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Mattheus Marcus Lucas Johannes 

Een man met een onreine, boze geest 

  1:21-28 4:31-37  

 21  En zij kwamen te Kafarnaum en 

terstond op de sabbat ging Hij naar de 

synagoge en leerde. 22  En zij stonden 

versteld over zijn leer, want Hij leerde 

hen als gezaghebbende, en niet als de 

schriftgeleerden.  23  En terstond was er 

in hun synagoge een mens met een 

onreine geest en hij schreeuwde luid,  24  

zeggende: Wat hebt Gij met ons te 

maken, Jezus van Nazaret? Zijt Gij 

gekomen om ons te verdelgen? Ik weet 

wel, wie Gij zijt: de heilige Gods.  25  En 

Jezus bestrafte hem zeggende: Zwijg stil 

en ga uit van hem.  26  En de onreine 

geest deed hem stuiptrekken en ging 

onder groot geschreeuw van hem uit.  27  

En allen werden zeer verbaasd, zodat zij 

elkander vroegen, zeggende: Wat is dit? 

Een nieuwe leer met gezag! Ook de 

onreine geesten geeft Hij bevelen en zij 

gehoorzamen Hem!  28  En het gerucht 

van Hem drong terstond overal door in de 

gehele omgeving van Galilea. 

31  En hij daalde af naar Kafarnaum,  een 

stad in Galilea, en Hij leerde hen geregeld 

op de sabbat.  32  En zij stonden versteld 

over zijn leer, want zijn woord was met 

gezag.  33  En in de synagoge was iemand 

met een boze, onreine geest (-34a) en hij 

schreeuwde met luider stem:  34  (-34b) 

Ha, wat hebt Gij met ons te maken, Jezus 

van Nazaret? Zijt Gij gekomen om ons te 

verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de 

heilige Gods.   35  En Jezus bestrafte hem 

en zeide: Zwijg stil en vaar uit van hem. 

En de boze geest wierp hem in het 

midden neer en voer van hem uit zonder 

hem enig kwaad te doen.  36  En er kwam 

verbazing over allen en zij spraken erover 

tot elkander en zeiden: Wat voor spreken 

is dit?  Want Hij legt met gezag en macht 

aan de onreine geesten zijn bevelen op en 

zij varen uit.  37  En er ging een roep van 

Hem uit naar alle plaatsen in de omtrek. 

 

Petrus schoonmoeder met koorts 

8:14-15 1:29-31 4:38-39  

14  En Jezus kwam in het huis van Petrus 

en zag diens schoonmoeder met koorts te 

bed liggen.  15  En Hij vatte haar hand en 

de koorts verliet haar, en zij stond op en 

diende Hem.   

 

29  En terstond, uit de synagoge,  gingen 

zij in het huis van Simon en Andreas met 

Jakobus en Johannes.  30  En de 

schoonmoeder van Simon lag met koorts 

te bed en terstond spraken zij met Hem 

over haar.  31  En Hij kwam naderbij, 

vatte haar hand en richtte haar op. En de 

koorts verliet haar en zij diende hen.   

38  Daarna stond Hij op en ging van de 

synagoge naar het huis van Simon. De 

schoonmoeder van Simon nu was 

bevangen door zware koorts en zij riepen 

zijn hulp voor haar in.  39  En hij ging aan 

het hoofdeinde staan en bestrafte de 

koorts en deze verliet haar. Onmiddellijk 

stond zij op en diende hen.   

 

Vele mensen 

8:16-17 1:32-34 4:40-41  

16  Toen het nu avond werd, bracht men 

vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de 

geesten uit met zijn woord en die ernstig 

ongesteld waren genas Hij allen,  17  

opdat vervuld zou worden, hetgeen 

32  Toen het nu avond werd en de zon 

onderging, brachten zij tot Hem allen, die 

ernstig ongesteld waren, en de bezetenen.  

33  En de gehele stad was te hoop gelopen 

bij de deur. 34  En Hij genas velen, die 

40  Toen de zon onderging, brachten 

allen, die zieken hadden, lijdende aan 

allerlei kwalen, dezen tot Hem.  Hij legde 

ieder van hen afzonderlijk de handen op 

en genas hen. 41  Van velen voeren ook 

 



   Genezing in de vier evangeliën 

© 2005 Henri Hüpscher / www.tellthem.nl 

 

 

4 

gesproken werd door de profeet Jesaja, 

toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden 

op Zich genomen en onze ziekten heeft 

Hij gedragen.  

ernstig ongesteld waren door allerlei 

ziekten, en vele boze geesten dreef Hij uit 

en Hij liet de geesten niet toe te spreken, 

omdat zij Hem kenden.   

boze geesten uit, roepende en zeggende: 

Gij zijt de Zoon van God. En Hij bestrafte 

hen en liet hun niet toe te spreken, omdat 

zij wisten, dat Hij de Christus was.   

Vele boze geesten 

 1:39   

 39  En Hij ging prediken in hun 

synagogen in geheel Galilea, en de boze 

geesten dreef Hij uit.   

  

Een melaatse 

7:28-30, 8:1-4 1:40-45 5:12-16  

28  En het geschiedde, toen Jezus deze 

woorden geeindigd had, dat de scharen 

versteld stonden over zijn leer,  29  want 

Hij leerde hen als gezaghebbende en niet 

als hun schriftgeleerden.  1  Nadat Hij nu 

van de berg was afgedaald , volgden Hem 

vele scharen.  2  En zie, een melaatse 

kwam tot Hem en viel voor Hem neder, 

zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij 

mij reinigen. 3  En Hij strekte de hand uit 

en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, 

word rein. En terstond werd hij rein van 

zijn melaatsheid.  4  En Jezus zeide tot 

hem: Zie toe, dat gij het aan niemand 

zegt, maar ga heen, toon u aan de priester 

en offer de gave, die Mozes heeft 

voorgeschreven, hun tot een getuigenis.   

40  En een melaatse kwam tot Hem,  die 

voor Hem op de knieen viel, en smekende 

tot Hem zeide: Indien Gij wilt , kunt Gij 

mij reinigen.   41  En met barmhartigheid 

bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte 

hem aan en zeide tot hem: Ik wil het, 

word rein!  42  En terstond verliet hem de 

melaatsheid en hij werd rein.   43  En met 

een strenge vermaning zond Hij hem 

terstond weg,  44  en Hij zeide tot hem: 

Zie toe,  dat gij niemand iets zegt, maar 

ga heen , toon u aan de priester en offer 

voor uw reiniging hetgeen Mozes heeft 

voorgeschreven, hun tot een getuigenis.  

