij en daarom kan ik zeggen dat alles 
wat de Heilige Geest aan jullie zal vertellen, van mij afkomstig is.’ 
 
§ 246   Verdriet en vreugde                                                          Jh.16:16 
 
‘Het duurt nog maar even en je ziet mij niet meer, omdat ik naar de  
Vader ga. Maar even later - kom ik terug - en zullen jullie mij zien.’ 
Een aantal leerlingen zei daarop tegen elkaar: ‘Wat bedoelt hij ermee  
als hij zegt: “Nog maar eventjes en je ziet mij niet meer, maar even  
later zul je mij weer zien?” en ook met: “Ik ga naar de Vader toe?”  
Wat bedoelt hij toch met dit ‘eventjes’? We begrijpen er niets van!’  
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Jezus begreep dat ze hem iets wilde vragen en hij zei: ‘Jullie vragen je 
zeker af wat ik bedoelde toen ik zei: “Nog maar even en je ziet mij niet 
meer, maar even later zal je mij weer zien?” Maar wis en waarachtig,  
ik kan je verzekeren dat jullie zullen huilen en treuren, maar de wereld  
zal blij zijn. Jullie zullen verdrietig zijn maar je verdriet zal omslaan in 
vreugde. Een vrouw die op het punt staat een kind te baren heeft het 
zwaar en moeilijk. Maar als het kind geboren is denkt ze niet meer aan  
die benauwde ogenblikken terug en is ze blij dat ze een mens ter wereld 
heeft gebracht.  
Ook voor jullie is een tijd aangebroken van kommer en kwel, maar  
als ik jullie straks weer terugzie dan zal je hart van vreugde juichen en  
die blijdschap zal niemand je ontnemen. Op de dag van ons weerzien 
hoeven jullie mij geen vragen meer te stellen. Maar ik kan jullie wis en 
waarachtig met de hand op mijn hart verzekeren, dat de Vader je alles  
zal geven wat je in mijn naam vraagt.  
Tot nu toe hebben jullie nog niets in mijn naam gevraagd, maar als je  
bidt in mijn naam zul je ontvangen waar je om vraagt. En dat zal  
vreugde geven.’ 
 
§ 247   Jezus is overwinnaar                                                         Jh.16:25 

 
‘Ik heb in de vorm van beeldspraak en gelijkenissen gesproken, maar er 
komt een tijd dat ik dat niet meer zal doen. Dan zal ik jullie duidelijk en  
in klare taal over mijn Vader vertellen. Op de dag - dat de Heilige Geest 
komt - mag je in mijn naam - tot God - bidden en is het niet meer nodig 
dat ik voor jullie tot de Vader bid. De Vader zelf houdt als een ‘Vriend’ 
van jullie omdat jullie als ware vrienden van mij hebben gehouden en 
geloven dat ik van God afkomstig ben. Ik ben afkomstig van de Vader en 
naar de wereld gekomen. Nu verlaat ik de wereld weer en keer ik terug 
naar mijn Vader.’ De leerlingen zeiden: ‘Nu spreekt u duidelijke taal  
en niet meer in - raadselachtige - beeldspraak. Nu weten wij dat u alles 
weet. We geloven dat u van God afkomt en dat u niemand een antwoord 
verschuldigd bent.’ Jezus zei: ‘Geloven jullie mij? Let op, er komt een  
tijd, een tijd die reeds is aangebroken, dat jullie als een kudde schapen 
uiteengejaagd worden. Iedereen zal dan langs zijn eigen weg vluchten  
en mij alleen laten. Maar ik zal niet alleen zijn, want de Vader is bij mij.  
Ik heb dit alles verteld omdat ik wil dat jullie vrede bij mij vinden.  
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In de wereld krijg je te maken met vervolging en verdrukking - maar  
bij mij vind je vrede en geborgenheid -. Maar kop op en houd moed!  
Ik heb de wereld overwonnen.’  
 
§ 248   Jezus bidt het Hogepriesterlijk gebed                              Jh.17:1 

 
Toen hij dit gezegd had sloeg hij zijn ogen naar de hemel op en zei: 
‘Vader, nu is het zover.  
Toon hoe machtig Uw Zoon is dan kan de Zoon tonen hoe groot en 
machtig U bent. U hebt mij macht gegeven over ieder - zondig - mens,  
de macht om - aan zondaren - eeuwig leven te geven. Een eeuwig leven, 
voor hen die U mij hebt gegeven. En het eeuwige leven hebben is dit:  
het leren kennen van U, de enige en ware God en het kennen van ‘hem’ 
die door u gezonden is, Jezus de Christus.  
Ik heb - tijdens mijn leven - op aarde Uw grootheid getoond en het werk 
gedaan dat U mij opdroeg. Verhef mij nu in Uw hemelse heerlijkheid 
Vader, en geef mij de grootheid die ik had vóórdat de wereld bestond. 
Ik heb Uw naam bekend gemaakt aan de mensen uit de wereld. Aan de 
mensen - de volgelingen - die U mij hebt gegeven. Ze waren van U - ze 
behoorden tot Uw Verbondsvolk - en U hebt ze aan mij gegeven. Hun 
hart was gehoorzaam aan U. 
Nu weten zij, dat alles wat U mij hebt gegeven, van U afkomstig is.  
Ik heb de woorden die U mij hebt gegeven aan hen doorgegeven en  
zij hebben die woorden aanvaard. Ze zijn ervan overtuigd dat ik bij U 
vandaan kom en ze geloven dat U mij gezonden hebt. 
Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid ik, maar voor hen, die U mij 
hebt gegeven, want ze behoren U toe. Alles wat van mij is, is van U en 
alles wat van U is, is van mij.  
En in hen wordt mijn grootheid zichtbaar. 
Ik ben niet - lang - in deze wereld meer, maar zij blijven in de wereld 
achter, en ik ga naar U. Bewaar hen heilige Vader, waak over hen in  
Uw naam, in de Naam die U mij hebt gegeven. Bewaar hen, die U mij 
gegeven hebt, zodat ze één zijn, zoals Wij één zijn. Toen ik met hen in  
de wereld was, heb ik over hen gewaakt. In Uw naam heb ik hen, die  
U mij gegeven hebt, bewaard. En niemand van hen is verloren gegaan, 
behalve hij - Judas - de Zoon des Verderf, de man die moest vervullen 
wat in de ‘Schrift’ geschreven staat. 
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Maar nu kom ik naar U. En ik spreek deze dingen uit terwijl ik nog  
hier in deze wereld ben, want ik wil - ze niet treurig achterlaten - maar  
vol van blijdschap over mij. Ik heb hun Uw Woord gegeven - gezegd dat 
ik de Messias ben - en daarom worden ze door de wereld gehaat.  
Ze worden gehaat omdat ze - Uw Woord hebben aangenomen - en net 
als ik niet tot deze - zondige - wereld behoren. Ik vraag U niet om hen  
uit deze wereld weg te nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen de 
Boze. 
Zij behoren niet tot de wereld, net zoals ik niet tot de wereld behoor. 
Maak hen heilig en zuiver hen, opdat zij U volledig kunnen dienen, dat  
ze de waarheid dienen. Want alleen Uw woord is zuiver van waarheid. 
Zoals U mij naar de wereld hebt gezonden zo zend ik ook hen de wereld 
in. Voor hen wil ik mijn leven aan U geven, zodat zij deel kunnen nemen 
aan het ware leven, een leven dat gewijd is aan U, aan Uw waarheid, Uw 
waarheid die zuiver is.  
Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor de mensen die door hun 
verkondiging tot geloof in mij zullen komen. Vader, laat alle gelovigen 
één zijn, zoals U in mij bent en ik in U. Laat hen één zijn in Ons, zodat 
de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden. Ik heb hen deelgenoot 
gemaakt van mijn grootheid, de grootheid die U mij gegeven hebt, zodat 
zij één kunnen zijn, een eenheid zoals Wij zijn. Ik in hen en U in mij, 
zodat de wereld weet dat U mij hebt gezonden en dat U hen liefhad,  
zoals U mij hebt liefgehad.  
Vader, ik wil dat de mensen die U mij hebt gegeven bij mij zijn. Dan 
kunnen zij mijn grootheid zien, de grootheid die U mij hebt gegeven. 
De grootheid die U mij gegeven hebt, omdat U mij al liefhad vóórdat de 
wereld werd geschapen. Rechtvaardige Vader, ook al kent de wereld U 
niet, ik ken U wel. En zij die geloven weten dat U mij gezonden hebt. Ik 
heb hun verteld wie U bent en dat zal ik blijven doen. Zo krijgen zij de 
liefde in zich die U voor mij hebt gehad en kan ik in hun hart wonen.’ 
 
§ 249   Getsemane                                Mt.26:36/Mc.14:32/Lc.22:39/Jh.18:1 

 
Nadat Jezus dit - gebed - had uitgesproken vertrok hij met zijn leerlingen 
zoals gewoonlijk naar de Olijfberg. Hij stak de Kidronbeek over en ging 
naar het stukje grond waar zich de olijfgaard ‘Getsemane’ bevond.  
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Toen ze daar waren aangekomen zei hij tegen hen:  
‘Blijf hier zitten zolang ik in gebed ben en bid dat jullie niet in deze 
beproeving komen, dat jullie haar zullen doorstaan en standvastig  
het geloof blijven behouden. Ik ga daar, wat verderop bidden.’  
Hij verliet hen en nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs, Jacobus 
en Johannes met zich mee. Bedroefd en angstig zei hij tegen hen:  
‘Ik word gekweld door droefheid, door een pijn die mijn hart verscheurt. 
Blijf bij me, en waak met mij.’  
Hij liep nog wat verder en op ongeveer een steenworp afstand knielde  
hij neer. Met zijn hoofd diep naar beneden gebogen bad hij:  
‘Abba, Vader, voor U is alles mogelijk. Als het mogelijk is en als U het 
wilt, laat deze ‘beker’ dan aan mij voorbij gaan. Spaar mij voor wat me  
te wachten staat, maar niet wat ik wil, maar wat U wilt, moet gebeuren.’ 
En hij zag dat uit de hemel een engel neerdaalde die hem kracht gaf. 
Door doodsangst gedreven begon hij steeds vuriger te bidden en zijn 
zweet viel als dikke droppels bloed op de grond.  
Na dit gebed stond hij op en ging hij terug naar zijn leerlingen. Ze waren 
allemaal, uitgeput van verdriet, in slaap gevallen. Hij zei: ‘Hoe kunnen 
jullie nu slapen? Sta op en bid dat je deze beproeving zult doorstaan.’  
En tegen Petrus zei hij: ‘Simon, je slaapt, heb je dan niet de kracht om  
- slechts - één uur met mij te waken? Blijf - toch - waakzaam en bid dat 
God je de kracht geeft om trouw aan je roeping te blijven. De geest van 
jullie is wel gewillig, maar jullie ‘vlees’ is zwak.’ 
Voor de tweede keer ging hij weg om te bidden en hij bad: 
‘Vader, als deze beker niet voorbij kan gaan zonder dat ik er van drink, 
laat de dingen dan gebeuren, zoals U het wilt.’ 
Hij ging naar hen terug en hij trof hen opnieuw, overmand door 
vermoeidheid, slapend aan. Ze wisten niet wat ze moesten zeggen. 
Voor de derde keer ging hij weg en bad met dezelfde woorden zijn gebed. 
Toen hij naar zijn leerlingen terug kwam trof hij ze weer slapend aan.  
Hij zei:  
‘Slaap en rust maar wat uit. Nu is daar nog wat tijd voor, maar het uur dat 
de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars zal spoedig 
aanbreken. - En kort daarop riep Jezus -: ‘Sta op, daar komt de man  
aan die mij gaat uitleveren! Kom, we gaan hem tegemoet.’ 
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§ 250   De arrestatie van Jezus            Mt.26:47/Mc.14:43/Lc.22:47/Jh.18:2 

 
Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een grote groep mannen  
met fakkels en lantarens aan.  
Ze waren bewapend met zwaarden en knuppels en Judas, één van de 
twaalf, de man die Jezus zou verraden, liep voorop. Hij kende de plek 
goed want hij was er vaak met Jezus en zijn leerlingen geweest.  
De groep mannen bestond uit een afdeling soldaten vergezeld door 
tempelwachters. Ze waren gestuurd door de hogepriesters, de 
schriftgeleerden, de Farizeeërs en de oudsten van het volk. De verrader 
had met hen een teken afgesproken. Hij had gezegd:  
“Degene die ik een kus geef, die is het. Pak hem op, voer hem af en zorg 
dat hij niet ontsnapt.”  
Toen de verrader Jezus zag liep hij direct naar hem toe om hem te 
kussen. Hij zei: ‘Gegroet Rabbi,’ en hij kuste hem.  
Jezus zei: ‘Judas, verraad jij de Zoon des Mensen met een kus? Ben je 
daarvoor gekomen, vriend?’ 
Jezus, die wist wat hem verder te wachten stond liep op de groep mannen 
toe en zei: ‘Wie zoeken jullie?’ 
‘Jezus van Nazaret,’ was hun antwoord. En in het bijzijn van zijn verrader 
zei Jezus: ‘Dat Ben Ik.’  
De mannen deinsden achteruit en vielen op de grond. Jezus herhaalde 
zijn vraag en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Weer gaven de mannen als 
antwoord: ‘Jezus van Nazaret.’ Jezus zei: ‘Ik heb jullie al gezegd dat Ik  
dat Ben. Als jullie naar mij op zoek zijn laat de anderen dan verder met 
rust.’ Zo ging in vervulling wat hij eerder gezegd had: “Er is niemand,  
die U aan mij gegeven hebt, verloren gegaan.” 
Daarna werd Jezus vastgepakt en gevangen genomen. Toen de leerlingen 
die om Jezus heen stonden zagen wat er gebeurde zeiden ze: ‘Here, zullen 
we met het zwaard op hen inslaan?’ Simon-Petrus die een zwaard had, 
trok het. Hij haalde uit naar Malchus, de dienaar van de hogepriester,  
en sloeg zijn rechteroor eraf. 
‘Stop hiermee,’ zei Jezus, en hij pakte het oor van Malchus op en genas 
hem.‘Wie naar het zwaard grijpt zal door het zwaard vergaan,’ zei Jezus. 
‘Je weet toch dat ik mijn Vader te hulp kan roepen en dat hij mij direct 
meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zal stellen! Steek het 
terug in de schede Petrus; want de ‘beker’ die mijn Vader mij gegeven 
heeft zal ik niet weigeren.  
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Hoe zou anders wat in de Geschriften geschreven staat vervuld moeten 
worden, er staat toch geschreven dat het op deze wijze moet gebeuren?’ 
Direct daarna richtte Jezus zich tot de groep gewapende mannen en de 
erbij gekomen hogepriesters en oudsten van het volk. En hij zei: 
‘Ben ik soms een misdadiger dat jullie met zwaarden en knuppels erop 
uittrekken om mij te arresteren? Dagelijks was ik bij jullie in de tempel  
te vinden waar ik het volk onderwees, maar toen hebben jullie mij met 
geen vinger aangeraakt en werd ik niet opgepakt. Maar jullie donkere  
uur is nu aangebroken, het uur van de duistere macht. En dat het op  
deze wijze gebeuren moest, is om de Geschriften van de profeten in 
vervulling te laten gaan.’ 
En Jezus werd door de soldaten en hun commandant en de 
tempelwachters in de boeien geslagen en afgevoerd. De leerlingen  
sloegen op de vlucht en lieten hem in de steek. Een jongeman, slechts 
gekleed met een - vluchtig - omgeslagen laken, volgde hem. Toen men 
hem vastgreep, schudde hij het laken van zich af en ontsnapte. Naakt 
rende hij weg en liet zijn belagers met het laken in hun handen achter. 
 
§ 251   Het verhoor door Annas         Mt.26:58/Mc.14:54/Lc.22:54/Jh.18:13 

 
Jezus werd eerst naar Annas gebracht, de schoonvader van Kajafas. 
Kajafas was dat jaar hogepriester en deze Kajafas had destijds in de  
- raadsvergadering - van de Joodse - Hoge Raad - de uitspraak gedaan  
dat; “het beter is dat er één man voor het volk sterft - dan dat het hele 
volk vernietigd wordt -.”  
Petrus en een andere leerling waren Jezus op afstand gevolgd. De  
andere leerling was een kennis van de hogepriester. Hij ging met Jezus  
de binnenplaats van het paleis op maar Petrus bleef buiten bij de  
poort staan. De leerling die een kennis van de hogepriester was kwam 
daarop weer naar buiten. Hij sprak met de portierster en daarna nam  
hij Petrus mee naar binnen. Omdat het koud was hadden de knechten  
en de tempelwachters midden op de binnenplaats een houtskoolvuur 
aangelegd waar ze zich bij stonden te warmen. Ook Petrus ging erbij 
staan. Hij wilde weten hoe het afliep en om zich te warmen ging hij 
tussen de anderen bij het vuur zitten. 
De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en zijn leer.  
Jezus antwoordde: ‘Ik heb altijd vrijuit en in het openbaar tot de  
wereld gesproken.  
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Ik heb dat altijd in de synagogen en de tempel gedaan; op de plaatsen 
waar de Joden samenkomen en nooit heb ik in het geheim toespraken 
gehouden. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het aan hen daar - de 
tempelwachters en de soldaten, zij kunnen daarvan getuigen - zij weten 
wat ik heb gezegd.’  
Toen Jezus dit zei gaf een van de tempelwachters die erbij stond hem  
met zijn stok een slag in het gezicht. ‘Zo spreek je niet tot de 
hogepriester,’ zei hij. Jezus zei: ‘Als het niet juist is wat ik zeg, leg dan  
hier een verklaring af van wat er onjuist aan is. Maar als het waar is, 
waarom slaat u mij dan?’ Geboeid werd Jezus toen door Annas naar 
Kajafas, de hogepriester gestuurd. 
 