45  Maar toen hij was weggegaan, begon 

hij het telkens weder te verkondigen, en 

het gebeurde ruchtbaar te maken, zodat 

Hij niet meer openlijk de stad kon 

binnenkomen, maar Zich buiten in 

eenzame plaatsen ophield. En zij kwamen 

tot Hem van alle kanten.   

12  En het geschiedde, toen Hij in een van 

de steden was, zie, daar was een man vol 

melaatsheid. Toen hij Jezus zag, wierp hij 

zich op zijn aangezicht en smeekte Hem, 

zeggende : Here, indien Gij wilt, kunt Gij 

mij reinigen.  13  En Hij strekte de hand 

uit,  raakte hem aan en zeide: Ik wil het, 

word rein. En terstond verliet hem de 

melaatsheid.  14  En Hij gebood hem het 

aan niemand te zeggen, maar zeide Hij ga 

heen,  toon u aan de priester en breng het 

offer voor uw reiniging, gelijk Mozes 

voorgeschreven heeft, hun tot een 

getuigenis.  15  Maar het gerucht over 

Hem ging steeds verder rond en vele 

scharen stroomden samen om te horen en 

zich te laten genezen van hun ziekten.  16  

Doch Hij trok Zich terug in de eenzame 

plaatsen om te bidden.   

 

Een verlamde man 

9:1-8 2:2-12 5:17-26  

1  En in een schip gegaan zijnde, stak Hij 

over en Hij kwam in zijn eigen stad. En 

zie, men bracht een verlamde, op een bed 

liggende, tot Hem.  2  En daar Jezus hun 

geloof zag,  zeide Hij tot de verlamde: 

Houd moed,  mijn kind, uw zonden 

worden vergeven.   3  En zie, sommige 

der schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: 

Deze lastert God.  4  En daar Jezus hun 

overleggingen kende, zeide Hij: Waarom 

2  En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de 

ruimte bij de deur hen niet meer kon 

bevatten, en Hij sprak het woord tot hen.  

3  En zij kwamen en brachten een 

verlamde tot Hem, die door vier mannen 

gedragen werd. 4  En daar zij deze niet tot 

Hem konden brengen vanwege de schare, 

namen zij de dakbedekking weg boven de 

plaats, waar Hij was, en na het dak 

opengebroken te hebben, lieten zij de 

17  En het geschiedde op een dier dagen, 

terwijl Hij bezig was te leren, dat er ook 

Farizeeen en wetgeleerden zaten, die 

gekomen waren uit alle dorpen van 

Galilea en Judea en uit Jeruzalem. En er 

was kracht des Heren, zodat Hij kon 

genezen.  18  En zie, daar kwamen enige 

mannen met een verlamde op een bed, en 

zij trachtten hem binnen te dragen en hem 

voor Hem te leggen.  19  En toen zij geen 
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overlegt gij kwaad in uw hart?  5  Want 

wat is gemakkelijker, te zeggen : Uw 

zonden worden vergeven, of te zeggen: 

Sta op en wandel?   6  Maar, opdat gij 

weten moogt, dat de Zoon des mensen 

macht heeft op aarde zonden te vergeven, 

toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, 

neem uw bed op en ga naar uw huis.  7  

En hij stond op en ging naar huis.  8  

Toen de scharen dit zagen, vreesden zij en 

zij verheerlijkten God, die zulk een macht 

aan de mensen gegeven had.   

matras neder, waarop de verlamde lag.  5  

En daar Jezus hun geloof zag,  zeide Hij 

tot de verlamde: Kind, uw zonden worden 

vergeven.  6  Nu waren daar enige van de 

schriftgeleerden gezeten en zij overlegden 

in hun harten:  7  Wat spreekt deze aldus? 

Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven 

dan God alleen?  8  En Jezus doorzag 

terstond in zijn geest, dat zij aldus in 

zichzelf overlegden, en Hij zeide tot hen: 

Waarom overlegt gij deze dingen in uw 

harten?  9  Wat is gemakkelijker, tot de 

verlamde te zeggen: Uw zonden worden 

vergeven, of te zeggen: Sta op en neem 

uw matras op en wandel?  10  Maar, 

opdat gij moogt weten, dat de Zoon des 

mensen macht heeft op aarde zonden te 

vergeven; zeide Hij tot de verlamde:  11  

Tot u zeg Ik, sta op, neem uw matras op 

en ga naar uw huis.  12  En hij stond op, 

nam terstond zijn matras op en ging voor 

aller oog naar buiten, zodat zij allen 

ontzet waren en God verheerlijkten, 

zeggende: Zo iets hebben wij nog nooit 

gezien!   

gelegenheid vonden om hem binnen te 

dragen, vanwege de schare, gingen zij het 

dak op en lieten hem met zijn bed door de 

tegels in het midden neder, vlak voor 

Jezus.  20  En hun geloof ziende, zeide 

Hij: Mens, uw zonden zijn u vergeven.  

21  En de schriftgeleerden en de 

Farizeeen begonnen te overleggen en 

zeiden:  Wie is deze, die zulke  

godslasterlijke dingen zegt? Wie kan 

zonden vergeven dan God alleen ?  22  

Doch Jezus doorzag hun overleggingen en 

antwoordde en zeide tot hen:  Wat 

overlegt gij in uw harten?  23  Wat is 

gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn 

u vergeven, of te zeggen: Sta op en 

wandel?  24  Maar, opdat gij moogt 

weten, dat de Zoon des mensen macht 

heeft op aarde zonden te vergeven, zeide 

Hij tot de verlamde: Tot u zeg Ik,  sta op, 

neem uw bed op en ga naar uw huis.  25  

En onmiddellijk stond hij voor hun ogen 

op, nam hetgeen, waar hij op gelegen had, 

mede en ging naar zijn huis, God 

verheerlijkende.  26  En ontzetting beving 

allen en zij verheerlijkten God, en werden 

met vrees vervuld, zeggende: Wij hebben 

heden ongelooflijke dingen gezien.   