§ 252   De eerste verloochening door Petrus              Mt.26:69/Mc.14:66  
                                                                                                  Lc.22:56/Jh.18:17 

 
Beneden zat Petrus. Hij zat buiten op de binnenplaats en warmde zich 
aan het vuur. De portierster, die het dienstmeisje van de hogepriester  
was, kwam naast hem zitten. Ze keek Petrus bij het licht van de vlammen 
scherp aan en zei: ‘Hij hoort bij hem! Jij bent toch ook een van de 
leerlingen van die kerel uit Nazaret, van die Jezus uit Galilea?’  
En voor iedereen duidelijk hoorbaar antwoordde Petrus ontkennend: 
‘Nee vrouw, ik ken hem niet. Hoe kom je erbij! Ik begrijp werkelijk niet 
waar je het over hebt!’ Toen hij naar de poort liep kraaide er een haan. 
 
§ 253   Het verhoor door Kajafas                    Mt.26:57/Mc.14:55/Lc.22:54 

 
Jezus werd door de mannen die hem gevangen hadden genomen  
naar het huis van Kajafas, de hogepriester gebracht. Daar waren  
de hogepriesters, de oudsten van het volk en de schriftgeleerden 
bijeengekomen. De hogepriesters, en alle - aanwezige - raadsleden, 
probeerden Jezus via getuigenverklaringen in ‘staat van beschuldiging’  
te stellen. Ze wilden hem de doodstraf opleggen. Hoewel er vele  
getuigen een verklaring hadden afgelegd was er niet een bij die 
rechtsgeldig was, en waar men iets mee kon. Uiteindelijk kwamen er  
twee getuigen aan het woord die het volgende verklaarden. Ze zeiden:  
‘Hij heeft gezegd: “Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen 
weer opbouwen.” - ‘Ja,’ zei de ander -: ‘we hebben gehoord dat hij zei: 
“Ik zal deze door mensenhanden gebouwde tempel afbreken en in drie 
dagen een andere bouwen, een die niet door mensenhanden gemaakt is.” 
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Ook deze getuigenissen waren echter niet geheel gelijkluidend. 
De hogepriester stond op, trad naar voren en zei tegen Jezus: ‘Hebt  
u geen weerwoord op deze belastende verklaringen?’ Jezus bleef  
echter zwijgen en zei niets. Opnieuw richtte de hogepriester het  
woord tot hem en zei:  
‘Ik bezweer u in naam van de levende God, zeg ons of u de Christus 
bent, de Zoon van de Gezegende, de Zoon van God.’  
Toen zei Jezus: ‘U hebt het gezegd. Ik ben het. En ik zeg u dit: vanaf  
nu zult u de Zoon des Mensen aan de rechterhand van de Almachtige 
zien zitten en u zult hem zien wederkomen op de wolken des hemels.’  
Toen de hogepriester - dit hoorde - scheurde hij uit droefheid zijn  
gewaad en zei: ‘Hij heeft God gelasterd! Waar zouden we nog getuigen 
voor nodig hebben? Iedereen heeft deze godslastering van hem gehoord? 
Wat is uw uitspraak - is hij schuldig of niet -?’  
‘Hij is schuldig en dient ter dood gebracht te worden,’ zeiden ze. 
Toen begonnen sommigen hem in het gezicht te spugen. Hij werd 
geblinddoekt en gestompt en door de tempelwachters met stokken 
geslagen. Ze vroegen - spottend - aan hem: ‘Zeg Christus, profeteer  
eens wat voor ons, zeg eens door wie je werd geslagen?’ 
 
§ 254   De tweede verloochening door Petrus            Mt.26:71/Mc.14:69  
                                                                                                  Lc.22:58/Jh.18:25 

 
Kort nadat het Petrus - voor de eerste keer - gevraagd was of hij bij  
Jezus hoorde, zag een ander dienstmeisje hem. Ze waren in de buurt  
van de poort en ze vroeg: ‘Jij bent toch ook een van zijn leerlingen?’ 
‘Welnee mens,’ zei Petrus, ‘dat ben ik niet.’ Hoewel het meisje tegen  
de omstanders zei dat ze hem samen met Jezus van Nazaret had gezien 
werd dit door Petrus opnieuw ontkend. ‘Maar het is toch zo?’ zeiden de 
mensen, ‘jij bent toch een van zijn leerlingen?’ Hij bezwoer hen dat het 
niet waar was en zei: ‘Ik ken die man niet.’ Maar ook de portierster, het 
meisje dat hem had binnengelaten, begon er opnieuw over. Ze zei tegen 
de mensen die er stonden: ‘Die man is één van hen.’ Maar Petrus hield 
vol dat dit niet waar was. 
 
§ 255   Jezus voor de Hoge Raad                       Mt.27:1/Mc.15:1/Lc.22:63 

 
Jezus werd door de mannen die hem gevangen hielden bespot en tot 
bloedens toe geslagen.  
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Ook zei men de meest grove en lasterlijke dingen tegen hem. Toen het 
dag geworden was werd de raad van oudsten van het volk, het Sanhedrin, 
bijeengeroepen. Naast de oudsten van het volk - de belangrijkste  
burgers - hadden ook de hogepriesters en de schriftgeleerden een zetel in 
de raad.  
Jezus werd - naar de tempel gebracht - en ‘voorgeleid’ in hun raadszitting. 
Ze zeiden: ‘Als u de Christus bent, zeg ons dat dan.’  
Jezus antwoordde hen en zei: ‘Jullie geloven mij toch niet als ik het zou 
zeggen want zelfs een antwoord op een vraag krijg ik niet. Of laten jullie 
mij vrij - als ik zeg dat ik de Christus niet ben -? Maar vanaf nu zult u  
de Zoon des Mensen aan de rechterhand van de almachtige God zien 
zitten.’  
‘U bent dus de Zoon van God?’ Werd er door iedereen geroepen.  
En Jezus zei: ‘U zegt het, dat ik het ben.’ 
Ze zeiden: ‘Het is niet nodig dat er nog getuigen gehoord worden  
want we hebben het uit zijn eigen mond gehoord.’ 
 
En in de vroege ochtend werd door de hogepriesters en de oudsten van 
het volk en de schriftgeleerden en het voltallige Sanhedrin  
- het minimum aantal leden dat wettelijk gezien aanwezig moest zijn -  
het vonnis over Jezus geveld; hij moest ter dood worden gebracht.  
Ze stonden op en nadat ze hem geboeid hadden werd hij door de gehele 
menigte weggebracht en uitgeleverd aan Pontius Pilatus, de gouverneur.  
 
§ 256   De derde verloochening door Petrus               Mt.26:73/Mc.14:71  
                                                                                                  Lc.22:59/Jh.18:26  

 
Inmiddels was er een uur verstreken en Simon-Petrus was - weer - bij  
het vuur gaan staan om zich te warmen. De mensen die er stonden 
kwamen naar hem toe en zeiden:  
‘We weten zeker dat jij erbij hoort en het is ook goed te horen aan  
dat Galilees accent waar je mee spreekt.’ En één van de knechten  
van de hogepriester, een familielid van degene bij wie Petrus het oor  
had afgeslagen, zei: ‘Ik weet zeker dat ik jou bij hem in de Olijftuin  
heb gezien, of niet soms?’ ‘Ach man, waar heb je het over,’ zei Petrus 
ontkennend. Hij vloekte en tegen de omstanders riep hij: ‘Ik zweer  
jullie dat ik die man niet ken!’ Hij was nog niet uitgesproken of meteen 
kraaide de haan voor de tweede keer. Jezus - die juist op dat moment 
werd weggeleid - keerde zich om en keek Petrus aan.  
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Bij die aanblik herinnerde Petrus zich de woorden die Jezus  
gesproken had. Jezus had gezegd: “Nog voor de haan tweemaal  
gekraaid heeft zal jij mij driemaal hebben verloochend.”  
En diep in zijn mantel verscholen verliet Petrus de binnenplaats en  
hij huilde bittere tranen.  
 
§ 257   De dood van Judas                                               Mt.27:3/Hn.1:18 

 
Toen Judas, de man die hem verraden had, zag dat Jezus ter dood was 
veroordeeld kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig zilveren sjekels naar  
de hogepriesters en de oudsten van het volk terug en zei: ‘Ik heb 
gezondigd en onschuldig bloed aan u uitgeleverd.’ Maar ze zeiden:  
‘Dat is jouw probleem en niet het onze!’ Toen smeet Judas de zilveren 
sjekels hard tegen de - muur - van de tempel aan en maakte zich snel  
uit de voeten. Direct daarna hing hij zichzelf op.  
Nadat hij zich had verhangen stortte hij voorover op de grond en door  
de val werd zijn buik opengereten en kwamen al zijn ingewanden naar 
buiten.  
De hogepriesters verzamelden - de door Judas weggeworpen - zilveren 
sjekels en zeiden: ‘De wet staat ons niet toe dat dit geld in de offerkist 
wordt geworpen want het gaat om bloedgeld.’ Ze overlegden en besloten 
om er de akker van de pottenbakker mee te kopen. De akker zou men 
gaan gebruiken als begraafplaats voor niet- Joodse mensen. En omdat 
iedereen in Jeruzalem - het verhaal van Judas en het bloedgeld - te horen 
had gekregen wordt die akker vandaag de dag nog steeds de ‘bloedakker’ 
genoemd. In hun eigen taal - het Aramees - heet dat Akeldama, of te  
wel; bloedgrond. Hiermee ging in vervulling wat door de profeet Jeremia 
werd voorzegd toen deze zei:  
 

“Ze namen de dertig zilveren sjekels, 
weinig van waarde was hij hen waard, 
- zijn eigen volk - de zonen van Isr’el, 

zij stelden de prijs vast; dit was hij waard. 
 

Ze namen de dertig zilveren sjekels, 
en kochten er land mee, zoals God had gezegd, 
een akker van leem - bloedland voor bloedgeld, 

voor de prijs van een slaaf, ja de prijs van een knecht -.” 
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§ 258   Jezus wordt voorgeleid aan Pilatus                   Mt.27:11/Mc.15:2  
                                                                                                    Lc.23:2/Jh.18:28 
 
Het was vroeg in de morgen dat Jezus van Kajafas - die in de tempel  
de raadsvergadering had geleid - naar het pretorium werd gebracht.  
De menigte die hem kwam uitleveren ging echter het paleis van de  
- Romeinse - gouverneur niet binnen. Ze wilden zich niet ‘verontreinigen’ 
want als ze onrein waren mochten ze niet aan de maaltijden tijdens het 
Pascha deelnemen. Pilatus kwam daarom naar buiten en vroeg:  
‘Waarvan wordt deze man beschuldigd?’ Ze zeiden:  
‘We zouden hem niet komen uitleveren als hij geen slechterik met kwade 
bedoelingen was.’ Pilatus zei daarop: ‘Welnu, veroordeel hem dan volgens 
uw eigen wetten.’ De Joodse - leiders - zeiden hierop: ‘Wij zijn niet 
bevoegd om het vonnis van een ter dood veroordeelde uit te voeren.’  
Zo gingen de woorden van Jezus in vervulling op welke wijze hij gedood 
zou worden en hoe hij zou sterven.  
Pilatus ging het pretorium weer binnen en liet Jezus bij zich komen.  
Toen Jezus aan hem werd voorgeleid vroeg Pilatus: ‘Bent u de koning  
der Joden?’ Jezus vroeg daarop aan hem: ‘Stelt u deze vraag omdat u 
persoonlijk in mij geïnteresseerd bent of zijn er anderen die u gezegd 
hebben mij deze vraag te stellen?’ Pilatus zei: ‘Ik ben toch geen Jood?  
U bent door de hogepriesters en uw eigen volk aan mij uitgeleverd.  
Wat hebt u eigenlijk gedaan?’ ‘Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld,’ 
zei Jezus. 
‘Als mijn Koninkrijk van deze wereld zou zijn dan hadden mijn dienaars 
wel voor mij gevochten om te voorkomen dat ik in handen van de Joden 
zou vallen. Maar mijn Koninkrijk is niet van hier.’  
‘Dan bent u dus een koning!’ Zei Pilatus. ‘U zegt het, dat ik Koning ben,’ 
antwoordde Jezus. ‘Ik ben voor het - Koningschap - geboren en naar de 
wereld gekomen om de waarheid te verkondigen. En een ieder die de 
waarheid hoog in het vaandel heeft staan luistert naar wat ik te zeggen 
heb.’ ‘Wat is waarheid,’ zei Pilatus.  
En hij ging terug naar de Joden die buiten stonden en zei tegen hen:  
‘Hij is onschuldig, er is niets wat hem ten laste gelegd kan worden.’ 
Toen begonnen ze Jezus ervan te beschuldigen dat hij tweedracht zaaide 
en bezig was een volksopstand te ontketenen. Ze zeiden:  
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‘Wij hebben vastgesteld dat hij het volk oproept om geen belasting  
aan de keizer af te dragen en dat hij zichzelf tot ‘gezalfde’ koning  
heeft uitgeroepen.’  
Pilatus vroeg toen - voor de tweede keer, maar nu in het bijzijn van  
de menigte - aan Jezus: ‘Bent u de koning der Joden.’ Jezus antwoordde 
hem en zei: ‘U zegt het.’ 
Pilatus zei tegen de hogepriesters en de menigte: ‘Hij is onschuldig,  
op grond waarvan zou ik hem moeten veroordelen?’  
De menigte bleef echter met klem beweren - dat hij schuldig was - en  
ze zeiden: ‘Hij hitst het volk op met wat hij leert. Eerst in Galilea,  
waar het allemaal begonnen is, toen in heel Judea en nu weer hier!’ 
Pilatus die de naam Galilea hoorde vallen vroeg of Jezus soms een 
Galileeër was. Toen het hem duidelijk werd dat Jezus niet onder zijn 
gezag, maar onder het gezag van Herodes viel stuurde hij Jezus weg.  
Hij zond hem naar Herodes die tijdens de - feest - dagen ook in 
Jeruzalem was. 
 
§ 259   Jezus voor Herodes                                                           Lc.23:8 

 
Herodes was erg blij om Jezus te zien. Al geruime tijd had hij de wens 
gekoesterd om Jezus te ontmoeten want hij had veel over hem gehoord. 
Hij had erop gehoopt hem een of ander wonder te zien doen.  
Hij ging er dus goed voor zitten en langdurig bestookte hij Jezus met 
allerlei vragen. Maar Jezus zei niets en gaf nergens antwoord op. 
De hogepriesters en de schriftgeleerden stonden er bij. Driftig slingerden 
ze Jezus allerlei beschuldigingen naar het hoofd. Ook Herodes en zijn 
soldaten begonnen nu op hem te vitten.  
Ze maakten vernederende opmerkingen en dreven de spot met hem.  
Ze wierpen hem een vorstelijk gewaad over zijn schouders en zo werd hij 
naar Pilatus teruggestuurd. En vanaf die dag werden Herodes en Pilatus 
dikke vrienden, terwijl ze elkaar daarvoor niet konden luchten of zien.  
 
§ 260   Jezus of Barabbas                     Mt.27:12/Mc.15:3/Lc.23:13/Jh.18:39 

 
Pilatus riep de hogepriesters en de leiders van het volk bijeen en zei tegen 
hen: ‘Jullie hebben een man bij mij gebracht die haat en tweedracht zou 
zaaien onder het volk. Ik heb hem in uw bijzijn verhoord en vastgesteld 
dat hij niet schuldig is aan de door u ten laste gelegde zaken.  
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Ook Herodes is deze mening toegedaan. Ik heb jullie naar hem 
doorgestuurd en nadat door hem werd vastgesteld dat deze man  
geen overtredingen had begaan waar de doodstraf opstaat, zond hij  
hem naar ons terug. Ik geef hem een - corrigerende - lijfstraf en  
daarna laat ik hem vrij.’  
De hogepriesters en de oudsten van het volk bleven echter stug 
volhouden dat Jezus zich aan allerlei dingen had schuldig gemaakt. 
Tijdens deze aantijgingen hield Jezus zijn mond stijf dicht en voerde  
hij geen verweer. Pilatus vroeg opnieuw aan hem: ‘Waarom blijft u 
zwijgen, hoort u dan niet waar u allemaal van beschuldigd wordt?’  
Maar Jezus zei niets, hij zweeg in alle talen en daar was Pilatus  
behoorlijk over verbaasd.  
Nu was het tijdens het - Pascha - feest een gewoonte geworden dat de 
gouverneur één misdadiger zou vrijlaten. Het volk mocht daarbij de 
keuze maken. Een grote mensenmassa trok luid schreeuwend naar Pilatus 
toe en eiste dat hij gewoonte getrouw één gevangene zou vrijlaten. Op  
dat moment zat er juist een beruchte rebel en oproerkraaier vast. Zijn 
naam was Barabbas en hij had samen met zijn trawanten tijdens een rel  
in de stad iemand vermoord. Pilatus wilde zich niet aan zijn verplichting 
onttrekken en vroeg daarop aan de samengestroomde menigte: ‘Wie wilt 
u dat ik vrijlaat? Barabbas of Jezus die de Christus wordt genoemd?’  
Terwijl hij - deze vraag stelde - kreeg hij op het podium waar hij zat een 
bericht van zijn vrouw. Ze liet hem weten: 
“Meng je niet in deze zaak en laat je door niets en niemand verleiden een 
uitspraak over hem te doen. Ik heb over Jezus gedroomd en ik raakte erg 
van streek over wat men deze onschuldige aandeed; ik werd er koud en 
naar van.”  
Pilatus die zelf ook goed door had dat ze Jezus uit jaloersheid en pure 
nijd aan hem hadden uitgeleverd vroeg aan de menigte:  
‘Wilt u dat ik de koning der Joden laat gaan?’ De hogepriesters en de 
oudsten van het volk wisten echter de menigte ervan te overtuigen dat  
ze om de vrijlating van Barabbas moesten vragen. Ook moesten ze de 
dood van Jezus eisen. Ze hitsten het volk op en de menigte riep massaal:  
‘Weg met Jezus, wij willen Barabbas, laat Barabbas vrij!’  
Pilatus gaf er echter de voorkeur aan om Jezus vrij te laten. Hij nam 
opnieuw het woord en riep: ‘Wie van de twee moet ik vrijlaten!’ 
‘Barabbas!’ schreeuwde iedereen luid.  
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De gouverneur antwoordde: ‘Maar wat wilt u dan dat ik doe met  
degene die jullie de koning der Joden noemen?’ En opnieuw riep 
iedereen: ‘Hij moet gekruisigd worden! Kruisig hem, kruisig hem!’  
‘Maar wat heeft hij dan misdaan?’ Vroeg de gouverneur. Het volk  
riep echter opnieuw: ‘Kruisig hem, aan het kruis met hem!’ 
Toen vroeg Pilatus voor de derde keer aan hen: ‘Wat voor kwaad heeft  
hij dan gedaan? Ik heb niets kunnen vinden waar de doodstraf op staat.’ 
Maar de menigte riep uitzinnig van woede: ‘Kruisig hem!’  
Pilatus zei toen: ‘Ik zal hem als afstraffing laten geselen en daarna laat  
ik hem vrij.’  
En Pilatus droeg Jezus over aan zijn soldaten om hem te laten geselen. 
 
§ 261   Pilatus velt zijn vonnis             Mt.27:24/Mc.15:16/Lc.23:23/Jh.19:1 

 
Jezus werd door de soldaten van de gouverneur meegenomen en naar  
de binnenplaats van het pretorium gebracht waar hij gegeseld werd. 
Ze riepen al hun dienstmakkers erbij en het hele regiment ging om Jezus 
heen staan. Hij werd door hen uitgekleed en ze wierpen een - oude - 
scharlaken rode soldatencape over zijn schouders. De cape moest een 
purperrood koningsgewaad - voorstellen -.  
Van doorntakken werd een kroon gevlochten die als een lauwerkrans 
rondom zijn hoofd werd geplaatst en in zijn rechterhand gaven ze hem  
- als koningsscepter - een rietstok. Ze maakten spottend een diepe 
buiging voor hem en zeiden: ‘Gegroet gij koning der Joden,’ en 
tegelijkertijd sloegen ze hem in het gezicht. Ook werd hij bespuugd en 
werd hij met de rietstok die ze uit zijn hand hadden gegrist op het hoofd 
geslagen. Daarna vielen ze op hun knieën en brachten hem - spottend - 
eer en hulde toe.  
Pilatus kwam weer naar buiten en zei tegen - het volk -: ‘Ik zal hem naar 
buiten brengen om jullie te laten zien dat ik vind dat hij onschuldig is.’  
Jezus kwam daarop naar buiten. Hij had de scharlaken rode cape om en 
op zijn hoofd droeg hij de doornenkroon. En met - geladen - stem zei 
Pilatus: ‘Zie daar de mens.’ Toen de hogepriesters en de tempeldienaren 
Jezus zagen schreeuwden ze: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ Pilatus zei 
daarop: ‘Neem hem maar mee en kruisig hem zelf maar, want ik vind  
dat hij niet schuldig is!’ ‘We hebben een wet,’ riepen de Joodse - leiders - 
‘en volgens die wet moet hij ter dood worden gebracht want hij heeft  
zich de Zoon van God genoemd.  
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- En u dient die wet te respecteren en te handhaven -.’ Toen Pilatus  
het woord - godenzoon - hoorde, bekroop de angst hem en werd hij  
nog banger dan hij al was. Hij ging het pretorium weer binnen en  
vroeg aan Jezus: ‘Waar komt u vandaan; wat is uw afkomst en waar ligt 
uw oorsprong?’ Maar Jezus gaf hem daarop geen antwoord. ‘Waarom 
zegt u niets tegen mij?’ Vroeg Pilatus aan hem. ‘Weet u niet dat ik de 
macht heb om u te laten kruisigen en dat ik ook bij machte ben om u  
vrij te laten?’ Jezus antwoordde hem en zei: ‘Die macht is u van ‘Boven’ 
gegeven en het is enkel en alleen daarom dat u macht over mij hebt. 
Daarom is de schuld van degene die mij, aan u heeft uitgeleverd, groter 
dan uw schuld.’ Toen Pilatus Jezus dit hoorde zeggen deed hij er alles  
aan om hem in vrijheid te stellen.  
De soldaten trokken na alle bespottingen de cape weer van Jezus 
schouders en hielpen hem zijn eigen kleding weer aan te trekken.  
Maar de Joodse - leiders - riepen: ‘Als u hem vrijlaat maakt u zich niet 
geliefd bij de keizer want wie zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet 
tegen het Romeinse rijk.’ Pilatus hoorde aan wat er gezegd werd en leidde 
Jezus naar buiten. Daar nam hij plaats op de zetel van rechtspraak die op 
het met marmer en mozaïek ingelegde podium stond, het zogenaamde 
Litostrotos. In het Aramees wordt dat podium het ‘Gabatta’ genoemd.  
‘Zie hier uw koning,’ zei Pilatus tegen de Joden. Maar het volk ging  
dwars tegen hem in en begon meteen te schreeuwen: ‘Weg met hem,  
weg met hem, kruisig hem!’ En steeds harder en harder klonk het 
geschreeuw dat hij Jezus moest kruisigen. Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw 
koning kruisigen?’ De hogepriesters zeiden daarop: ‘We hebben maar  
één koning en dat is Caesar.’ Toen Pilatus inzag dat zijn inspanningen 
nergens toe hadden geleid en dat er een rel dreigde te ontstaan zwichtte 
hij voor hun eisen.  
De hogepriesters en het volk hadden hun zin gekregen. Ze hadden het 
voor elkaar, want:  
“Door luid en lang te krijsen gaat men in op al je eisen.”  
Pilatus liet een - kom - water brengen en waste daar voor het oog van  
de menigte zijn handen in. Terwijl hij dit deed zei hij: ‘Onthoud goed  
wie dit gewild heeft want mijn handen hebben het bloed van deze 
onschuldige niet vergoten.’ En het gehele volk antwoordde en zei: ‘Laat 
de bloedschuld die wij hebben maar op ons en onze kinderen neerdalen.’ 
Pilatus sprak daarop het vonnis uit dat het volk van hem verlangde.  
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Hij liet Barabbas, de rebel die wegens moord en oproer in het gevang  
zat, voor hen vrij, en Jezus leverde hij aan hen uit. Aan de grillen van  
het volk werd Jezus uitgeleverd. 
Dit alles gebeurde op de vrijdag tijdens het Pascha omstreeks zes uur in 
de ochtend, de dag waarop men voorbereidingen - voor de sabbat - treft.  
Op deze dag werd Jezus aan de Joden uitgeleverd en door de soldaten  
die hem bespot en gegeseld hadden weggevoerd naar de plaats van de 
kruisiging. 
 
§ 262   De kruisiging                          Mt.27:32/Mc.15:21/Lc.23:26/Jh.19:17 

 
Jezus werd meegenomen en moest zelf de kruisbalk dragen. Ze gingen 
naar een plek buiten de stad die ‘Schedelplaats’ genoemd wordt en in  
het Aramees Golgota heet. Onderweg hielden de soldaten een 
voorbijganger aan die gedwongen werd het kruis verder te dragen. De 
man kwam net van zijn akker en zijn naam was Simon. Hij was de vader 
van Alexander en Rufus en hij was afkomstig uit Cyrene. De kruisbalk 
werd door Simon van Cyrene opgetild en op bevel van de soldaten  
droeg hij hem achter Jezus aan. 
Een grote massa mensen uit het volk volgde Jezus evenals een aantal 
vrouwen die om hem treurden en zich op de borst sloegen van verdriet. 
Jezus draaide zich om en zei tegen de vrouwen: 
‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij, maar huil om jezelf en je 
kinderen. Want er komt een tijd dat men zal zeggen: gelukkig zijn de 
vrouwen die onvruchtbaar zijn, gelukkig is de schoot die geen kinderen 
baarde en gelukkig zijn de borsten die niet hebben gezoogd. In die tijd 
zullen de mensen dan gaan zeggen: we zijn beter af als de bergen op ons 
neerstorten en als de heuvels ons levend begraven, want als ze met het  
- jonge - groene hout al dit soort dingen doen wat zal het dorre hout  
dan wel niet te wachten staan?’ 
Met hem werden twee misdadigers meegevoerd om terechtgesteld  
te worden. Het was negen uur in de ochtend toen ze op de plek 
aankwamen die ‘Schedelplaats’ genoemd wordt en ze gaven Jezus oxos 
wijn met mirre en gal te drinken. - Oxos is een scherpe azijndrank die  
met water en wijn wordt aangelengd en de toegevoegde mirre en gal 
werken verdovend maar de gal is wel giftig -.  
Jezus proefde ervan maar hij wilde het niet drinken.  
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Daarna werd hij samen met de misdadigers gekruisigd. Eerst Jezus,  
hij kwam in het midden te hangen, en toen de anderen. De één aan  
de rechterkant en de ander aan de linkerkant van hem. Zo ging de tekst 
van - Jesaja - uit de - heilige - Schrift in vervulling waar geschreven staat:  
“Hij werd beschouwd als een misdadiger.”  
En Jezus zei: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’ 
Terwijl het volk stond toe te kijken begonnen nu ook de Joodse leiders 
hem te midden van de menigte te bespotten en belachelijk te maken.  
Ze zeiden: ‘Anderen heeft hij gered, laat hij zichzelf nu maar redden;  
dat moet toch niet zo moeilijk zijn als je de Christus bent die door  
God is uitverkoren.’ Ook de soldaten kwamen er bijstaan en spottend 
boden ze hem een - beker - oxos wijn aan. Ze zeiden: ‘Als jij voor de 
Joodse koning wilt doorgaan dan moet je eerst maar eens jezelf redden!’ 
Bovenop de kruispaal liet Pilatus een bord met inscriptie aanbrengen 
waarop de reden van deze strafmaatregel was vermeld. Er stond:  
“Dit is Jezus van Nazaret, de koning der Joden.” 
Het bord was boven zijn hoofd geplaatst en de tekst stond er in het 
Aramees, Grieks en het Latijn. Ze werd door veel Joden gelezen omdat 
de plaats waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag.  
De hogepriesters zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet schrijven dat hij de 
koning der Joden ‘is,’ maar u moet schrijven dat hij ‘gezegd’ heeft dat  
hij de koning der Joden is.’ Pilatus zei daarop: ‘Wat ik heb geschreven 
staat er en blijft er staan.’ 
Nadat de soldaten Jezus hadden gekruisigd deelden ze zijn kleding in  
vier gedeelten op en iedere soldaat kreeg een deel.  
Toen ze zijn onderkleed wilden verdelen zeiden ze tegen elkaar:  
‘Laten we dit maar heel houden en er om loten wie het krijgt.’  
Dat deden ze omdat zijn onderkleed naadloos was. Het was - op  
dezelfde wijze als dat van een priesterkleed - van boven tot onder uit  
een stuk geweven. 
Zo ging in vervulling wat er in de - Psalmen van de heilige - Schrift 
geschreven staat en door de soldaten werd uitgevoerd: 
 

“- De honden staan rondom mij heen, 
een woeste meute sluit mij in, 
mijn handen en mijn voeten, 

ze zijn doorboord; 
men slaat er nagels in. 
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Ik kan mijn beend’ren tellen, 
vol leedvermaak kijkt men mij aan - 
mijn kleding is men aan ’t verdelen, 

mijn mantel wordt verloot; 
- ach HERE zie mij aan -.” 

 
De soldaten bleven daarna bij hem zitten om hem te bewaken. 
Hoofdschuddend maakten de voorbijgangers hatelijke opmerkingen 
tegen hem en zeiden: ‘Kijk nou toch eens! Jij zou toch de tempel 
afbreken en in drie dagen wel weer eventjes opbouwen? Nou, zie  
eerst maar eens dat je jezelf redt, en kom van dat kruis af, je bent  
toch Gods Zoon?’  
Ook de hogepriesters en de oudsten van het volk - bleven - samen  
met de schriftgeleerden en de Farizeeërs de spot met hem drijven.  
Ze zeiden:  
‘Anderen heef hij gered maar zichzelf redden kan hij niet. Pas als hij  
van het kruis naar beneden komt dan zullen we geloven dat hij de 
gezalfde koning van Israël is. Hij vertrouwt toch zo op God en hij  
heeft toch gezegd dat hij Gods Zoon is? Laat God hem nu dan redden, 
als God het goed met hem meent!’ 
En ook de misdadigers, die samen met hem waren gekruisigd, jouwden 
hem uit en bespotten hem. 
Bij het kruis stonden: Maria, de moeder van Jezus en Maria van  
Magdala. Ook Maria, de vrouw van Klopas stond er. Zij was de moeder 
van Jacobus de jongere en Joses. Ze stonden er samen met Salome, de 
zus van zijn moeder, die de moeder was van de zonen van Zebedeüs; 
Jacobus en Johannes.  
Verderop stonden ook de vrouwen toe te kijken die Jezus gediend 
hadden en hem vanuit Galilea waren gevolgd. Veel van die vouwen 
hadden alles met hem meegemaakt en waren samen met hem naar 
Jeruzalem gekomen.  
Jezus zag zijn moeder staan. Ze stond bij - Johannes - de leerling van  
wie hij veel hield. ‘Vrouw,’ zei hij tegen zijn moeder, ‘kijk, dat is je zoon.’ 
En tegen zijn leerling zei hij: ‘Kijk, zij is je moeder.’ En vanaf dat  
moment nam deze leerling haar op in zijn huis. 
Een van de misdadigers die er hing zei spottend tegen hem: ‘Als jij de 
Christus bent, verlos jezelf dan, en help ons dan ook gelijk een handje!’ 
De andere misdadiger kon niet goedkeuren wat er gezegd werd en zei:  
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‘We ondergaan dezelfde straf - maar zelfs vlak voor je dood - toon je 
geen enkel ontzag voor God. Wij krijgen ons verdiende loon, maar  
hij heeft dit niet verdiend.’ En tegen Jezus zei hij:  
‘Here, denk aan mij wanneer u in uw Koninkrijk komt.’ En Jezus zei 
tegen hem: ‘Ik verzeker je dit: nog vandaag zal je samen met mij in  
het paradijs zijn.’ 
En Jezus wist dat hij nu alles had volbracht. 
 