Een man met een verschrompelde hand 

12:9-15a 3:1-6 6:6-11  

9  En Hij vertrok van die plaats en ging in 

hun synagoge.  10  En zie, daar was een 

mens met een verschrompelde hand. En 

zij legden Hem de vraag voor, of het 

geoorloofd is op de sabbat te genezen, om 

Hem te kunnen aanklagen.  11  Maar Hij 

zeide tot hen: Wie zou er onder u zijn, die 

een schaap heeft en die, als dit op een 

sabbat in een put valt, het niet grijpen zal 

en eruit trekken?  12  Hoeveel gaat niet 

een mens een schaap te boven? Derhalve 

is het geoorloofd op de sabbat wel te 

doen.  13  Toen zeide Hij tot die mens: 

Strek uw hand uit. En hij strekte haar uit 

en zij werd weder gezond gelijk de 

1  En Hij ging wederom een synagoge 

binnen en daar was een mens met een 

verschrompelde hand;  2  en zij letten op 

Hem, of Hij hem op de sabbat genezen 

zou, om Hem te kunnen aanklagen.  3  En 

Hij zeide tot de mens met de 

verschrompelde hand: Kom in het midden 

staan.  4  En Hij zeide tot hen: Is het 

geoorloofd op de sabbat goed te doen of 

kwaad te doen, een leven te redden of te 

doden? Maar zij zwegen stil.  5  En nadat 

Hij hen, zeer bedroefd over de verharding 

van hun hart, rondom Zich met toorn had 

aangezien, zeide Hij tot de mens: Strek 

uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn 

6  Op een andere sabbat geschiedde het, 

dat Hij in de synagoge ging en leerde. En 

daar was iemand, wiens rechterhand 

verschrompeld was. 7  De 

schriftgeleerden en de Farizeeen letten op 

Hem, of Hij op de sabbat genas, om een 

aanklacht tegen Hem te vinden.  8  Maar 

Hij kende hun overleggingen en zeide tot 

de man, wiens hand verschrompeld was: 

Sta op en ga in het midden staan. Hij 

stond op en ging staan.  9  En Jezus sprak 

tot hen: Ik leg u de vraag voor, of het 

geoorloofd is op de sabbat goed te doen 

of kwaad te doen, een leven te redden of 

verloren te doen gaan.  10  Toen zag Hij 
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andere.  14  En de Farizeeen gingen heen 

en spanden tegen Hem samen ten einde 

Hem om te brengen.  15a  Maar Jezus 

doorzag het en ging vandaar weg  

hand werd weder gezond.  6  En de 

Farizeeen gingen heen en pleegden 

terstond met de Herodianen overleg tegen 

Hem ten einde Hem om te brengen. 

hen allen rondom Zich aan en zeide tot 

hem: Strek uw hand uit. Hij deed het en 

zijn hand werd weder gezond.  11  En zij 

raakten volkomen hun verstand kwijt en 

spraken er met elkander over, wat zij 

Jezus doen zouden.   

Vele mensen 

12:15b, 16 3:10-12   

15b  En velen volgden Hem en Hij genas 

hen allen,  16  en Hij verbood hun ten 

strengste Hem bekend te maken,  

10  Want Hij genas velen, zodat allen, die 

kwalen hadden, op Hem aandrongen om 

Hem te kunnen aanraken. 11  En de 

onreine geesten wierpen zich voor Hem 

neder, telkens als zij Hem zagen, en zij 

schreeuwden, zeggende: Gij zijt de Zoon 

van God.  12  En herhaaldelijk verbood 

Hij hun Hem bekend te maken.  

  

De twaalf discipelen uitgezonden 

10:1-8 3:13-15 9:1-6  

1  En Hij riep zijn twaalf discipelen tot 

Zich en gaf hun macht over onreine 

geesten om die uit te drijven en om alle 

ziekte en alle kwaal te genezen. 2  En dit 

zijn de namen van de twaalf apostelen: 

vooreerst Simon, genaamd Petrus, en 

Andreas, zijn broeder; en Jakobus, de 

zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn 

broeder;  3  Filippus en Bartolomeus; 

Tomas en Matteus, de tollenaar; Jakobus, 

de zoon van Alfeus en Taddeus;  4  

Simon de Zeloot en Judas Iskariot,  die 

Hem ook verraden heeft.  5  Deze twaalf 

heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood 

hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg 

naar heidenen , gaat geen stad van 

Samaritanen binnen;  6  begeeft u liever 

tot de verloren schapen van het huis 

Israels.  7  Gaat en predikt en zegt:  Het 

Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen .  

8  Geneest zieken, wekt doden op, reinigt 

melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet 

hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.   

13  En Hij ging de berg op en riep tot 

Zich, wie Hij zelf wilde, en zij kwamen 

tot Hem.  14  En Hij stelde er twaalf aan, 

opdat zij met Hem zouden zijn en opdat 

Hij hen zou uitzenden om te prediken,  15  

en om macht te hebben boze geesten uit te 

drijven.  

 

1  Toen riep Hij de twaalven samen en gaf 

hun macht en gezag over alle boze 

geesten en om ziekten te genezen.  2  En 

Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods 

te verkondigen en genezingen te doen,  3  

en Hij zeide tot hen: Neemt niets mede 

voor onderweg, geen staf of reiszak, geen 

brood of zilvergeld,  en hebt ook niet twee 

hemden bij u.  4  En komt gij ergens in 

een huis, blijft daar en reist vandaar 

verder.  5  En zijn er, die u niet willen 

ontvangen, gaat dan weg uit die stad en 

schudt het stof af van uw voeten tot een 

getuigenis tegen hen.  6  Zij gingen heen 

en trokken de dorpen langs, overal het 

evangelie predikende en genezingen 

doende.  

 

 

De tweeënzeventig uitgezonden 

   10:1-20 

   1  Daarna wees de Here nog 
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tweeenzeventig aan en Hij zond hen twee 

aan twee voor Zich uit naar alle steden en 

plaatsen, waar Hij zelf komen zou.  2  En 

Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, 

maar arbeiders zijn er weinig. Bidt 

daarom de Heer van de oogst,  dat Hij 

arbeiders uitzende in zijn oogst.  3  Gaat 

heen, zie, Ik zend u als lammeren midden 

onder wolven.  4  Draagt geen beurs of 

reiszak of sandalen, en groet niemand 

onderweg.  5  Welk huis gij ook 

binnentreedt, zegt eerst: Vrede zij dezen 

huize.  6  En indien daar een zoon des 

vredes is, dan zal uw vrede op hem 

rusten, maar zo niet, dan zal hij tot u 

terugkeren.  7  Blijft in dat huis, eet en 

drinkt wat men u geeft,  want de arbeider 

is zijn loon waard. Gaat niet van het ene 

huis naar het andere.  8  En als gij in een 

stad komt, waar men u ontvangt, eet wat u 

wordt voorgezet,  9  en geneest de zieken, 

die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk 

Gods is nabij u gekomen.  10  Maar als gij 

in een stad komt, waar men u niet 

ontvangt,  gaat naar buiten op haar straten 

en zegt:  11  Ook het stof van uw stad, dat 

aan onze voeten kleeft wissen wij af tegen 

u; doch weet dit, dat het Koninkrijk Gods 

nabijgekomen is.  12  Ik zeg u, dat het 

voor Sodom in die dag draaglijker zal zijn 

dan voor die stad.  13  Wee u, Chorazin, 

wee u, Betsaida, want indien in Tyrus en 

Sidon die krachten waren geschied, welke 

in u geschied zijn, reeds lang zouden zij, 

in zak en as gezeten, zich bekeerd hebben.  