§ 263   De dood van Jezus                  Mt.27:45/Mc.15:33/Lc.23:44/Jh.19:28 
 
Om twaalf uur, het eerste uur van de middag, ontstond er een  
duisternis die over het hele land viel en drie uur lang aanhield. De  
zon werd verduisterd en haar schijnsel verdween. En rond het derde  
uur in de middag schreeuwde Jezus met luide stem:  
‘Eli, Eli, lema sabachtani.’  
Dat - is Hebreeuws - en betekent: “Mijn God, mijn God, waarom  
hebt Gij mij verlaten.” Toen de omstanders hem dat hoorden roepen 
zeiden sommigen: ‘Hij roept Elia.’ Vlug werd er door een van hen een 
spons in een vat oxos wijn dat daar stond gedrenkt. De spons werd op 
een rietstok gestoken en op deze wijze wilde men hem laten drinken. 
Maar de andere zeiden: ‘Nee, niet doen! Laten we kijken of Elia hem 
komt redden.’ 
De Schrift moest echter in zijn geheel vervuld worden - en zo ook  
deze tekst, een tekst uit de Psalmen van David -: 
 

“Mijn kracht is als een kruik gebroken, 
mijn tong voelt aan als verdroogd leer, 

in ’t stof des doods, hebt Gij mij neergelegd, 
en spreken valt mij zwaar; ik kan niet meer.” 

 
En Jezus zei: ‘Ik heb dorst.’ 
De stok met daarop de in oxos wijn gedrenkte spons - ditmaal uit een  
vat waar geen toevoeging van gal en mirre was ingedaan - werd toen naar 
de mond van Jezus gebracht en nadat hij ervan gedronken had zei hij: 
‘Het is volbracht.’ 
En opnieuw gaf hij een schreeuw en met luide stem riep hij: 
‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ 
Toen hij dit gezegd had blies hij met gebogen hoofd de laatste adem  
uit en gaf zijn geest in handen van de Vader over. 



 225 

Op hetzelfde moment scheurde het voorhangsel van de tempel 
doormidden. Het scheurde van boven naar beneden en viel in twee 
stukken uiteen. De aarde beefde en de rotsen spleten en de graven 
openden zich. En de lichamen van veel ontslapen heiligen werden 
opgewekt - in een verheerlijkt lichaam -. En na de opstanding van  
Jezus verlieten zij de graven en gingen de heilige stad in waar hun 
aanwezigheid door veel mensen werd waargenomen.  
De commandant die gezien had wat er allemaal gebeurde prees  
God en zei: ‘Deze man was inderdaad niet schuldig.’ Hij had recht 
tegenover het kruis gestaan en gezien hoe Jezus met een schreeuw  
zijn laatste adem uitblies. Hij had de aarde zien beven. Hij en zijn 
soldaten, de mannen die Jezus bewaakten, ze hadden dingen zien 
gebeuren waar ze erg van waren geschrokken. ‘Die man was werkelijk 
Gods Zoon!’ zeiden ze. En de hele volksmassa die op het schouwspel 
was afgekomen ging ontdaan naar huis terug en sloeg zich van wroeging 
en berouw op de borst. En al de bekenden van Jezus, ook de vrouwen  
die hem vanuit Galilea waren gevolgd, hadden deze dingen van een 
afstand gadegeslagen en met hun eigen ogen zien gebeuren. 
 
§ 264   De doorboring van Jezus zijde                                        Jh.19:31 

 
Nu - gebeurde dit alles op vrijdag - de dag dat de Joden hun 
voorbereidingen - voor de sabbat - treffen. Ook was deze sabbatsdag  
nog eens een bijzondere dag omdat hij in de - week van het Pascha -  
viel. De Joden die niet wilden dat de lichamen tijdens de sabbat aan  
het kruis bleven hangen gingen naar Pilatus toe. Ze vroegen of hij  
de benen van de gekruisigden wilde breken - want dat zou hun dood 
bespoedigen - en dan kon men de lichamen van het kruis afnemen. 
De soldaten kwamen en zij braken de benen van de eerste en van de 
andere man die met Jezus gekruisigd was. Toen ze bij Jezus kwamen 
zagen ze dat hij al gestorven was en zijn benen werden niet gebroken. 
Een van de soldaten stak echter wel een speer in zijn zijde en meteen  
kwam er bloed en water uit.  
Dit - alles - is door iemand verklaard die het met eigen ogen gezien  
heeft en zijn verklaring is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid 
spreekt en hij wil dat u ook tot geloof komt.  
Het is zo gegaan om de - heilige - Geschriften te vervullen want daar  
staat te lezen: ‘Geen been - van het Paaslam - zult gij breken.’ - En in  
de Psalmen staat te lezen: 
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“De oprechte van hart, krijgt het hard te verduren, 
maar JAHWEH is getrouw, en redt keer op keer, 
Hij waakt over hem, en beschermt zijn gebeente, 

geen bot wordt gebroken, zo spreekt God de HEER.” - 
 
En weer een andere Schrifttekst - die van de profeet Zacharia - zegt: 
 

- “Mijn Geest van inkeer en genade, 
die zal Ik schenken, aan gans Jeruzalem. 

En heel het nageslacht van David, 
zal zich dan wenden gaan, tot hem. - 

 
Tot hem, zal men zich dan gaan wenden, 

tot hem, die men doorstoken heeft. 
- Als om hun enig kind, zullen ze treuren, 

als om een oudste zoon, die men verloren heeft -.” 
 
§ 265   De begrafenis van Jezus         Mt.27:57/Mc.15:42/Lc.23:50/Jh.19:38 

 
Nu was er een rijk man die Jozef heette en een vooraanstaand raadslid 
van de Hoge Raad was. Hij kwam uit de joodse stad Arimatea en hij  
was een eerlijk en oprecht gelovig man die zelf ook het Koninkrijk van 
God verwachtte. Jozef was een volgeling van Jezus geworden maar uit 
angst voor de Joden had hij dit geheim gehouden. Ook had hij niet 
ingestemd met het besluit dat zijn mederaadsleden hadden genomen  
en was hij het niet eens met hun handelswijze.  
Na alle gebeurtenissen ging Jozef van Arimatea bij het vallen van de 
avond naar Pilatus toe. Hij voelde zich niet echt op zijn gemak maar  
toch wist hij zijn angst te overwinnen. 
Bij Pilatus aangekomen vroeg Jozef aan hem of hij het lichaam van  
Jezus mocht weghalen en meenemen. Pilatus keek verwonderd op want 
hij verkeerde in de veronderstelling dat Jezus nog in leven was. Hij liet  
de commandant bij zich roepen en vroeg aan hem of Jezus al gestorven 
was. Nadat de commandant verslag had uitgebracht besloot Pilatus het 
lichaam aan Jozef toe te vertrouwen en het hem te schenken.  
Hij gaf bevel het lichaam vrij te geven en deelde mee dat het aan Jozef 
was toegewezen. 
Nadat Jozef toestemming van Pilatus had gekregen om het lichaam weg 
te halen kocht hij een linnen lijkwade.  
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Daarna nam hij het lichaam van Jezus van het kruis af. Nicodemus, de 
man die Jezus ‘s nachts een keer had opgezocht, was ook gekomen. Hij 
had een mengsel van mirre en aloë bij zich dat ongeveer drieëndertig  
kilo woog. Ze namen het lichaam van Jezus en wikkelden dat, zoals bij  
de Joden gebruikelijk is, met het kruidenmengsel in de schone en zuivere 
nieuwe linnen doek.  
Dicht bij de plek waar Jezus was gekruisigd bevond zich ook een tuin.  
In deze tuin had Jozef van Arimatea voor zichzelf in de rotsen een  
graf laten uithouwen. Het was een nieuw graf waar nog nooit iemand  
in was bijgezet. Omdat het bijna sabbat was en de joodse dag van 
‘voorbereiding’ ten einde liep, werd Jezus in dit dichtbij gelegen graf 
neergelegd.  
Bij de graflegging waren ze op de voet gevolgd door de vrouwen die met 
Jezus uit Galilea waren meegekomen. De vrouwen namen de plek waar 
het graf was gelegen goed in zich op en ze keken aandachtig toe hoe 
Jezus er werd ingelegd. Er werd een grote steen voor de ingang van het 
graf gerold en daarna gingen ze weg.  
Maria van Magdala en de andere Maria, de moeder van Joses, gingen er 
recht tegenover zitten met hun blik voortdurend op het graf gericht. De 
andere vrouwen gingen terug om kruiden en zalfolie klaar te maken. Op 
de sabbat - die direct na hun terugkomst begon - nam men echter wel  
de voorgeschreven rust in acht. 
 
§ 266   Bewaking bij het graf                                                      Mt.27:62 

 
De volgende dag, de dag na de voorbereidingsdag, gingen de 
hogepriesters en de Farizeeërs gezamenlijk naar Pilatus toe.  
Ze spraken hem aan en zeiden: ‘Heer, wij kunnen ons herinneren  
dat die volksverleider toen hij nog in leven was gezegd heeft:  
“Na drie dagen sta ik op.”  
Zou u daarom de opdracht willen geven het graf te bewaken tot de  
derde dag? Anders nemen zijn volgelingen hem ‘s nachts ongezien mee 
en kunnen ze tegen het volk zeggen dat hij uit de dood is opgestaan.  
En die laatste leugen zal nog erger zijn - en meer opschudding 
veroorzaken - dan de eerste leugen.’ 
Pilatus zei: ‘Ik zal voor bewaking zorgen. Ga er heen en neem uit 
voorzorg alle veiligheidsmaatregelen die u nodig acht.’ Ze gingen  
er naar toe en voor de veiligheid werden er bewakers bij het graf 
neergezet en werd de grafsteen met een zegel verzegeld. 
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HOOFDSTUK 9 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Jh.5:24 

§ 267   Levend Leven 

 
‘Wie naar mijn woorden luistert, en in Hem gelooft, die mij gezonden heeft, 

die heeft voorwaar het eeuwig leven, een levend leven, door Gods Geest. 
 

Hij zal niet sterven, hij zal leven, het doodsoordeel dat treft hem niet, 
zijn leven is bij Hem geborgen, een levend leven, ligt in’t verschiet. 

 
Het uur des Zoons van God breekt aan, de doden horen naar zijn stem, 
hij wekt hen op, schenkt hun nieuw leven, een levend leven dicht bij Hem. 

 
God is de bron van al het leven, Hij schonk het leven aan Zijn Zoon, 
de Zoon mag leven door de Vader, een levend leven, bij Gods troon. 

 
God gaf Zijn Zoon de macht over het leven, de Mensenzoon heeft macht over de dood, 

het hongerig graf, heeft het gevecht verloren, hij leeft voor eeuwig, God is groot. 
 

Wees niet verbaasd, kijk niet verwonderd, hij roept de doden uit hun graf, 
en ieder die zijn naaste liefhad, zal hij behoeden voor Gods straf. 

 
De mens die goed en deugdzaam leefde, die zal herrijzen, voor nieuw leven, 

maar wie het kwade heeft bedreven, zal staan voor God en moet Zijn oordeel vrezen.’ 
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§ 268   De opstanding en het lege graf                           Mt.28:1/Mc.16:1   
                                                                                                      Lc.24:1/Jh.20:1 

 
Toen de sabbat voorbij was en het prille ochtendlicht van de eerste 
zonnestralen zich door het diepe duister van de nacht heen boorde 
kwamen de vrouwen naar het graf. Op deze eerste dag van deze  
nieuwe week terwijl de zon aan de hemel verrees kochten zij specerijen 
om daar voor ‘hem’ een geurige olie uit te maken waarmee ze zijn  
lichaam konden zalven.  
Maria van Magdala, Salome, Johanna en Maria de moeder van Jacobus 
alsmede een aantal andere vrouwen liepen met de door hen gemaakte 
zalfolie naar het graf toe. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal de steen voor 
de ingang van het graf voor ons weg rollen?’ Want de steen was erg groot.  
Plotseling begon de aarde hevig te schudden en te beven want een engel 
van de HEER kwam uit de hemel neergedaald. De engel ging naar het 
graf, rolde de steen voor de ingang weg en ging erop zitten. Zijn gedaante 
leek op het licht van de bliksem en zijn kleding was zo wit als sneeuw.  
De bewakers sidderden van angst en vielen als dood op de grond neer. 
Toen Maria van Magdala bij het graf aankwam zag ze dat de steen voor 
het graf was weggehaald. Zo snel als ze kon holde ze naar Simon-Petrus 
en naar de leerling van wie Jezus veel hield.  
De engel sprak daarop de - achtergebleven - vrouwen aan en zei: ‘Wees 
niet bang. Ik weet dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. Maar hij is  
niet hier want hij is ‘opgewekt’, zoals hij heeft gezegd. Hij is vroeg in de 
ochtend van de eerste dag van de week ‘opgewekt’. Kom en kijk maar 
naar de plaats waar de Heer gelegen heeft.’ Toen de vrouwen naar het 
graf keken zagen ze dat de steen was weggerold. Ze gingen het graf in en 
schrokken hevig want rechts in de hoek zagen ze een in het wit geklede 
jongeman zitten. De jongeman zei: 
‘Wees niet bang. Jullie zijn toch op zoek naar Jezus van Nazaret, de 
gekruisigde? Hij is opgewekt en is hier niet. Kijk, dit is de plek waar hij 
was neergelegd.’ Ze keken naar de plek en ze zagen dat het lichaam van 
de Here Jezus er niet was. Ze keken maar ze konden hem niet vinden!  
Het hele gebeuren had hen in verwarring gebracht en radeloosheid 
maakte zich van hen meester. Plots stonden de twee in blinkende  
kleding gehulde mannen naast hen.  
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De vrouwen krompen van schrik ineen en staarden angstig naar  
de grond. ‘Waarom zoeken jullie de ‘Levende’ tussen de doden?’  
zeiden de beide engelen.  
‘Hij is niet hier want hij is opgewekt. Weten jullie nog wat hij  
gezegd heeft toen jullie nog in Galilea waren? Hij heeft gezegd dat  
de Mensenzoon aan zondige mensen zou worden uitgeleverd om 
gekruisigd te worden en dat hij op de derde dag zou opstaan.’  
Toen herinnerden de vrouwen zich dat Jezus dat gezegd had. 
Een van de engelen sprak verder en zei: ‘Maar ga nu snel naar zijn 
leerlingen en vertel Petrus en de anderen dat hij uit de dood is  
opgestaan. En zeg daarbij dat ze naar Galilea moeten gaan en dat  
Jezus voor hen uit zal gaan en dat ze hem daar zullen zien.’ 
Hals over kop verlieten de vrouwen bevend van angst de grafkamer  
en sloegen geschrokken op de vlucht. Ze holden naar de leerlingen  
toe om het te vertellen en onderweg spraken ze er met niemand over 
want van schrik en blijdschap konden ze geen woord meer uitbrengen.  
 
§ 269   Petrus en Johannes gaan naar het graf               Lc.24:12/Jh.20:2 

 
Toen Maria van Magdala bij Petrus en de leerling van wie Jezus veel  
hield aankwam zei ze: ‘Ze hebben de Here uit het graf gehaald en we 
weten niet waar ze hem hebben neergelegd.’ Petrus en de andere leerling 
gingen daarop naar buiten en samen renden ze naar het graf toe.  
- Johannes - de andere leerling liep echter sneller dan Petrus en kwam  
als eerste bij het graf aan. Toen hij - bij de ingang - bukte zag hij de  
linnen doeken liggen, maar hij ging het graf niet in. Simon-Petrus  
die even later aankwam ging wel de grafkamer in. Hij zag alleen de  
linnen doeken liggen en hij zag dat de zweetdoek, de doek waarmee  
het hoofd van Jezus was afgedekt, niet bij de anderen doeken lag. De 
zweetdoek lag apart en netjes opgerold op een ander plaats. Toen ging 
ook de andere leerling naar binnen, de leerling die als eerste bij het  
graf was aangekomen. En hij zag en geloofde. Want nu pas werd het  
hun duidelijk dat in de - heilige - Schrift te lezen staat dat hij uit ‘de  
dood’ zou opstaan. Daarop gingen de - twee - leerlingen weer naar  
huis terug. - Ze lieten Maria van Magdala, die inmiddels bij het graf  
was teruggekeerd, alleen in de graftuin achter -. 
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§ 270   Jezus verschijnt aan Maria van Magdala           Mc.16:9/Jh.20:11  
  
Maria van Magdala stond bij de ingang van het graf en huilde.  
Terwijl de tranen over haar wangen stroomden boog ze zich voorover  
en keek de grafkelder in. In het graf zag ze twee in het wit geklede 
engelen zitten. De één zat aan het hoofdeind en de ander aan het 
voeteneind van de plaats waar het lichaam van Jezus had gelegen.  
Ze vroegen aan haar:  
‘Vrouw, waarom huil je? ’ Ze antwoordde: ‘Ze hebben mijn Here 
weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben gelaten.’  
Nadat ze dit gezegd had draaide ze zich om en keek plots in het gezicht 
van Jezus die daar stond.  
Jezus verscheen het eerste aan Maria van Magdala, de vrouw bij wie  
hij zeven demonen had uitgedreven. 
Ze keek hem aandachtig aan maar zag niet wie hij was. Ze dacht dat  
het de tuinman was. Jezus zei tegen haar: ‘Vrouw, waarom huil je en  
wie zoek je?’ ‘Ach heer,’ zei ze, ‘als u hem heeft weggehaald zeg me dan 
waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Toen zei  
Jezus: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en - verheugd - riep ze: ‘Rabboeni!’ 
Dat is het Aramese woord voor ‘Meester’.  
Jezus zei tegen haar: ‘Houdt me niet vast, want ik ben nog niet naar de 
Vader opgestegen. Ga maar naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik 
zal opstijgen naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God, die 
ook jullie God is.’ Daarna vertrok Maria van Magdala naar de broeders. 
 