14  Doch het zal voor Tyrus en Sidon 

draaglijker zijn in het oordeel dan voor u.  

15  En gij, Kafarnaum, zult gij tot de 

hemel verheven worden? Tot het 

dodenrijk zult gij nederdalen.  16  Wie 

naar u hoort, hoort naar Mij ; en wie u 

verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij 

verwerpt, verwerpt Hem, die Mij 

gezonden heeft.  17  En de tweeen 

zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap 
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en zeiden: Here, ook de boze geesten 

onderwerpen zich aan ons in uw naam.  

18  En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan 

als een bliksem uit de hemel vallen.  19  

Zie, Ik heb u macht gegeven om op 

slangen en schorpioenen te treden en 

tegen de gehele legermacht van de vijand; 

en niets zal u enig kwaad doen.   

20  Evenwel, verheugt u niet hierover , 

dat de geesten zich aan u onderwerpen, 

maar verheugt u, dat uw namen staan 

opgetekend in de hemelen.   

Een (twee) Bezetene(n) 

8:28-34 5:1-20 8:26-39  

28  Nadat Hij aan de overkant in het land 

der Gadarenen was gekomen, kwamen 

Hem twee bezetenen uit de grafsteden 

tegemoet, zeer gevaarlijke,  zodat 

niemand langs die weg kon voorbijgaan.  

29  En zie, zij schreeuwden, zeggende: 

Wat hebt Gij met ons te maken,  Zoon 

van God? Zijt Gij hier gekomen om ons 

voor de tijd te pijnigen?  30  Nu werd er 

ver van hen een grote kudde zwijnen 

gehoed.  31  De boze geesten smeekten 

Hem en zeiden: Indien Gij ons uitdrijft,  

laat ons dan in de kudde zwijnen varen.  

32  En Hij zeide tot hen: Gaat heen! Zij 

voeren uit en gingen in de zwijnen; en zie, 

de gehele kudde stormde langs de helling 

de zee in en zij kwamen om in het water.  

33  En de hoeders namen de vlucht en 

kwamen in de stad en berichtten alles, 

ook van de bezetenen.  34  En zie, de 

gehele stad liep uit, Jezus tegemoet, en 

toen zij Hem zagen, drongen zij er bij 

Hem op aan hun gebied te verlaten. 

1  En zij kwamen aan de overkant der zee 

in het land der Gerasenen.  2  En toen Hij 

uit het schip ging, kwam Hem terstond uit 

de grafsteden een mens tegemoet met een 

onreine geest,  3  die verblijf hield in de 

graven, en niemand had hem meer kunnen 

binden zelfs niet met een keten,  4  want 

hij was dikwijls met voetboeien en 

ketenen gebonden geweest en de ketenen 

waren door hem stukgetrokken en de 

voetboeien vernield, en niemand was bij 

machte hem te bedwingen.  5  En 

voortdurend, nacht en dag, was hij in de 

graven en in de bergen, schreeuwende en 

zichzelf met stenen slaande.  6  En toen 

hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe, viel 

voor Hem neder,  7  en zeide, roepende 

met luider stem: Wat hebt Gij met mij te 

maken,  Jezus, Zoon van de allerhoogste 

God? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij 

niet pijnigt.  8  Want Hij zeide tot hem: 

Onreine geest, ga uit van deze mens.  9  

En Hij vroeg hem: Hoe is uw naam ? (-

10a) En hij zeide tot Hem: Mijn naam is 

legioen, want wij zijn talrijk.  10  (-10b) 

En hij smeekte Hem dringend hen niet 

buiten het land te zenden.   11  Nu werd 

daar bij de berg een grote kudde zwijnen 

gehoed.  12  En zij smeekten Hem, 

zeggende: Zend ons in de zwijnen, dat wij 

daarin varen.  13  En Hij stond het hun 

26  En zij voeren naar het land der 

Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt.  27  

Toen Hij aan land gegaan was, kwam 

Hem een man uit de stad tegemoet, die 

door boze geesten bezeten was, en sinds 

lang had hij geen mantel meer aan en 

woonde niet in een huis, maar in de 

graven.  28  Toen hij nu Jezus zag, stiet 

hij een kreet uit en hij viel aan zijn voeten 

en sprak met luider stem: Wat hebt Gij 

met mij te maken,  Jezus, Zoon van de 

allerhoogste God? Ik smeek U, dat Gij 

mij niet pijnigt.  29  Want Hij gaf de 

onreine geest bevel van de man uit te 

varen. Want menigmaal had de geest hem 

met geweld medegesleurd, en om hem te 

bewaken werd hij met ketenen en 

voetboeien geboeid, maar hij brak de 

boeien stuk en werd door de geest naar 

eenzame streken gedreven.  30  En Jezus 

vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zeide:  

Legioen; want vele geesten waren in hem 

gevaren.  31  En zij smeekten Hem, dat 

Hij hun niet gelasten zou in de afgrond te 

varen.  32  Nu werd op de berg een 

talrijke kudde zwijnen gehoed; en zij 

smeekten Hem, dat Hij hun zou toestaan 

daarin te varen. En Hij stond het hun toe.  

33  En de geesten voeren uit die mens en 

voeren in de zwijnen en de kudde stormde 

langs de helling het meer in en verdronk.   
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toe. En de onreine geesten gingen uit en 

voeren in de zwijnen; en de kudde, 

ongeveer tweeduizend, stormde langs de 

helling de zee in en zij verdronken in de 

zee.  14  En die ze hoedden, namen de 

vlucht en berichtten het in de stad en op 

het land. En de mensen gingen zien, wat 

er gebeurd was.  15  En zij kwamen bij 

Jezus en zagen de bezetene zitten,  

gekleed en goed bij zijn verstand, hem,  

die het legioen gehad had; en zij werden 

bevreesd.  16  En die het hadden gezien, 

verhaalden hun, hoe het met de bezetene 

gegaan was en ook van de zwijnen.  17  

En zij begonnen er bij Hem op aan te 

dringen, dat Hij uit hun gebied weg zou 

gaan.  18  En toen Hij in het schip ging,  

smeekte de bezetene Hem, dat hij bij Hem 

mocht blijven.  19  Doch Hij stond het 

hem niet toe, maar Hij zeide tot hem: Ga 

naar uw huis tot de uwen en bericht hun al 

wat de Here in zijn ontferming u gedaan 

heeft.  20  En hij ging weg en begon in de 

Dekapolis te verkondigen al wat Jezus 

hem gedaan had, en allen verwonderden 

zich.  

34  Toen de hoeders zagen wat er gebeurd 

was, namen zij de vlucht en berichtten het 

in de stad en op het land.  35  En de 

mensen liepen uit om te zien wat gebeurd 

was, en zij kwamen bij Jezus en vonden 

de mens, van wie de boze geesten 

uitgevaren waren, aan de voeten van 

Jezus zitten, gekleed en goed bij zijn 

verstand, en zij werden bevreesd.   

36  En zij, die het gezien hadden,  

verhaalden hun, hoe de bezetene genezen 

was.  37  En de gehele bevolking van de 

streek der Gerasenen vroeg Hem, of Hij 

van hen wilde weggaan, want zij waren 

door grote vrees bevangen. En Hij ging in 

het schip en keerde terug.  38  En de man, 

van wie de boze geesten uitgevaren 

waren, verzocht Hem bij Hem te mogen 

blijven. Maar Hij liet hem heengaan en 

zeide:  39  Keer terug naar uw huis en 

verhaal al wat God u gedaan heeft. En hij 

ging de gehele stad door verkondigen al 

wat Jezus hem gedaan had.   

 

De dochter van Jairus 

9:18-19, 23-26 5:22-24, 35-43 8:40-42, 49-56  

18  Terwijl Hij dit tot hen sprak, zie, een 

overste der synagoge kwam tot Hem en 

viel voor Hem neder, en zeide:  Mijn 

dochter is zo juist gestorven,  maar kom 

en leg uw hand op haar en zij zal leven.  

19  En Jezus stond op en volgde hem met 

zijn discipelen.  

 

23  En toen Jezus in het huis van de 

overste kwam en de fluitspelers en het 

misbaar van de schare zag,  24  zeide Hij: 

Gaat heen, want het meisje is niet 

gestorven, maar het slaapt. En zij lachten 

Hem uit.   25  Toen de schare uitgedreven 

was,  ging Hij binnen en vatte haar hand 

en het meisje ontwaakte. 26  En de roep 

hierover verbreidde zich in die gehele 

22  En er kwam een van de oversten der 

synagoge, genaamd Jairus, en toen deze 

Hem zag, wierp hij zich neder aan zijn 

voeten,  23  en hij smeekte Hem dringend,  

zeggende: Mijn dochtertje ligt op haar 

uiterste; kom toch en leg haar de handen 

op, dan zal zij behouden worden en in 

leven blijven.  24  En Hij ging met hem 

mede en een grote schare volgde Hem en 

zij drongen tegen Hem op.  

 

 35  Terwijl Hij nog sprak, kwam men uit 

het huis van de overste der synagoge hem 

zeggen: Uw dochter is gestorven;  

waarom valt gij de Meester nog lastig?  

36  Doch Jezus luisterde niet naar wat 

gezegd werd, maar Hij zeide tot de 

40  Toen Jezus terugkeerde,  wachtte de 

schare Hem op, want zij zagen allen naar 

Hem uit.  41  En zie, er kwam een man,  

genaamd Jairus, en deze was een overste 

der synagoge. En hij viel neder aan de 

voeten van Jezus en smeekte Hem naar 

zijn huis te komen,  42  omdat zijn enige 

dochter, die ongeveer twaalf jaar oud was, 

op sterven lag. Terwijl Hij erheen ging, 

drongen de scharen op Hem aan.   

 

49  Terwijl Hij nog sprak, kwam er 

iemand van de overste der synagoge met 

de boodschap: Uw dochter is gestorven, 

val de Meester niet meer lastig!  50  Maar 

Jezus hoorde het en antwoordde hem: 

Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij 
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streek.   overste der synagoge: Wees niet 

bevreesd, geloof alleen.  37  En Hij stond 

niemand toe met Hem mede te gaan, 

behalve Petrus en Jakobus en Johannes, 

de broeder van Jakobus.  38  En zij 

kwamen in het huis van de overste der 

synagoge en Hij zag het misbaar en 

mensen, die luid weenden en 

weeklaagden.  39  En binnengekomen, 

zeide Hij tot hen: Waarom maakt gij 

misbaar en weent gij? Het kind is niet 

gestorven, maar het slaapt.  40  En zij 

lachten Hem uit. Doch Hij dreef hen allen 

het huis uit en nam de vader van het kind 

en de moeder en die bij Hem waren mede 

en Hij ging het vertrek binnen, waar het 

kind lag.  41  En Hij vatte de hand van het 

kind en zeide tot haar: Talita koem, 

hetgeen betekent: Meisje, ik zeg u, sta op!  

42  En het meisje stond onmiddellijk op 

en het kon lopen; want het was twaalf 

jaar. En zij ontzetten zich terstond 

bovenmate.  43  En Hij gebood hun 

nadrukkelijk, dat niemand dit te weten 

zou komen en zeide dat men haar te eten 

zou geven .   

zal behouden worden.  51  Toen Hij aan 

het huis gekomen was,  stond Hij 

niemand toe met Hem naar binnen te gaan 

dan Petrus, Johannes en Jakobus en de 

vader van het kind en de moeder.  52  

Allen nu weenden en weeklaagden over 

haar. Doch Hij sprak: Weent niet; zij is 

niet gestorven, maar zij slaapt. 53  En zij 

lachten Hem uit, omdat zij wisten, dat zij 

gestorven was. 54  Maar Hij vatte haar 

hand en riep , zeggende: Kind, sta op!   55  

En haar geest keerde terug en zij stond 

dadelijk op en Hij beval, dat men haar te 

eten zou geven.  56  En haar ouders 

stonden versteld,  maar Hij verbood hun 

tot iemand te spreken over hetgeen 

geschied was.   

 

 

De bloedvloeiende vrouw 

9:20-22 5:24-34 8:42b-48  

20  En zie, een vrouw, die reeds twaalf 

jaren aan bloedvloeiingen leed, kwam van 

achteren tot Hem en raakte de kwast van 

zijn kleed aan.  21  Want, zeide zij bij 

zichzelf,  indien ik slechts zijn kleed 

aanraak , zal ik behouden zijn.  22  Maar 

Jezus keerde Zich om,  zag haar en zeide: 

Houd moed,  dochter, uw geloof heeft u 

behouden . En de vrouw was behouden 

van dat ogenblik af.   