§ 271   Jezus verschijnt aan de andere vrouwen           Mt.28:9/Mc.16:10  
                                                                                                    Lc.24:9/Jh.20:18 

 
Terwijl de - andere - vrouwen - nog - onderweg waren naar de leerlingen 
om te vertellen wat er was gebeurd kwam plots Jezus op hen toegelopen. 
‘Sjalom,’ zei hij. Ze liepen naar hem toe en knielden vol ontzag voor hem 
neer en met hun handen om zijn voeten geklemd werd hij door  
hen vereerd en aanbeden. Toen zei Jezus tegen hen:  
‘Wees maar niet bang. Ga naar mijn broeders en vertel dat ze naar  
Galilea moeten gaan en dat ze mij daar zullen zien.’ 
 
Toen Maria van Magdala bij de leerlingen aankwam zei ze tegen hen  
en de anderen die altijd bij hem waren geweest: ‘Ik heb de Here gezien.”  
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Ook vertelde ze aan de mensen die altijd met hem waren opgetrokken  
en nu met tranen in de ogen om hem zaten te treuren wat hij tegen haar 
gezegd had. Toen ze hoorden dat hij nog leefde geloofden ze haar niet.  
Ook de - overige - vrouwen die van het graf waren teruggekeerd 
vertelden aan de elf apostelen en de anderen wat er was gebeurd. Maar 
deze vonden het te zot voor woorden en deden het af als kletspraat.  
Maar Petrus niet, hij was - zo juist nog met Johannes - bij het graf 
geweest waar hij alleen de linnen windsels had aangetroffen. En die 
gebeurtenis had hem verwonderd.  
 
§ 272   De bewakers worden omgekocht                                  Mt.28:11 

 
Nadat de vrouwen bij het graf waren weggegaan gingen enkele van de 
bewakers naar de stad. Daar aangekomen stelden ze de hogepriesters  
van alle gebeurtenissen op de hoogte. De hogepriesters en de oudsten 
van het volk beraadslaagden met elkaar en na overleg gaven ze de 
bewakers een flinke som geld. Ze zeiden tegen hen:  
‘Zeg maar dat zijn leerlingen ’s nachts gekomen zijn en dat ze zijn  
lichaam ongezien hebben weggehaald terwijl jullie sliepen. En mocht  
het de gouverneur ter ore komen dan zullen wij wel een praatje met  
hem maken en ervoor zorgen dat jullie niet in de problemen komen.’  
De soldaten namen het geld aan en verspreidden zoals hun gezegd was 
dit gerucht. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de 
Joden de ronde. 
 
§ 273   Jezus verschijnt aan de Emmaüsgangers        Mc.16:12/Lc.24:13  
 
Op diezelfde dag vertrokken er twee leerlingen naar het dorpje Emmaüs 
dat op een kleine twaalf kilometer van Jeruzalem tussen de akkers lag.  
Ze spraken met elkaar over alles wat er was gebeurd. Terwijl ze druk met 
elkaar in gesprek waren kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen 
mee. Hij werd door hen echter niet herkend want hun blik werd door  
een sluier bedekt. Tijdens de wandeling vroeg Jezus aan hen:  
‘Waarover hebben jullie het toch, de één is nog niet uitgesproken of  
de ander valt hem in de rede?’  
Met een triest gezicht bleven ze staan en een van hen, de man die 
Kleopas heette, gaf hem antwoord en zei: ‘Bent u dan de enige 
vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er zich hier de laatste dagen 
heeft afgespeeld?’  
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‘Wat dan?’ Vroeg Jezus. Ze zeiden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus  
van Nazaret! Die man was een groot en machtig profeet die door  
zijn woorden en daden in hoog aanzien stond bij God en de mensen. 
Maar hij werd door de hogepriesters en de leiders van ons volk ter  
dood veroordeeld en gekruisigd.  
Wij hadden gehoopt dat hij Israël zou bevrijden maar er zijn sinds  
zijn dood nu al drie dagen verstreken. En dan is er ook nog dat 
verbijsterende verhaal van een aantal vrouwen uit onze groep. Ze  
waren vroeg in de ochtend naar het graf gegaan en ze konden zijn 
lichaam niet vinden. En ze vertelden ons ook dat er engelen aan hen 
waren verschenen en dat die engelen gezegd hadden dat hij leeft! Een 
aantal van ons is toen naar het graf gegaan en ze troffen het aan zoals  
de vrouwen het hun hadden verteld, maar Jezus hebben ze niet gezien.’ 
Toen zei Jezus tegen hen:  
‘Wat zijn jullie toch dom en traag van begrip als het om geloof gaat!  
Denk nou eens na wat er door de profeten hierover is gezegd. Moest  
de Christus volgens de profeten dit lijden niet ondergaan om zo zijn 
glorie binnen te gaan?’  
En hij begon hun uit te leggen wat er in de Geschriften over de  
Christus geschreven staat. Hij begon bij Mozes en via al de profeten  
legde hij hen uit wat er over hem zelf in de Geschriften te lezen staat. 
Toen ze dicht bij het dorp kwamen waar ze naar op weg waren deed 
Jezus net of hij verder wou reizen. De mannen zeiden: ‘Blijf toch hier,  
het is al laat en de dag is bijna om.’ En ze drongen er op aan dat hij bij 
hen bleef. Jezus ging daarop met hen mee en bleef bij hen. 
Toen ze samen aan tafel gingen nam Jezus het brood, sprak er de 
zegebede over uit, brak het in stukken en gaf het hun. Op dat moment 
werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar op hetzelfde 
moment was hij ook plotsklaps verdwenen. Ze zeiden tegen elkaar: 
‘Hebben we niet ademloos naar hem geluisterd toen hij onderweg de  
- heilige - Geschriften voor ons ontvouwde en heeft die alles 
verhelderende uitleg ons niet diep in het hart getroffen?’ 
Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem. Daar troffen  
ze de elf leerlingen en de anderen aan die tegen hen zeiden: ‘Het is  
waar! De Here is werkelijk verrezen en hij is aan Simon verschenen!’  
Ook zijzelf vertelden wat hun onderweg naar Emmaüs was overkomen.  
Hoe Jezus aan hen in een andere gedaante was verschenen en hoe  
hij tijdens het ‘breken’ van het brood door hen was herkend.  
Maar niet - iedereen - kon geloven wat er was gebeurd. 
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§ 274   Jezus verschijnt aan zijn leerlingen                  Mc.16:14/Lc.24:36  
                                                                                                                 Jh.20:19 

 
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen  
bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren afgesloten. 
Terwijl de twee uit Emmaüs net hun verhaal hadden gedaan en ze  
met elkaar aan tafel de maaltijd gebruikten verscheen Jezus zelf in  
hun midden.  
Hij zei: ‘Sjalom, vrede zij met u.’ Ze schrokken enorm en het  
angstzweet brak hun uit want ze dachten een geest te zien.  
Maar Jezus zei: ‘Waarom schrikken jullie zo en wat is de reden dat  
je zo diep in je hart twijfelt aan wat je ziet?  
Kijk naar mijn handen en mijn voeten: ik ben het! Kijk maar goed  
en voel maar, want een geest is niet van vlees en heeft geen botten!’  
En terwijl hij dit zei toonde hij hen zijn handen en voeten en de wond  
in zijn zijde. Hij zei: ‘Hebben jullie iets te eten voor mij?’ Ze gaven hem 
een stukje gebakken vis met wat honing erbij en toen hij het aanpakte  
at hij het gelijk voor hun ogen op.  
Daarna zei hij weer: ‘Sjalom, vrede zij met u.’ Hij verweet hun dat ze  
zo ongelovig en hardleers waren en dat ze degenen die hem wel hadden 
gezien niet wilde geloven. En hij zei: ‘Toen ik nog samen met jullie 
optrok heb ik jullie verteld dat alles wat in de boeken van Mozes en  
de profeten en de Psalmen over mij te lezen staat vervuld moest worden.’ 
En nadat hij dit gezegd had trok hij de sluier die over hun verstand heen 
lag weg en gingen ze ten volle begrijpen wat er in de Geschriften te lezen 
staat. En hij zei:  
‘Omdat het daar zo beschreven staat moest de Christus lijden en op de 
derde dag herrijzen uit de dood. En in zijn naam zal aan alle volken in  
de hele wereld de boodschap verkondigd worden om tot inkeer te komen 
en vergeving van schuld te ontvangen. En jullie zullen hiervan getuigen. 
Vanuit Jeruzalem zal dit getuigenis de wereld ingaan - want de profeet 
Jesaja schreef: 
 

“Mijn dienaar zijn, is niet genoeg, 
Mijn volk herenigen is onvoldoende, 

gans Israël weer thuis te brengen, 
dat is Mij zeker niet voldoende. 
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Mijn dienaar heeft niet slechts de taak, 
de zonen Jacobs terug te leiden, 

en hen, de levenden, die zijn bewaard, 
aan hen alleen het heil te brengen. 

 
Mijn dienaar heeft de taak gekregen, 

een licht voor ieder volk te zijn, 
om heel de wereld heil te brengen, 
aan alle mensen groot en klein.” ’- 

 
§ 275   De verschijning aan Thomas                                          Jh.20:24 

 
Een van de twaalf, Thomas met de bijnaam ‘de tweeling’, was niet bij  
de ontmoeting van Jezus en zijn leerlingen aanwezig geweest. De andere 
leerlingen zeiden tegen hem:  
‘Wij hebben de Here gezien!’ Maar hij antwoordde en zei:  
‘Alleen als ik zijn met spijkers doorboorde handen zie en mijn vinger  
in de wond kan steken en mijn hand in zijn zijde, dan zal ik het geloven.’ 
Na acht dagen waren de leerlingen van Jezus weer bij elkaar en Thomas 
was er nu ook. Hoewel ze de deuren hadden gesloten was Jezus binnen 
gekomen en stond - plots - in hun midden.  
Jezus zei: ‘Slalom, vrede zij met u.’  
Daarna zei hij tegen Thomas: ‘Leg je vinger hier en kijk naar mijn  
handen. Kom maar hier met je hand, steek hem maar in mijn zij. Wees 
niet zo ongelovig, maar geloof.’ Thomas antwoordde en zei tegen hem: 
‘Mijn Here en mijn God.’ Jezus zei: ‘Je gelooft omdat je mij gezien hebt, 
maar gelukkig zijn degenen die mij niet gezien hebben en toch geloven.’ 
 
§ 276   Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias         Mt.28:16/Jh.21:1 

 
De elf leerlingen reisden naar Galilea, naar - Kafarnaüm dat dichtbij -  
de berg ligt waar ze door hem waren aangesteld.  
Na de vorige verschijningen aan zijn leerlingen verscheen Jezus nu hier, 
bij het meer van Tiberias aan hen. Dat gebeurde als volgt.  
Simon-Petrus, Thomas de tweeling, Natanaël uit Kana in Galilea, de 
zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen van hem waren  
daar bij elkaar.  
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Simon-Petrus zei tegen hen: ‘Ik ga vissen.’ De anderen zeiden:  
‘Wij gaan met je mee.’  
Ze gingen naar - het meer - klommen aan boord van de boot en  
voeren gelijk uit. Er werd die nacht echter niets gevangen. Toen het  
licht begon te worden en de ochtend aanbrak zagen ze iemand op  
het strand staan. Het was Jezus die daar stond, maar dat wisten ze niet.  
Jezus riep hen toe en zei: ‘Zeg jongens, hebben jullie nog wat lekkers 
daar?’ ‘Nee,’ riepen ze terug. 
‘Gooi het net dan aan de rechterkant van de boot uit; daar is wel wat  
te vinden!’ riep Jezus.  
Het werpnet werd daarop aan de rechterzijde van de boot uitgeworpen  
en ze vingen zo’n grote school vis dat ze het met geen mogelijkheid  
aan boord gehesen kregen. 
- Johannes - de leerling waar Jezus veel van hield zei toen tegen Petrus:  
‘Het is de Here.’ Toen Petrus hoorde dat het de Here was sloeg hij zijn 
bovenkleed over zijn halfnaakte lichaam heen, bond het met zijn gordel 
op en sprong vervolgens in het water. De anderen kwamen met de  
boot. Niet omdat ze zover van de kant verwijderd waren, dat was maar 
zo’n honderd meter, maar omdat ze een werpnet vol vis achter zich aan 
sleepten. 
Toen ze aan land stapten zagen ze op de grond een houtskoolvuurtje  
met wat vis en brood erop. Jezus zei: ‘Haal ook maar wat van de vissen 
die jullie zojuist hebben gevangen.’ Simon-Petrus klom daarop  
aan boord en trok het net aan land. Het net zat vol met grote vissen, 
honderddrieënvijftig om precies te zijn. En ondanks dit gewicht was  
het werpnet niet gescheurd.  
‘Kom,’ zei Jezus, ‘laten we wat gaan eten.’ Ze wisten in hun hart dat  
het de Here was, maar toch durfde niemand het aan hem te vragen.  
Jezus pakte het brood en gaf het hun, en met de vis deed hij hetzelfde.  
En voor de derde keer was Jezus nu, nadat hij uit de dood was herrezen, 
aan zijn leerlingen verschenen. 
 
§ 277   Het gesprek met Petrus                                                   Jh.21:15 

 
Toen ze gegeten hadden zei Jezus tegen Simon-Petrus: ‘Simon, zoon  
van Johannes, heb je mij lief, is jouw liefde voor mij groter dan wat  
de anderen voor mij voelen?’ ‘Ja Here, u weet dat ik van u houd,’ 
antwoordde Petrus. ‘Zorg dan voor mijn lammeren,’ zei Jezus. 
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En voor de tweede keer vroeg Jezus: ‘Simon, zoon van Johannes,  
heb je mij lief?’ ‘Ja Here,’ zei hij, ‘u weet dat ik van u houd.’ ‘Wees  
dan de herder van mijn schapen,’ zei hij. En voor de derde keer  
vroeg Jezus: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van mij?’ Toen Jezus 
voor de derde keer aan hem vroeg of hij van hem hield werd Petrus 
verdrietig en hij zei: ‘Here, u weet alle dingen, u weet dat ik van u  
houd.’ En Jezus zei: ‘Zorg voor mijn schaapjes.’ 
En Jezus sprak verder en zei: ‘Wis en waarachtig Petrus, ik kan je  
dit verzekeren: toen je jong was had je overal de vrije hand in, en  
door niets of niemand gebonden zochten je voeten hun eigen weg.  
Maar straks als je oud bent, dan zul jij je armen uitstrekken en met 
gebonden handen zullen je voeten de weg afleggen naar een plek  
waar je niet zijn wilt.’ Met deze woorden gaf hij aan hoe Petrus, tot  
eer van God, zou sterven. Daarna zei Jezus tegen Petrus: ‘Volg mij.’  
Petrus liep achter hem aan maar toen hij achterom keek zag hij dat  
ook een andere leerling hen volgde. Het was - Johannes - de leerling  
die tijdens de Paasmaaltijd dicht tegen Jezus aanzat en die hem gevraagd 
had wie hem zou verraden. Toen Petrus hem opmerkte vroeg hij aan 
Jezus: ‘Here, wat is zijn lot?’ Jezus antwoordde hem en zei: ‘Als ik wil  
dat hij in leven blijft totdat ik wederkom, dan is dat mijn zaak en niet  
de jouwe. Volg mij nu maar.’ Vanwege deze uitspraak ontstond onder  
de broeders de gedachte dat deze leerling niet zou sterven. Maar Jezus 
had niet gezegd dat deze broeder ‘in leven bleef’, maar: “ ‘Als ik wil’  
dat hij blijft leven dan is dat mijn zaak en niet de jouwe.” 
 
En ik - Johannes - was van dit alles getuige en heb dit alles  
opgeschreven en wij - zijn broeders - wij weten dat wat  
Johannes heeft verklaard de waarheid is. 
 