24  En Hij ging met hem mede en een 

grote schare volgde Hem en zij drongen 

tegen Hem op.  25  En een vrouw, die 

twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden 

had, 26  en veel doorstaan had van vele 

dokters en al het hare daaraan ten koste 

had gelegd en geen baat had gevonden, 

maar veeleer achteruit was gegaan,  27  

had gehoord, wat er van Jezus verteld 

werd, en zij kwam tussen de schare en 

raakte van achter zijn kleed aan.  28  

Want zij zeide: Indien ik slechts zijn 

klederen kan aanraken, zal ik behouden 

zijn.  29  En terstond droogde de bron van 

haar bloed op en zij bemerkte aan haar 

lichaam, dat zij van haar kwaal genezen 

was.  30  En Jezus bemerkte terstond bij 

42b Terwijl Hij erheen ging, drongen de 

scharen op Hem aan.  43  En een vrouw, 

die sinds twaalf jaren aan bloedvloeiing 

leed en door niemand kon genezen 

worden,   44  kwam van achteren tot Hem 

en raakte de kwast van zijn kleed aan, en 

terstond hield haar vloeiing op.  45  En 

Jezus zeide: Wie is het, die Mij heeft 

aangeraakt? En terwijl allen het 

ontkenden, zeide Petrus: Meester,  de 

scharen drukken en verdringen U. (-46a) 

Maar Jezus zeide: Iemand heeft Mij 

aangeraakt,  46  (-46b) want Ik heb kracht 

van Mij voelen uitgaan.   47  Toen de 

vrouw zag, dat zij niet onopgemerkt bleef, 

kwam zij bevende nader, viel voor Hem 

neer en verhaalde Hem, voor al het volk, 
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Zichzelf de kracht, die van Hem 

uitgegaan was, en Hij keerde Zich om in 

de schare, en zeide: Wie heeft Mij 

aangeraakt?  31  En zijn discipelen zeiden 

tot Hem:  Gij ziet, dat de schare tegen U 

opdringt en Gij zegt: Wie heeft Mij 

aangeraakt?  32  En Hij keek rond om te 

zien, wie dat gedaan had.  33  De vrouw 

nu, bevreesd en bevende, wetende wat 

met haar geschied was, kwam en wierp 

zich voor Hem neder en zeide Hem de 

volle waarheid.  34  En Hij zeide tot haar: 

Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga 

heen in vrede en wees genezen van uw 

kwaal.  

om welke reden zij Hem aangeraakt had 

en dat zij terstond beter was geworden.  

48  En Hij zeide tot haar: Dochter,  uw 

geloof heeft u behouden,  ga heen in 

vrede.   

 

Enkele zieken in Jezus vaderstad 

13:54-58 6:4-6   

54  En in zijn vaderstad gekomen,  leerde 

Hij hen in hun synagoge,  zodat zij 

versteld stonden en zeiden: Vanwaar heeft 

Hij die wijsheid en die krachten?  55  Is 

dit niet de zoon van de timmerman? Heet 

zijn moeder niet Maria en zijn broeders 

Jakobus en Jozef en Simon en Judas?  56  

En behoren zijn zusters niet allen bij ons? 

Vanwaar heeft Hij dan dit alles?  57  En 

zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus 

zeide tot hen: Een profeet is alleen in zijn 

vaderstad en in zijn huis ongeeerd.  58  

En Hij deed daar niet vele krachten 

wegens hun ongeloof.   

4  En Jezus zeide tot hen: Een profeet is 

alleen in zijn vaderstad en onder zijn 

verwanten en in zijn huis ongeeerd.  5  En 

Hij kon daar geen enkele kracht doen; 

alleen genas Hij enige zieken door 

handoplegging.  6  En Hij verwonderde 

Zich over hun ongeloof. En Hij ging de 

omliggende dorpen rond en leerde.   

  

Vele mensen 

14:34-36 6:53-56   

34  En toen zij overgestoken waren, 

kwamen zij in Gennesaret aan land.  35  

En zodra de mannen van die plaats Hem 

herkend hadden, zonden zij bericht in die 

gehele omgeving, en men bracht tot Hem 

allen, die ernstig ongesteld waren,  36  en 

zij smeekten Hem, dat zij alleen maar de 

kwast van zijn kleed mochten aanraken . 

En allen, die Hem aanraakten,  werden 

behouden.   

53  En overgestoken zijnde naar het land,  

kwamen zij in Gennesaret, en legden daar 

aan.  54  En toen zij van boord gingen,  

herkenden de mensen Hem terstond,  55  

en zij liepen die gehele streek af en 

begonnen degenen, die ernstig ongesteld 

waren, op matrassen rond te dragen naar 

de plaats, waar zij hoorden dat Hij was.  

56  En waar Hij ook kwam in dorpen of 

steden of gehuchten, daar legden zij de 

zieken op de markten en smeekten Hem, 

dat zij slechts de kwast van zijn kleed 

  



   Genezing in de vier evangeliën 

© 2005 Henri Hüpscher / www.tellthem.nl 

 

 

12 

mochten aanraken. En allen, die Hem 

aanraakten, werden gezond.   

De dochter van de syrofenicische vrouw 

15:21-28 7:24-30   

21  En Jezus ging vandaar en trok Zich 

terug naar de omgeving van Tyrus en 

Sidon.  22  En zie, een Kananese vrouw 

uit dat gebied kwam en riep:  Heb 

medelijden met mij, Here, Zoon van 

David, mijn dochter is deerlijk bezeten .  

23  Hij echter antwoordde haar geen 

woord, en zijn discipelen kwamen bij 

Hem en vroegen Hem, zeggende: Zend 

haar weg, want zij roept ons na.   24  Hij 

echter antwoordde en zeide: Ik ben 

slechts gezonden tot de verloren schapen 

van het huis Israels.  25  Maar zij kwam 

en viel voor Hem neer en zeide: Here, 

help mij !  26  Hij echter antwoordde en 

zeide: Het is niet goed het brood der 

kinderen te nemen en het de honden voor 

te werpen .  27  Maar zij zeide: Zeker, 

Here ook de honden eten immers van de 

kruimels, die van de tafel van hun 

meesters vallen.  28  Toen antwoordde 

Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is 

uw geloof , u geschiede gelijk gij wenst ! 

En haar dochter was genezen van dat 

ogenblik af.  

24  En Hij stond op en vertrok vandaar 

naar het gebied van Tyrus. En toen Hij 

een huis was binnengegaan, wilde Hij 

niet, dat iemand het wist;  maar Hij kon 

niet verborgen blijven . 25  Want terstond 

hoorde van Hem een vrouw, wier 

dochtertje een onreine geest had; en zij 

kwam tot Hem en viel Hem te voet.  26  

Deze vrouw was een Griekse, een 

syrofenicische van geboorte. (-27a) En zij 

vroeg Hem de boze geest uit haar dochter 

te drijven.  27  (-27b) En Hij zeide tot 

haar: Laat eerst de kinderen verzadigd 

worden want het is niet goed het brood 

der kinderen te nemen en het de honden 

voor te werpen.  28  Doch zij antwoordde 

en zeide tot Hem: Zeker, Here, de honden 

eten immers ook onder de tafel van de 

kruimels der kinderen.  29  En Hij zeide 

tot haar: Om dit woord, ga heen, de boze 

geest is uit uw dochter gevaren.  30  En 

toen zij naar huis gegaan was , vond zij 

het kind te bed liggen en de boze geest 

uitgevaren.   

 

  

Een dove, die moeilijk sprak 

 7:3l-37   

 31  En toen Hij weder uit het gebied van 

Tyrus vertrokken was, kwam Hij door 

Sidon naar de zee van Galilea,  midden in 

het gebied van Dekapolis.  32  En zij 

brachten tot Hem een dove,  die moeilijk 

sprak, en smeekten Hem deze de hand op 

te leggen.  33  Hij nam hem terzijde, 

buiten de schare, en stak zijn vingers in 

zijn oren, spuwde, raakte zijn tong aan,  

34  en Hij zag op naar de hemel en 

zuchtte en zeide tot hem: Effata , dat is: 

wordt geopend!  35  En zijn oren werden 

geopend en terstond werd de band zijner 

tong los en hij sprak goed.  36  En Hij 
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gebood hun het niemand te zeggen. Maar 

hoe meer Hij het hun gebood, des te meer 

maakten zij het ruchtbaar.  37  En zij 

waren buiten zichzelf van verbazing en 

zeiden: Hij heeft alles wel gemaakt, ook 

de doven doet Hij horen en de stommen 

spreken.   

Een blinde man 

 8:22-26   

 22  En zij kwamen te Betsaida. En zij 

brachten een blinde tot Hem en smeekten 

Hem deze aan te raken.  23  En Hij vatte 

de blinde bij de hand en bracht hem 

buiten het dorp, en Hij spuwde in zijn 

ogen, legde hem de handen op en vroeg 

hem. Ziet gij iets?  24  En hij zag op en 

zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen 

als bomen wandelen.  25  Vervolgens 

legde Hij weder de handen op zijn ogen, 

en hij zag duidelijk en was hersteld. En 

hij zag voortaan alles scherp.  26  En Hij 

zond hem naar huis en zeide: Ga het dorp 

zelfs niet in .   

  

Een jongen  met een stomme, dove geest. 

17:14-21 9:14-29 9:37-43  

14  En toen zij bij de schare gekomen 

waren , kwam iemand tot Hem, knielde 

voor Hem neder, en zeide:  15  Here, heb 

medelijden met mijn zoon , want hij is 

maanziek en hij is er slecht aan toe; want 

dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in 

het water.  16  En ik heb hem naar uw 

discipelen gebracht en zij hebben hem 

niet kunnen genezen.  17  Jezus 

antwoordde en zeide: O , ongelovig en 

verkeerd geslacht,  hoelang zal Ik nog bij 

u zijn?  Hoelang zal Ik u nog verdragen? 

Breng hem Mij hier.  18  En Jezus 

bestrafte hem en de boze geest ging van 

hem uit, en de knaap was genezen van dat 

ogenblik af.  19  Toen kwamen de 

discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij 

met Hem alleen waren: Waarom hebben 

wij hem niet kunnen uitdrijven?  20  Hij 

zeide tot hen: Vanwege uw kleingeloof. 

14  En toen zij bij de discipelen kwamen , 

zagen zij een grote schare om hen heen, 

en schriftgeleerden met hen aan het 

redetwisten.  15  En terstond, toen de 

gehele schare Hem zag, waren zij zeer 

verbaasd, en zij liepen op Hem toe en 

begroetten Hem.  16  En Hij vroeg hun: 

Waarom zijt gij met hen aan het 

redetwisten?  17  En een uit de schare 

antwoordde Hem: Meester, ik heb mijn 

zoon tot U gebracht, die een stomme 

geest heeft .  18  En waar hij hem 

aangrijpt, werpt hij hem op de grond; en 

hij heeft het schuim op de mond, en hij 

knerst met zijn tanden en verstijft. En ik 

heb uw discipelen gezegd, dat zij hem 

zouden uitdrijven, en zij hebben het niet 

gekund. 19  En Hij antwoordde hun en 

zeide:  O, ongelovig geslacht, hoelang zal 

Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog 

37  En het geschiedde, toen zij de 

volgende dag van de berg afdaalden,  dat 

een grote schare Hem tegemoet kwam.  

38  En zie, een man uit de schare riep, 

zeggende: Meester, ik smeek U naar mijn 

zoon om te zien, want hij is mijn enige,  

39  en zie, een geest grijpt hem en dan 

schreeuwt hij plotseling en hij doet hem 

stuiptrekken, dat hem het schuim op de 

mond staat, en als hij hem mishandelt, 

laat hij hem nauwelijks los.  40  En ik heb 

uw discipelen gesmeekt hem uit te drijven 

en zij hebben het niet gekund.  41  Jezus 

antwoordde en zeide: O ongelovig en 

verkeerd geslacht,  hoelang zal Ik nog bij 

u zijn en u verdragen? Breng uw zoon 

hier.  42  En nog terwijl hij naderbij 

kwam, wierp de boze geest hem op de 

grond en deed hem stuiptrekken. Maar 

Jezus bestrafte de onreine geest en Hij 
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Want voorwaar, Ik zeg u , indien gij een 

geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij 

tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier 

daarheen en hij zal zich verplaatsen en 

niets zal u onmogelijk zijn.  21  Maar dit 

geslacht vaart niet uit dan door bidden en 

vasten.   

verdragen? Brengt hem tot Mij.  20  En 

zij brachten hem tot Hem. En toen de 

geest Hem zag, deed hij hem terstond 

stuiptrekken en, op de grond gevallen, 

wentelde hij zich, al schuimende.  21  En 

Hij vroeg zijn vader: Hoelang is het al, 

dat dit hem overkomt ? (-22a) Hij zeide: 