§ 278   De zendingsopdracht             Mt.28:16/Mc.16:15/Lc.24:49/Jh.20:21 

 
De elf leerlingen gingen naar de berg waar Jezus hun had opgedragen 
heen te gaan. Toen ze hem zagen vielen ze in aanbidding voor hem  
neer, maar sommigen twijfelden. Jezus liep naar hen toe en hij zei:  
‘Aan mij is alle macht in hemel en op aarde gegeven. Trek de wereld  
in en maak alle volken tot mijn leerlingen. Doop hen in de naam van  
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer hen te doen wat ik u 
heb opgedragen.  
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Zoals de Vader mij gestuurd heeft zo zal ik jullie sturen. Trek de  
hele wereld rond en verkondig de ‘Blijde Boodschap’ aan elk schepsel. 
Jullie zijn de brengers van die boodschap, want jullie zijn getuigen van 
alles wat er is gebeurd. En wie gelooft en gedoopt is zal gered worden, 
maar wie niet gelooft is reddeloos verloren en wordt veroordeeld.  
En de mensen die tot geloof zijn gekomen zullen te herkennen zijn aan 
de tekenen die zij doen. Zij zullen in mijn naam demonen uitdrijven en 
hun tong zal nieuwe talen spreken. Met hun handen zullen ze slangen 
oppakken en het drinken van gif zal hun geen kwaad doen.  
En als ze zieken de handen opleggen dan zullen die genezen worden.’ 
Nadat hij dit gezegd had blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de 
Heilige Geest.’ Daarna sprak hij verder en zei: 
‘Als jullie iemand zijn zonden vergeven dan zijn die vergeven en als je 
iemand zijn zonden niet vergeeft dan blijft deze een zondig mens met 
schuld. En luister: ik zal jullie ‘de Belofte’ van mijn Vader sturen.  
- Ga naar - Jeruzalem en blijf daar tot de ‘Kracht’ uit de hoge hemel  
op jullie neerdaalt.’  
 
§ 279   De Hemelvaart van Jezus        Mt.28:20/Mc.16:19/Lc.24:50/Hn.1:3 

 
En Jezus bleef nog veertig dagen in hun midden en sprak met hen  
over het Koninkrijk van God. Daarna nam hij hen mee de stad uit  
naar Bethanië. ‘Luister,’ zei hij. ‘Ik ben altijd bij jullie, elke dag weer,  
tot aan het einde der tijden.’ Toen hij uitgesproken was hief hij zijn 
handen op en zegende hen. En terwijl hij met opgeheven handen zijn 
zegen over hen uitsprak ging hij heen. Omgeven door een wolk, die  
hen het zicht op hem ontnam, werd hij omhoog gevoerd en opgenomen 
in de hemel. Daar nam hij plaats aan de rechterhand van God.  
Ze vielen in aanbidding voor hem neer en keken hem met gespannen 
ogen na. Terwijl ze hem zo nastaarden stonden er plots twee mannen  
in witte gewaden naast hen, ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staat u toch naar 
de hemel te turen? Deze Jezus is uit uw midden ten hemel opgevaren, 
maar hij zal op dezelfde wijze als jullie hem hebben zien heengaan weer 
wederkomen.’ En vol blijdschap keerden ze van de Olijfberg terug naar 
het wat verderop gelegen Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel 
waar ze God loofden en prezen en trokken er op uit om overal het 
‘Goede Nieuws’ te verkondigen. En de Here werkte mee en schonk door 
het doen van machtige daden kracht aan hun woord. 
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§ 280   Slot en doel van het Evangelie                           Jh.20:30/Jh.21:25 

 
Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel andere  
wonderen verricht die niet in dit boek vermeld staan. Het is  
waarachtig met geen pen te beschrijven wat hij allemaal gedaan  
heeft. Maar deze wondertekenen zijn voor u opgeschreven opdat  
u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En dat u  
door te geloven in zijn naam het - eeuwig - leven mag ontvangen.  
Amen. 
 
§ 281   Epiloog                                                                          Handelingen 

 
Na de Hemelvaart van Jezus bleven zijn leerlingen en een aantal  
vrouwen, waaronder de moeder van Jezus, in Jeruzalem wonen.  
Ook werd er op voorstel van Petrus een twaalfde apostel aangesteld  
die de plaats van Judas moest innemen. Het lot bepaalde dat het  
Mattias werd, een man die van het begin af aan bij hen was geweest.  
Kort daarna, op het Pinksterfeest, zond Jezus zoals hij beloofd had de 
Heilige Geest. Dat ging als volgt. Ze waren met z’n allen bij elkaar en 
plots klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige stormwind  
en dat geluid vulde het hele huis waar ze waren. Er verscheen een soort 
van vlam die uiteenviel, en op elk van hen in de vorm van een vuurtong 
neerstreek. En allen werden vervuld met de Heilige Geest en hun tong 
sprak vreemde talen zoals het hun door de Geest werd ingegeven.  
Een grote groep in Jeruzalem wonende buitenlandse Joden met een 
vrome instelling was hier zeer verbaasd over. Ze waren afkomstig uit 
allerlei landen en toch hoorde ieder van hen de apostelen in zijn eigen 
landstaal spreken. Petrus legde daarop het wonder aan de menigte uit en 
verklaarde dat hiermee een eeuwenoude profetie van Joël in vervulling 
was gegaan. En hij getuigde van de vele wonderen en tekenen die Jezus 
gedaan had en dat het Gods plan was dat Jezus door de heidenen werd 
gekruisigd en gedood. En hij getuigde dat God, Jezus tot leven had 
gewekt en dat de dood niet bij machte was om hem vast te houden.  
En hij getuigde dat Jezus de Zoon van David is, de Christus, die door 
God zelf is aangesteld als Heer en Koning van het hele volk Israël.  
En alleen op deze dag al kwamen er zo’n drieduizend zielen tot  
bekering. Ze lieten zich dopen zodat hun zonden werden vergeven  
en ze ontvingen de gave van de Heilige Geest. En nog velen zouden  
er volgen, en Jezus Christus aannemen als hun Redder en Verlosser. 
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Mt. 06:16-18 § 064   Vasten zonder fratsen 
Mt. 06:19-21 § 065   Aardse schatten of hemelse rijkdom 
Mt. 06:22-23 § 066   De lamp van je lichaam 
Mt. 06:24-34 § 067   God dienen of de Mammon 
Mt. 07:01-06 § 068   De splinter en de balk 
Mt. 07:07-12 § 069   Bidden, zoeken en vinden 
Mt. 07:13-14 § 070   Het brede of het smalle pad 
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Mt. 08:02-04 § 075   Jezus geneest een melaatse in Galilea 
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Mt. 09:14-17 § 047   Vasten of feesten op een bruiloft 
Mt. 09:18-26 § 048   Het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw 
Mt. 09:27-31 § 049   De genezing van twee blinden in Kafarnaüm 
Mt. 09:32-34 § 050   De genezing van een doofstomme man in Kafarnaüm 
Mt. 09:35-38 § 051   Weinig arbeiders en een grote oogst 
Mt. 10:01-04 § 052   Jezus kiest zijn twaalf apostelen 
Mt. 10:05-16 § 101   De uitzending van de twaalf 
Mt. 10:17-23 § 220   Vervolging, rampspoed en verraad 
Mt. 10:24-25 § 101   De uitzending van de twaalf 
Mt. 10:26-33 § 162   Jezus volgen zonder angst 
Mt. 10:34-39 § 166   Geen vrede maar het zwaard 
Mt. 10:40-42 § 101   De uitzending van de twaalf 
Mt. 11:01-01 § 101   De uitzending van de twaalf 
Mt. 11:02-19 § 086   Johannes de Doper stuurt twee leerlingen naar Jezus 
Mt. 11:20-24 § 189   Wee de ongelovige steden 
Mt. 11:25-27 § 191   Jezus dankt zijn Vader----------------------------------berijmde inleiding hoofdstuk 7 
Mt. 11:28-30 § 139   Kom naar de Zoon----------------------acrostichon; berijmde inleiding hoofdstuk 6 
Mt. 12:01-08 § 112   Koren plukken op de sabbat 
Mt. 12:09-14 § 113   De genezing van een verlamde hand op de sabbat 
Mt. 12:15-21 § 114   Het geknakte riet------------------------------------------------------Jesaja citaat berijmd 
Mt. 12:22-30 § 077   Jezus en Beëlzebul 
Mt. 12:31-37 § 078   Zondigen tegen Gods heilige Geest 
Mt. 12:38-42 § 081   Het teken van Jona 
Mt. 12:43-45 § 079   De terugkeer van een duivelse geest 
Mt. 12:46-50 § 100   Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders 
Mt. 13:01-09 § 089   De gelijkenis van het zaad 
Mt. 13:10-17 § 090   Het doel van de gelijkenissen---------------------------------------Jesaja citaat berijmd 
Mt. 13:18-23 § 091   Jezus legt de gelijkenis van de zaaier uit 
Mt. 13:24-30 § 095   De gelijkenis van de tarwe en het onkruid 
Mt. 13:31-35 § 094   De gelijkenis van het mosterdzaadje en het gist------------------Asaf citaat berijmd 
Mt. 13:36-43 § 096   De uitleg van de gelijkenis van de tarwe en het onkruid 
Mt. 13:44-46 § 097   De gelijkenis van de schat en de parel  
Mt. 13:47-50 § 098   De gelijkenis van het visnet 
Mt. 13:51-52 § 099   De gelijkenis van de rijke huisheer en zijn schatten 
Mt. 13:53-53 § 101   De uitzending van de twaalf 
Mt. 13:54-58 § 040   Geen erkenning in Nazaret 
Mt. 14:01-12 § 106   De dood van Johannes de Doper 
Mt. 14:13-21 § 107   Voedsel voor vijfduizend man 
Mt. 14:22-33 § 108   Jezus loopt over het water 
Mt. 14:34-36 § 109   Jezus geneest de zieken in Gennesaret 
Mt. 15:01-09 § 116   Handen wassen voor het eten--------------------------------------Jesaja citaat berijmd 
Mt. 15:10-20 § 117   Rein en onrein 
Mt. 15:21-28 § 118   De Kananese vrouw 
Mt. 15:29-31 § 120   Jezus geneest veel zieken in Dekapolis 
Mt. 15:32-39 § 121   Voedsel voor vierduizend man 
Mt. 16:01-04 § 122   Het weer voorspellen en niet de tekenen des tijds  
Mt. 16:05-12 § 123   De leer der Farizeeërs is als slecht broodgist 
Mt  16:13-20 § 125   Petrus verklaart dat Jezus de Christus is 
Mt. 16:21-28 § 126   De eerste aankondiging van het lijden-------------------‘Wie mij volgt’ vers berijmd 
Mt. 17:01-13 § 127   De verheerlijking op de berg 
Mt. 17:14-21 § 128   De genezing van een maanzieke jongen 
Mt. 17:22-23 § 129   De tweede aankondiging van het lijden 
Mt. 17:24-27 § 137   Het betalen van tempelbelasting 
Mt. 18:01-05 § 130   Wie is de grootste in het Hemels Koninkrijk 
Mt. 18:06-09 § 132   Wee degene die de ‘kleinen’ tot zonde verleidt 
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Mt. 18:10-14 § 133   Het verdwaalde schaap (korte versie) 
Mt. 18:15-20 § 134   Waar twee of drie in mijn naam tezamen zijn 
Mt. 18:21-22 § 135   Vergeeft elkander zeven keer zeventig keer 
Mt. 18:23-35 § 136   De goede koning en de slechte dienaar---------------------------------het verhaal van 
Mt. 19:01-12 § 153   Over echtscheiding en celibaat 
Mt. 19:13-15 § 154   Jezus zegent de kinderen 
Mt. 19:15-30 § 155   De rijke jongeman 
Mt. 20:01-16 § 156   De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard 
Mt. 20:17-19 § 197   De derde aankondiging van het lijden 
Mt. 20:20-28 § 193   De vraag om een mooi plekje in de hemel 
Mt. 20:29-34 § 198   De genezing van de blinde Bartimeüs 
Mt. 21:01-11 § 205   De intocht in Jeruzalem-------------------------------------het ‘Hosanna’ vers berijmd 
Mt. 21:12-17 § 207   De - tweede - tempelreiniging-------------zie ook § 34 de - eerste - tempelreiniging 
Mt. 21:18-19 § 206   De vervloeking van de onvruchtbare vijgenboom 
Mt. 21:20-22 § 208   De les van de verdorde vijgenboom 
Mt. 21:23-27 § 209   De vraag naar de bevoegdheid van Jezus 
Mt. 21:28-32 § 210   De twee zoons 
Mt. 21:33-46 § 211   De slechte pachters -------------------------------------------------Psalm citaat berijmd 
Mt. 22:01-14 § 212   Het koninklijke bruiloftsfeest 
Mt. 22:15-22 § 213   Geef de keizer wat hem toekomt 
Mt. 22:23-33 § 214   Een God van levenden 
Mt. 22:34-40 § 215   Het grootste gebod  
Mt. 22:41-46 § 216   Is de Christus de Zoon van David 
Mt. 23:01-39 § 161   De rede tegen de Farizeeërs en schriftgeleerden 
Mt. 24:01-02 § 219   Jezus voorzegt de verwoesting van de tempel 
Mt. 24:03-14 § 220   Vervolging, rampspoed en verraad 
Mt. 24:15-28 § 221   Gruwel en verdrukking 
Mt. 24:29-35 § 222   De wederkomst van de Mensenzoon 
Mt. 24:36-42 § 223   Alleen de Vader weet het tijdstip 
Mt. 24:43-51 § 165   Wees waakzaam en trouw 
Mt. 25:01-13 § 224   De tien bruidsmeisjes 
Mt. 25:14-30 § 225   De gelijkenis van de talenten------------------------‘Wie veel heeft’ gezegde berijmd 
Mt. 25:31-46 § 226   De Mensenzoon oordeelt de volken ----------werken van barmhartigheid berijmd 
Mt. 26:01-02 § 228   De Stem uit de hemel 
Mt. 26:03-05 § 196   Het besluit om Jezus te doden 
Mt. 26:06-13 § 202   De zalving te Betanië 
Mt. 26:14-16 § 231   Het verraad van Judas 
Mt. 26:17-19 § 232   De voorbereiding van het Pascha 
Mt. 26:20-20 § 233   Het laatste avondmaal en de voetwassing 
Mt. 26:21-25 § 235   Jezus voorzegd het verraad 
Mt. 26:26-29 § 234   De instelling van het Avondmaal 
Mt. 26:30-30 § 241   De Geest van Waarheid 
Mt. 26:31-35 § 238   Jezus waarschuwt Petrus voor de leugen 
Mt. 26:36-46 § 249   Getsemane 
Mt. 26:47-56 § 250   De arrestatie van Jezus 
Mt. 26:57-57 § 253   Het verhoor door Kajafas 
Mt. 26:58-58 § 251   Het verhoor door Annas 
Mt. 26:59-68 § 253   Het verhoor door Kajafas 
Mt. 26:69-70 § 252   De eerste verloochening door Petrus 
Mt. 26:71-72 § 254   De tweede verloochening door Petrus 
Mt. 26:73-75 § 256   De derde verloochening door Petrus 
Mt. 27:01-02 § 255   Jezus voor de Hoge Raad 
Mt. 27:03-10 § 257   De dood van Judas-------------------------------------------------Jeremia citaat berijmd 
Mt. 27:11-11 § 258   Jezus wordt voorgeleid aan Pilatus 
Mt. 27:12-23 § 260   Jezus of Barabbas 
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Mt. 27:24-31 § 261   Pilatus velt zijn vonnis 
Mt. 27:32-44 § 262   De kruisiging----------------------------------------------------------Psalm citaat berijmd 
Mt. 27:45-56 § 263   De dood van Jezus---------------------------------------------------Psalm citaat berijmd 
Mt. 27:57-61 § 265   De begrafenis van Jezus 
Mt. 27:62-66 § 266   Bewaking bij het graf 
Mt. 28:01-08 § 268   De opstanding en het lege graf 
Mt. 28:09-10 § 271   Jezus verschijnt aan de andere vrouwen 
Mt. 28:11-15 § 272   De bewakers worden omgekocht 
Mt. 28:16-16 § 276   Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias 
Mt. 28:16-20 § 278   De zendingsopdracht 
Mt. 28:20-20 § 279   De Hemelvaart van Jezus 
 
Marcus 
Mc. 01:01-01 § 022   Johannes wordt door God geroepen 
Mc. 01-02-03 § 025  De roepende in de woestijn-----------------------------------------Jesaja citaat berijmd 
Mc. 01:04-05 § 023  Het optreden van Johannes de Doper 
Mc. 01:05-06 § 022   Johannes wordt door God geroepen 
Mc. 01:07-08 § 024   Johannes waarschuwt het volk  
Mc. 01:09-11 § 027   De doop van Jezus 
Mc. 01:12-13 § 031   Jezus wordt op de proef gesteld door de duivel 
Mc. 01:14-14 § 037   Johannes de Doper wordt gevangen gezet-----------------------Jesaja citaat berijmd 
Mc. 01:15-20 § 042   De roeping van de eerste leerlingen 
Mc. 01:21-28 § 043   De uitdrijving van een duivelse geest in Kafarnaüm 
Mc. 01:29-34 § 044   Jezus geneest de schoonmoeder van Simon-Petrus 
Mc. 01:35-39 § 045   Jezus onderwijst en geneest in heel Galilea 
Mc. 01:40-45 § 075   Jezus geneest een melaatse in Galilea 
Mc. 02:01-12 § 085   Het gat in het dak 
Mc. 02:13-17 § 046   De roeping van Levi de tollenaar 
Mc. 02:18-22 § 047   Vasten of feesten op een bruiloft 
Mc. 02:23-28 § 112   Koren plukken op de sabbat 
Mc. 03:01-06 § 113   De genezing van een verlamde hand op de sabbat 
Mc. 03:07-12 § 115   Jezus vraagt een boot gereed te houden 
Mc. 03:13-19 § 052   Jezus kiest zijn twaalf apostelen 
Mc. 03:19-27 § 077   Jezus en Beëlzebul 
Mc. 03:28-30 § 078   Zondigen tegen Gods heilige Geest 
Mc. 03:31-35 § 100   Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders 
Mc. 04:01-09 § 089   De gelijkenis van het zaad 
Mc. 04:10-12 § 090   Het doel van de gelijkenissen---------------------------------------Jesaja citaat berijmd 
Mc. 04:13-20 § 091   Jezus legt de gelijkenis van de zaaier uit 
Mc. 04:21-25 § 092   De lamp onder de korenmaat 
Mc. 04:26-29 § 093   De gelijkenis van het opkomende zaad 
Mc. 04:30-34 § 094   De gelijkenissen van het mosterdzaadje en het gist--------------Asaf citaat berijmd 
Mc. 04:35-41 § 083   Jezus stilt de storm op het meer 
Mc. 05:01-21 § 084   De genezing van bezetenen in het land der Gerasenen 
Mc. 05:21-21 § 085   Het gat in het dak  
Mc. 05:22-43 § 048   Het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw 
Mc. 06:01-06 § 040   Geen erkenning in Nazaret 
Mc. 06:07-13 § 101   De uitzending van de twaalf 
Mc. 06:14-29 § 106   De dood van Johannes de Doper 
Mc. 06:30-44 § 107   Voedsel voor vijfduizend man 
Mc. 06:45-52 § 108   Jezus loopt over het water 
Mc. 06:53-56 § 109   Jezus geneest de zieken in Gennesaret 
Mc. 07:01-13 § 116   Handen wassen voor het eten--------------------------------------Jesaja citaat berijmd 
Mc. 07:14-23 § 117   Rein en onrein 
Mc. 07:24-30 § 118   De Kananese vrouw 
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Mc. 07:31-37 § 119   Jezus geneest een doofstomme met speeksel 
Mc. 08:01-10 § 121   Voedsel voor vierduizend man 
Mc. 08:11-13 § 122   Het weer voorspellen en niet de tekenen des tijds 
Mc. 08:14-21 § 123   De leer der Farizeeërs is als slecht broodgist 
Mc. 08:22-26 § 124   Jezus geneest een blinde te Betsaïda 
Mc. 08:27-30 § 125   Petrus verklaart dat Jezus de Christus is 
Mc. 08:31-38 § 126   De eerste aankondiging van het lijden------------------‘Wie mij volgt’ vers berijmd 
Mc. 09:01-01 § 126   De eerste aankondiging van het lijden 
Mc. 09:02-13 § 127   De verheerlijking op de berg 
Mc. 09:14-29 § 128   De genezing van een maanzieke jongen 
Mc. 09:30-32 § 129   De tweede aankondiging van het lijden 
Mc. 09:33-37 § 130   Wie is de grootste in het Hemels Koninkrijk 
Mc. 09:38-41 § 131   Wie niet tegen ons is, is voor ons 
Mc. 09:42-50 § 132   Wee degene die de ‘kleinen’ tot zonde verleidt 
Mc. 10:01-12 § 153   Over echtscheiding en celibaat 
Mc. 10:13-16 § 154   Jezus zegent de kinderen 
Mc. 10:17-31 § 155   De rijke jongeman 
Mc. 10:32-34 § 197   De derde aankondiging van het lijden 
Mc. 10:35-45 § 193   De vraag om een mooi plekje in de hemel 
Mc. 10:46-52 § 198   De genezing van de blinde Bartimeüs 
Mc. 11:01-11 § 205   De intocht in Jeruzalem------------------------------------het ‘Hosanna’ vers berijmd 
Mc. 11:12-14 § 206   De vervloeking van de onvruchtbare vijgenboom 
Mc. 11:15-19 § 207   De - tweede - tempelreiniging------------zie ook § 34 - de eerste - tempelreiniging 
Mc. 11:20-26 § 208   De les van de verdorde vijgenboom 
Mc. 11:27-33 § 209   De vraag naar de bevoegdheid van Jezus 
Mc. 12:01-01 § 210   De twee zoons 
Mc. 12:01-12 § 211   De slechte pachters--------------------------------------------------Psalm citaat berijmd 
Mc. 12:13-17 § 213   Geef de keizer wat hem toekomt 
Mc. 12:18-27 § 214   Een God van levenden 
Mc. 12:28-34 § 215   Het grootste gebod 
Mc. 12:35-37 § 216   Is de Christus de Zoon van David 
Mc. 12:38-40 § 217   Pas op voor de schriftgeleerden 
Mc. 12:41-44 § 218   De muntjes van de arme weduwe 
Mc. 13:01-02 § 219   Jezus voorzegt de verwoesting van de tempel 
Mc. 13:03-13 § 220   Vervolging, rampspoed en verraad 
Mc. 13:14-23 § 221   Gruwel en verdrukking 
Mc. 13:24-31 § 222   De wederkomst van de Mensenzoon 
Mc. 13:32-37 § 223   Alleen de Vader weet het tijdstip 
Mc. 14:01-01 § 231   Het verraad van Judas 
Mc. 14:02-02 § 196   Het besluit om Jezus te doden 
Mc. 14:03-09 § 202   De zalving te Betanië 
Mc. 14:10-11 § 231   Het verraad van Judas 
Mc. 14:12-16 § 232   De voorbereiding van het Pascha 
Mc. 14:17-17 § 233   Het laatste avondmaal en de voetwassing 
Mc. 14:18-21 § 235   Jezus voorzegd het verraad 
Mc. 14:22-25 § 234   De instelling van het Avondmaal 
Mc. 14:26-26 § 241   De Geest van Waarheid 
Mc. 14:27-31 § 238   Jezus waarschuwt Petrus voor de leugen 
Mc. 14:32-42 § 249   Getsemane 
Mc. 14:43-52 § 250   De arrestatie van Jezus 
Mc. 14:53-53 § 253   Het verhoor door Kajafas 
Mc. 14:54-54 § 251   Het verhoor door Annas 
Mc. 14:55-65 § 253   Het verhoor door Kajafas 
Mc. 14:66-68 § 252   De eerste verloochening door Petrus 
Mc. 14:69-70 § 254   De tweede verloochening door Petrus 
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Mc. 14:71-72 § 256   De derde verloochening door Petrus 
Mc. 15:01-01 § 255   Jezus voor de Hoge Raad 
Mc. 15:02-02 § 258   Jezus wordt voorgeleid aan Pilatus 
Mc. 15:03-14 § 260   Jezus of Barabbas 
Mc. 15:15-20 § 261   Pilatus velt zijn vonnis 
Mc. 15:21-32 § 262   De kruisiging---------------------------------------------------------Psalm citaat berijmd 
Mc. 15-33-41 § 263   De dood van Jezus--------------------------------------------------Psalm citaat berijmd 
Mc. 15-42-47 § 265   De begrafenis van Jezus 
Mc. 16:01-09 § 268   De opstanding en het lege graf 
Mc. 16:09-10 § 270   Jezus verschijnt aan Maria van Magdala 
Mc. 16:10-11 § 271   Jezus verschijnt aan de andere vrouwen 
Mc. 16:12-13 § 273   Jezus verschijnt aan de Emmaüsgangers 
Mc. 16:14-14 § 274   Jezus verschijnt aan zijn leerlingen--------------------------------Jesaja citaat berijmd 
Mc. 16:15-18 § 278   De zendingsopdracht 
Mc. 16:19-20 § 279   De Hemelvaart van Jezus 
 
Lucas 
Lc. 01:01-04 § 002   Aan allen die door God bemind worden 
Lc. 01:05-25 § 003   De aankondiging van de geboorte van Johannes 
Lc. 01:26-38 § 004   De aankondiging van de geboorte van Jezus 
Lc. 01:39-45 § 006   Elisabet’s lofzang op Maria 
Lc. 01:46-56 § 007   Maria’s lofzang op God (Magnificat) --------------------------------------------berijmd 
Lc. 01:57-66 § 008   De geboorte en besnijdenis van Johannes 
Lc. 01:67-80 § 009   De lofzang van Zacharias ----------------------------------------------------------berijmd 
Lc. 02:01-07 § 010   De geboorte van Jezus 
Lc. 02:08-20 § 011   De herders en de lofzang van de engelen 
Lc. 02:21-21 § 012   Jezus wordt besneden 
Lc. 02:22-24 § 014   Het kindje Jezus wordt ‘opgedragen’ in de tempel 
Lc. 02:25-39 § 015   Simeon en Anna-------------------------------------------------Simon’s lofzang berijmd 
Lc. 02:40-40 § 018   De terugkeer uit Egypte 
Lc. 02:41-52 § 019   De twaalfjarige Jezus in de tempel 
Lc. 03:01-03 § 022   Johannes wordt door God geroepen 
Lc. 03:03-03 § 023   Het optreden van Johannes de Doper 
Lc. 03:04-06 § 025   De roepende in de woestijn-----------------------------------------Jesaja citaat berijmd 
Lc. 03:07-07 § 023   Het optreden van Johannes de Doper 
Lc. 03:07-20 § 024   Johannes waarschuwt het volk 
Lc. 03:19-20 § 037   Johannes de Doper wordt gevangen gezet------------------------Jesaja citaat berijmd 
Lc. 03:21-22 § 027   De doop van Jezus 
Lc. 03:23-38 § 020   Het geslachtsregister van Jezus 
Lc. 04:01-13 § 031   Jezus wordt op de proef gesteld door de duivel 
Lc. 04:14-14 § 032   Jezus ontmoet Filippus en Natanaël 
Lc. 04:15-30 § 040   Geen erkenning in Nazaret 
Lc. 04:31-37 § 043   De uitdrijving van een duivelse geest in Kafarnaüm 
Lc. 04:38-41 § 044   Jezus geneest de schoonmoeder van Simon-Petrus 
Lc. 04:42-44 § 045   Jezus onderwijst en geneest in heel Galilea 
Lc. 05:01-10 § 041   De wonderbare visvangst 
Lc. 05:11-11 § 042   De roeping van de eerste leerlingen  
Lc. 05:12-16 § 075   Jezus geneest een melaatse in Galilea 
Lc. 05:17-26 § 085   Het gat in het dak 
Lc. 05:27-32 § 046   De roeping van Levi de tollenaar 
Lc. 05:33-39 § 047   Vasten of feesten op een bruiloft 
Lc. 06:01-05 § 112   Koren plukken op de sabbat 
Lc. 06:06-11 § 113   De genezing van een verlamde hand op de sabbat 
Lc. 06:12-16 § 052   Jezus kiest zijn twaalf apostelen 
Lc. 06:17-20 § 053   De Bergrede  
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Lc. 06:20-26 § 054   Geluk en zaligheid 
Lc. 06:27-28 § 055   Heb je vijanden lief 
Lc. 06:29-30 § 061   Vergeld geen kwaad met kwaad 
Lc. 06:31-36 § 055   Heb je vijanden lief 
Lc. 06:37-42 § 068   De splinter en de balk 
Lc. 06:43-45 § 071   Wolven of schapen 
Lc. 06:46-46 § 072   Wie mij niet erkend heb ik niet gekend 
Lc. 06:47-49 § 073   Het huis op de rots 
Lc. 07:01-10 § 074   Jezus geneest de knecht van een legerofficier 
Lc. 07:11-17 § 076   Jezus wekt een dode op in Naïn 
Lc. 07:18-35 § 086   Johannes de Doper stuurt twee leerlingen naar Jezus 
Lc. 07:36-50 § 087   Jezus wordt gezalfd in het huis van Simon de Farizeeër------------gezegde berijmd 
Lc. 08:01-03 § 088   De vrouwen die Jezus volgden 
Lc. 08:04-08 § 089   De gelijkenis van het zaad 
Lc. 08:09-10 § 090   Het doel van de gelijkenissen ---------------------------------------Jesaja citaat berijmd 
Lc. 08:11-15 § 091   Jezus legt de gelijkenis van de zaaier uit 
Lc. 08:16-18 § 092   De lamp onder de korenmaat 
Lc. 08:19-21 § 100   Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders 
Lc. 08:22-25 § 083   Jezus stilt de storm op het meer 
Lc. 08:26-39 § 084   De genezing van bezetenen in het land der Gerasenen 
Lc. 08:40-40 § 085   Het gat in het dak  
Lc. 08:41-56 § 048   Het dochtertje van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw 
Lc. 09:01-06 § 101   De uitzending van de twaalf 
Lc. 09:07-09 § 106   De dood van Johannes de Doper 
Lc. 09:10-17 § 107   Voedsel voor vijfduizend man  
Lc. 09:18-21 § 125   Petrus verklaart dat Jezus de Christus is 
Lc. 09:22-27 § 126   De eerste aankondiging van het lijden-------------------‘Wie mij volgt’ vers berijmd 
Lc. 09:28-36 § 127   De verheerlijking op de berg 
Lc. 09:37-43 § 128   De genezing van een maanzieke jongen 
Lc. 09:43-45 § 129   De tweede aankondiging van het lijden 
Lc. 09:46-48 § 130   Wie is de grootste in het Hemels Koninkrijk 
Lc. 09:49-50 § 131   Wie niet tegen ons is, is voor ons 
Lc. 09:51-56 § 157   Een Samaritaans dorp weigert Jezus te ontvangen 
Lc. 09:57-62 § 082   De vossen hebben hun holen en de vogels hun nesten 
Lc. 10:01-11 § 188   De uitzending van zeventig 
Lc. 10:12-16 § 189   Wee de ongelovige steden 
Lc. 10:17-20 § 190   De terugkeer van de zeventig 
Lc. 10:21-24 § 191   Jezus dankt zijn Vader----------------------------------berijmde inleiding hoofdstuk 7 
Lc. 10:25-37 § 158   De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan 
Lc. 10:38-42 § 159   Marta en Maria 
Lc. 11:01-13 § 160   Het ‘Onze Vader’--------------------------zie ook § 63 de berijmde versie van Mt.6:5 
Lc. 11:14-23 § 077   Jezus en Beëlzebul 
Lc. 11:24-26 § 079   De terugkeer van een duivelse geest 
Lc. 11:27-28 § 080   Gelukkig is de schoot die u gedragen heeft 
Lc. 11:29-32 § 081   Het teken van Jona 
Lc. 11:33-33 § 092   De lamp onder de korenmaat 
Lc. 11:34-36 § 066   De lamp van je lichaam 
Lc. 11:37-54 § 161   De rede tegen de Farizeeërs en schriftgeleerden  
Lc. 12:01-12 § 162   Jezus volgen zonder angst 
Lc. 12:13-21 § 163   De rijke dwaas 
Lc. 12:22-31 § 067   God dienen of de Mammon 
Lc. 12:32-34 § 164   Een schat in de hemel 
Lc. 12:35-48 § 165   Wees waakzaam en trouw 
Lc. 12:49-53 § 166   Geen vrede maar het zwaard 
Lc. 12:54-59 § 167   Herken de tijd 
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Lc. 13:01-05 § 168   De toren van Siloam 
Lc. 13:06-09 § 169   De onvruchtbare vijgenboom 
Lc. 13:10-17 § 170   De genezing van een gekromde vrouw op de sabbat 
Lc..13:18-21 § 094   De gelijkenissen van het mosterdzaadje en het gist---------------Asaf citaat berijmd 
Lc. 13:22-30 § 171   De smalle deur 
Lc. 13:31-35 § 172   Mijn lief Jeruzalem-----------------------------------------------Jeruzalem ‘wee’ berijmd 
Lc. 14:01-06 § 173   De genezing van een aan waterzucht lijdende man op de sabbat 
Lc. 14:07-14 § 174   Een les in beleefdheid 
Lc. 14:15-24 § 175   Het grote feestmaal 
Lc. 14:25-33 § 176   Maak je keus 
Lc. 14:34-35 § 056   Zout en licht 
Lc. 15:01-07 § 177   Het verloren schaap 
Lc. 15:08-10 § 178   De verloren zilveren munt  
Lc. 15:11-32 § 179   De verloren zoon  
Lc. 16:01-13 § 180   De sluwe rentmeester 
Lc. 16:14-17 § 181   Nieuwe tijden en oude wetten 
Lc. 16:18-18 § 059   Echtscheiding en overspel 
Lc. 16:19-31 § 182   De rijke man en de arme Lazarus 
Lc. 17:01-02 § 132   Wee degene die de ‘kleinen’ tot zonde verleidt 
Lc. 17:03-10 § 183   Vergeving, geloof en verplichtingen 
Lc. 17:11-19 § 184   De genezing van tien melaatsen 
Lc. 17:20-37 § 185   De komst van het Koninkrijk 
Lc. 18:01-08 § 186   De gelijkenis van de onrechtaardige rechter 
Lc. 18:09-14 § 187   De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar 
Lc. 18:15-17 § 154   Jezus zegent de kinderen  
Lc. 18:18-30 § 155   De rijke jongeman 
Lc. 18:31-34 § 197   De derde aankondiging van het lijden 
Lc. 18:35-43 § 198   De genezing van de blinde Bartimeüs 
Lc. 19:01-10 § 199   Jezus en Zacheus 
Lc. 19:11-28 § 200   De gelijkenis van de gouden dukaten 
Lc. 19:29-40 § 205   De intocht in Jeruzalem-------------------------------------------Hosanna vers berijmd 
Lc. 19:41-44 § 204   Tranen om Jeruzalem-----------------------------------berijmde inleiding hoofdstuk 8 
Lc. 19:45-48 § 207   De - tweede - tempelreiniging-------------zie ook § 34 - de eerste - tempelreiniging 
Lc. 20:01-08 § 209   De vraag naar de bevoegdheid van Jezus 
Lc. 20:09-19 § 211   De slechte pachters---------------------------------------------------Psalm citaat berijmd 
Lc. 20:20-26 § 213   Geef de keizer wat hem toekomt 
Lc. 20:27-40 § 214   Een God van levenden 
Lc. 20:41-44 § 216   Is de Christus de Zoon van David 
Lc. 20:45-47 § 217   Pas op voor de schriftgeleerden 
Lc. 21:01-04 § 218   De muntjes van de arme weduwe 
Lc. 21:05-06 § 219   Jezus voorzegt de verwoesting van de tempel 
Lc. 21:07-19 § 220   Vervolging, rampspoed en verraad 
Lc. 21:20-24 § 221   Gruwel en verdrukking 
Lc. 21:25-36 § 222   De wederkomst van de Mensenzoon 
Lc. 21:37-38 § 226   De Mensenzoon oordeelt de volken-----------werken van barmhartigheid berijmd 
Lc. 22:01-01 § 197   De derde aankondiging van het lijden 
Lc. 22:02-02 § 196   Het besluit om Jezus te doden 
Lc. 22:03-06 § 231   Het verraad van Judas 
Lc. 22:07-13 § 232   De voorbereiding van het Pascha 
Lc. 22:14-17 § 233   Het laatste avondmaal en de voetwassing 
Lc. 22:18-20 § 234   De instelling van het Avondmaal 
Lc. 22:21-23 § 235   Jezus voorzegd het verraad 
Lc. 22:24-30 § 236   De minste willen zijn of de meerdere 
Lc. 22:31-34 § 238   Jezus waarschuwt Petrus voor de leugen 
Lc. 22:35-38 § 239   Een aantal raadgevingen 
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Lc. 22:39-46 § 249   Getsemane 
Lc. 22:47-53 § 250   De arrestatie van Jezus 
Lc. 22:54-54 § 253   Het verhoor door Kajafas 
Lc. 22-54-55 § 251  Het verhoor door Annas 
Lc. 22:56-57 § 252   De eerste verloochening door Petrus 
Lc. 22:58-58 § 254   De tweede verloochening door Petrus 
Lc. 22:59-62 § 256   De derde verloochening door Petrus 
Lc. 22:63-71 § 255   Jezus voor de Hoge Raad 
Lc. 23:01-01 § 255   Jezus voor de Hoge Raad 
Lc. 23:02-07 § 258   Jezus wordt voorgeleid aan Pilatus 
Lc. 23:08-12 § 259   Jezus wordt voorgeleid aan Herodes 
Lc. 23:13-22 § 260   Jezus of Barabbas 
Lc. 23:23-25 § 261   Pilatus velt zijn vonnis 
Lc. 23:26-43 § 262   De kruisiging----------------------------------------------------------Psalm citaat berijmd 
Lc. 23:44-49 § 263   De dood van Jezus---------------------------------------------------Psalm citaat berijmd 
Lc. 23:50-56 § 265   De begrafenis van Jezus 
Lc. 24:01-08 § 268   De opstanding en het lege graf 
Lc. 24:09-09 § 271   Jezus verschijnt aan de andere vrouwen 
Lc. 24:10-10 § 268   De opstanding en het lege graf 
Lc. 24:11-12 § 271   De verschijning aan de andere vrouwen 
Lc. 24:12-12 § 269   Petrus en Johannes gaan naar het graf 
Lc. 24:13-35 § 273   Jezus verschijnt aan de Emmaüsgangers 
Lc. 24:36-48 § 274   Jezus verschijnt aan zijn leerlingen---------------------------------Jesaja citaat berijmd 
Lc. 24:49-49 § 278   De zendingsopdracht 
Lc. 24:50-53 § 279   De Hemelvaart van Jezus 
 
Johannes 
Jh. 01:01-05 § 001   Jezus, het Woord van God-----------------------------berijmde inleiding hoofdstuk 1 
Jh. 01.06-06 § 022   Johannes wordt door God geroepen 
Jh. 01:07-13 § 021   Johannes, de getuige van het Licht--------------------berijmde inleiding hoofdstuk 2 
Jh. 01:14-18 § 026   Het Woord is mens geworden-------------------------berijmde inleiding hoofdstuk 3 
Jh. 01:19-26 § 025   De roepende in de woestijn------------------------------------------Jesaja citaat berijmd 
Jh. 01:27-27 § 024   Johannes waarschuwt het volk 
Jh. 01:28-28 § 023   Het optreden van Johannes de Doper 
Jh. 01:28-28 § 025   De roepende in de woestijn------------------------------------------Jesaja citaat berijmd 
Jh. 01:29-31 § 028   Johannes getuigt van het Lam Gods  
Jh. 01:32-32 § 027   De doop van Jezus 
Jh. 01:33-34 § 028   Johannes getuigt van het Lam Gods 
Jh. 01:35-43 § 029   De eerste volgelingen van Jezus 
Jh. 01:44-52 § 032   Jezus ontmoet Filippus en Natanaël 
Jh. 02:01-12 § 033   De bruiloft in Kana 
Jh. 02:13-25 § 034   De - eerste - tempelreiniging  
Jh. 03:01-16 § 035   Het gesprek met Nicodemus 
Jh. 03:17-21 § 102   De Redder der wereld-----------------------------------berijmde inleiding hoofdstuk 5 
Jh. 03:22-30 § 036   Hij moet groter worden, en ik kleiner 
Jh. 03:31-36 § 030   De Zoon van God, de Zoon des Hemels------------berijmde inleiding hoofdstuk 4 
Jh. 04:01-01 § 037   Johannes de Doper wordt gevangen gezet------------------------Jesaja citaat berijmd 
Jh. 04:02-02 § 036   Het geschil tussen de leerlingen 
Jh. 04:03-03 § 037   Johannes de Doper wordt gevangen gezet------------------------Jesaja citaat berijmd 
Jh. 04:04-42 § 038   Het gesprek met de Samaritaanse vrouw 
Jh. 04:43-43 § 039   Jezus geneest de zoon van een hofbeambte uit Kafarnaüm 
Jh. 04:44-44 § 040   Geen erkenning in Nazaret 
Jh. 04:45-54 § 039   Jezus geneest de zoon van een hofbeambte uit Kafarnaüm 
Jh. 05:01-18 § 103   De zieke in Betesda 
Jh. 05:19-23 § 104   Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet 
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Jh. 05:24-29 § 267   Levend Leven --------------------------------------------berijmde inleiding hoofdstuk 9 
Jh. 05:30-47 § 105   De betrouwbare Getuigen 
Jh. 06:01-15 § 107   Voedsel voor vijfduizend man 
Jh. 06:16-24 § 108   Jezus loopt over het water 
Jh. 06:25-59 § 110   Het Brood dat leven geeft 
Jh. 06:60-70 § 111   Hem verwerpen of voor eeuwig leven kiezen 
Jh. 07:01-09 § 138   Jezus en zijn broers 
Jh. 07:10-31 § 140   Jezus op het Loofhuttenfeest 
Jh. 07:32-36 § 141   Een arrestatiebevel voor Jezus 
Jh. 07:37-39 § 142   Het ware water van Siloam 
Jh. 07:40-53 § 143   Verdeeldheid in Jeruzalem over Jezus 
Jh. 08:01-01 § 143   Verdeeldheid in Jeruzalem over Jezus 
Jh. 08:02-11 § 144   De overspelige vrouw 
Jh. 08:12-20 § 145   Ik Ben het Licht der wereld 
Jh. 08:21-30 § 146   Ik Ben die Ik Ben 
Jh. 08:31-47 § 147   De waarheid die vrijmaakt 
Jh. 08:48-59 § 148   Ik Ben en was, voordat Abraham er was 
Jh. 09:01-12 § 149   De genezing van een blindgeborene 
Jh. 09:13-34 § 150   De Farizeeërs stellen een onderzoek in 
Jh. 09:35-41 § 151   Geestelijke blindheid 
Jh. 10:01-21 § 152   Jezus, de goede Herder 
Jh. 10:22-42 § 192   Jezus op het Chanoekafeest in Jeruzalem  
Jh. 11:01-16 § 194   De dood van Lazarus 
Jh. 11:17-44 § 195   Jezus wekt de dode Lazarus tot leven 
Jh. 11:45-54 § 196   Het besluit om Jezus te doden 
Jh. 11:55-57 § 201   Waar blijft Jezus 
Jh. 12:01-08 § 202   De zalving te Betanië 
Jh. 12:09-11 § 203   Het plan om Lazarus te doden 
Jh. 12:12-19 § 205   De intocht in Jeruzalem-------------------------------------het ‘Hosanna’ vers berijmd 
Jh. 12:20-26 § 227   De graankorrel moet sterven 
Jh. 12:27-36 § 228   De Stem uit de hemel---------------------------het ‘Licht en Duisternis’ vers berijmd 
Jh. 12:37-43 § 229   De voorzegging van Jesaja-------------------------------------------Jesaja citaat berijmd 
Jh. 12:44-50 § 230   Wie in mij gelooft 
Jh. 13:01-03 § 232   De voorbereiding van het Pascha 
Jh. 13:04-20 § 233   Het laatste avondmaal en de voetwassing 
Jh. 13:21-30 § 235   Jezus voorzegd het verraad 
Jh. 13:31-35 § 237   Het nieuwe gebod 
Jh. 13:36-38 § 238   Jezus waarschuwt Petrus voor de leugen 
Jh. 14:01-14 § 240   Het huis met de vele kamers 
Jh. 14:15-31 § 241   De Geest van Waarheid 
Jh. 15:01-08 § 242   De ware wijnstok 
Jh. 15:09-17 § 243   Hemelse liefde 
Jh. 15:18-25 § 244   Wereldse haat 
Jh. 15:26-27 § 245   Het werk van de Geest 
Jh. 16:01-15 § 245   Het werk van de Geest 
Jh. 16:16-24 § 246   Verdriet en vreugde 
Jh. 16:25-33 § 247   Jezus is overwinnaar 
Jh. 17:01-26 § 248   Jezus bidt het Hogepriesterlijk gebed 
Jh. 18:01-01 § 249   Getsemane 
Jh. 18:02-12 § 250   De arrestatie van Jezus 
Jh. 18:13-16 § 251   Het verhoor door Annas 
Jh. 18:17-17 § 252   De eerste verloochening door Petrus 
Jh. 18:18-24 § 251   Het verhoor door Annas 
Jh. 18:25-25 § 254   De tweede verloochening door Petrus 
Jh. 18:26-27 § 256   De derde verloochening door Petrus 
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Jh. 18:28-38 § 258   Jezus wordt voorgeleid aan Pilatus 
Jh. 18:39-40 § 260   Jezus of Barabbas 
Jh. 19:01-16 § 261   Pilatus velt zijn vonnis 
Jh. 19:17-28 § 262   De kruisiging----------------------------------------------------------Psalm citaat berijmd 
Jh. 19:28-30 § 263   De dood van Jezus---------------------------------------------------Psalm citaat berijmd 
Jh. 19:31-37 § 264   De doorboring van Jezus zijde---------------------Psalm- en Zacharia citaat berijmd 
Jh. 19:38-42 § 265   De begrafenis van Jezus 
Jh. 20:01-01 § 268   De opstanding en het lege graf 
Jh. 20:02-10 § 269   Petrus en Johannes gaan naar het graf 
Jh. 20:11-17 § 270   Jezus verschijnt aan Maria van Magdala 
Jh. 20:18-18 § 271   Jezus verschijnt aan de andere vrouwen 
Jh. 20:19-21 § 274   Jezus verschijnt aan zijn leerlingen----------------------------------Jesaja citaat berijmd 
Jh. 20:21-23 § 278   De zendingsopdracht 
Jh. 20:24-29 § 275   Jezus verschijnt aan Thomas 
Jh. 20:30-31 § 280   Slot en doel van het Evangelie 
Jh. 21:01-14 § 276   Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias 
Jh. 21:15-24 § 277   Het gesprek met Petrus 
Jh. 21:25-25 § 280   Slot en doel van het Evangelie 
 
Handelingen 
Hn.01:03-14 § 279   De Hemelvaart van Jezus 
Hn.01:18-20 § 257   De dood van Judas------------------------------------------(Jeremia citaat berijmd) 
Hn.01:15-26 § 281   Epiloog------ (beknopt overzicht van de gebeurtenissen na Jezus Hemelvaart) 
Hn.02:01-42 § 281   Epiloog ------(beknopt overzicht van de gebeurtenissen na Jezus Hemelvaart)  
 
Letterlijke teksten 
Mt.07:21 Die mij aanspreekt met Here Here---Die mij aanspreekt met Meester of Heer 
Mt.10:29    Twee musjes voor één stuiver---------Een paar mussen voor een grijpstuiver 
Mt.11:19    Tollenaars en zondaren-----------------Zakkenvullers en geboefte 
Mt.12:09    En hij vertrok-----------------------------(Niet vermeld)  
Mt.15:29    De zee van Galilea-----------------------Het meer van Galilea 
Mt.18:01    Op dat moment--------------------------(Niet vermeld) 
Mt.25:15    Talenten (bepaald gewicht goud)------Zak goud (1 talent is 6000 daglonen waard) 
Mc.07:31    De zee van Galilea-----------------------Het meer van Galilea 
Mc.10:46    Toen hij uit Jericho vertrok------------Toen ze in de buurt van Jericho kwamen 
Mc.10:46    Bartimeüs de blinde bedelaar----------Zaten daar twee blinde bedelaars 
Lc.01:03    Geachte Theofilus------------------------Beste ‘vriend en vriendin’ van God 
Lc.06:26    De mensen ‘goed’ van u spreken-------Jullie zijn ‘populaire mooipraters’ 
Lc.07:34    Tollenaars en zondaren------------------Zakkenvullers en geboefte 
Lc.12:06    Vijf musjes voor twee stuivers----------Een paar mussen voor een grijpstuiver 
Lc.18:35    Eén blinde bedelaar----------------------Zaten daar twee blinde bedelaars 
Jh.01:01    En het woord was ‘god’------------------En God was ‘in’ het Woord 
Jh.02:01    Op de derde dag---------------------------De dag daarna 
Jh.02:15    Schapen en runderen de tempel uit----Met vee en al de tempel uit  
 
Valuta 
Assariou;  Romeinse munt ter waarde van een stuiver--- grijpstuiver, Mt.10:29/Lc.12:6 
Denarie;  Romeinse munt ter waarde van een dagloon-- daalder, (algemeen voor betaalmiddel)  
Drachme;  Griekse munt ter waarde van een denarie----- zilveren munt Lc.15:8 
Kwadrant;  kwart van een assariou, waarde circa 1 cent--- cent/kwartje, Mt.5:26/Mc.12:42 
Lepta;  Griekse munt ter waarde van een halve cent-- muntje/cent, Mc.12:42/Lc.12:59/21:2  
Pond;  Griekse munt ter waarde van 100 denarieën-- gouden dukaat, Lc.19:13 
Stater;  Griekse munt ter waarde van 4 denarie-------- zilveren daalder Mt.17:27 
Talent;  Griekse gouden munt, 1 talent weegt 20 kg.-- zak goud, Mt.18:24/Mt.25:15 
Shekel;  Joodse zilveren munt, 1 slaaf kost 30 sjekel--- zilveren sjekel, Ex.21:32/Mt.26:15/27:3  



 253 

Maten en gewichten 
Alle in de Griekse Geschriften voorkomende maten en gewichten zijn omgerekend naar de in 
Nederland gebruikelijke eenheden. 
 
Tekstverschillen 
Mt.08:05 Een officier kwam naar hem--------- Lc.07:01 Vooraanstaande Joden kwamen naar hem 
Mt.08:28 Twee bezetenen------------------------ Mc.05:2 & Lc.8:27 Eén bezetene 
Mt.20:30 Twee blinden--------------------------- Mc.10:46 & Lc.18:35 Eén blinde (Bartimeüs) 
 
 
 
 
 
 

 
 