Van zijn kindsheid af; 22  (-22b) en 

dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en 

in het water gedreven om hem een 

ongeluk te doen krijgen.  Maar als Gij iets 

kunt doen, help ons en heb medelijden 

met ons!  23  Jezus zeide tot hem: Als Gij 

kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie 

gelooft.  24  Terstond riep de vader van 

de knaap uit en zeide: Ik geloof , kom 

mijn ongeloof te hulp !  25  En toen Jezus 

zag, dat de schare samenstroomde, 

bestrafte Hij de onreine geest en zeide tot 

hem: Gij, stomme en dove geest, Ik 

beveel u:  ga van hem uit en kom niet 

meer in hem.  26  En hij ging uit onder 

geschreeuw en hevige stuiptrekkingen. En 

hij werd als een dode, zodat men 

algemeen zeide, dat hij gestorven was.  27  

Doch Jezus vatte zijn hand,  richtte hem 

op, en hij stond op, 28  En toen Hij een 

huis was binnengegaan , vroegen zijn 

discipelen Hem,  terwijl zij met Hem 

alleen waren: Waarom hebben wij hem 

niet kunnen uitdrijven ?  29  En Hij zeide 

tot hen: Dit geslacht kan door niets 

uitvaren,  tenzij door gebed.   

genas de knaap en gaf hem terug aan zijn 

vader.  43  En allen stonden verslagen 

over de majesteit Gods. Toen allen zich 

verwonderden over alles, wat Hij deed, 

zeide Hij tot zijn discipelen    

 

De blinde Bartimaeus 

20:29-34 10:46-52 18:35-43  

29  En toen zij uit Jericho gingen,  volgde 

Hem een grote schare.  30  En zie, twee 

blinden, die aan de weg zaten, riepen, 

toen zij hoorden, dat Jezus voorbijging, 

zeggende: Here, heb medelijden met ons,  

Zoon van David!  31  En de schare 

bestrafte hen, dat zij zwijgen zouden. 

Maar zij riepen te meer zeggende: Here, 

heb medelijden met ons, Zoon van David!  

32  En Jezus stond stil, riep hen en zeide: 

46  En zij kwamen te Jericho. En toen Hij 

met zijn discipelen en een talrijke schare 

uit Jericho vertrok, zat de zoon van 

Timeus, Bartimeus, een blinde bedelaar, 

aan de weg.  47  En toen hij hoorde, dat 

het Jezus van Nazaret was, begon hij te 

roepen en te zeggen: Zoon van David,  

Jezus, heb medelijden met mij!  48  En 

velen bestraften hem, opdat hij zwijgen 

zou. Doch hij riep des te meer: Zoon van 

35  Het geschiedde nu, toen Hij in de 

nabijheid van Jericho kwam, dat een 

blinde aan de weg zat te bedelen.  36  

Toen deze hoorde, dat er een schare 

voorbijging, vroeg hij, wat dit was.  37  

En zij vertelden hem, dat Jezus de 

Nazoreeer voorbijkwam.  38  En hij riep 

en zeide: Jezus,  Zoon van David, heb 

medelijden met mij!  39  En die vooraan 

liepen, bestraften hem, dat hij zwijgen 
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Wat wilt gij, dat Ik u doen zal?  33  Zij 

zeiden tot Hem: Here, dat onze ogen 

geopend worden.  34  Jezus werd met 

ontferming bewogen en raakte hun ogen 

aan, en terstond werden zij ziende en zij 

volgden Hem.  

David, heb medelijden met mij!  49  En 

Jezus stond stil en zeide:  Roept hem. En 

zij riepen de blinde en zeiden tot hem: 

Houd moed, sta op, Hij roept u.  50  Toen 

wierp hij zijn mantel af,  sprong op en 

ging naar Jezus.  51  En Jezus antwoordde 

en zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u 

doen zal ? De blinde zeide tot Hem:  

Rabboeni, dat ik ziende worde!  52  En 

Jezus zeide tot hem: Ga heen , uw geloof 

heeft u behouden . En terstond werd hij 

ziende en volgde Hem op de weg.   

zou. Maar hij schreeuwde des te meer: 

Zoon van David, heb medelijden met mij!  

40  Jezus nu stond stil en liet hem bij Zich 

brengen. Toen hij naderbij gekomen was, 

(-41a) vroeg Hij hem :  41  (-41b) Wat 

wilt gij, dat Ik u doen zal? Hij zeide: 

Here,  dat ik ziende worde!  42  En Jezus 

zeide tot hem: Word ziende; uw geloof 

heeft u behouden.  43  En terstond werd 

hij ziende en hij volgde Hem, God 

lovende. En al het volk zag het en gaf 

Gode lof.   

De knecht van de hoofdman 

8:5-13  7:1-10  

5  Toen Hij nu Kafarnaum binnenging, 

kwam een hoofdman tot Hem met een 

bede,  6  en zeide: Here, mijn knecht ligt 

thuis, verlamd, met hevige pijn.  7  Hij 

zeide tot hem: Zal Ik komen en hem 

genezen?  8  Doch de hoofdman 

antwoordde en zeide : Here, ik ben niet 

waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar 

spreek slechts een woord en mijn knecht 

zal herstellen.  9  Want ik ben zelf een 

ondergeschikte met soldaten onder mij, en 

ik zeg tot de een: Ga heen, en hij gaat 

heen, en tot een ander: Kom,  en hij komt, 

en tot mijn slaaf:  Doe dit, en hij doet het.   

10  Toen Jezus dit hoorde, verwonderde 

Hij Zich en zeide tot hen, die Hem 

volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand 

in Israel heb Ik een zo groot geloof 

gevonden!  11  Ik zeg u, dat er velen 

zullen komen van oost en west en zullen 

aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob 

in het Koninkrijk der hemelen;  12  maar 

de kinderen van het Koninkrijk zullen 

uitgeworpen worden in de buitenste 

duisternis; daar zal het geween zijn en het 

tandengeknars.  13  En Jezus zeide tot de 

hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw 

geloof. En de knecht genas,  juist op dat 

uur.   

 1  Nadat Hij al zijn woorden ten aanhoren 

van het volk voleindigd had, ging Hij 

Kafarnaum binnen.  2  Een slaaf nu van 

een hoofdman, die deze op hoge prijs 

stelde, was ernstig ongesteld en lag op 

sterven.  3  Toen hij van Jezus hoorde, 

zond hij enige oudsten der Joden tot Hem 

met het verzoek te komen en zijn slaaf in 

het leven te behouden.  4  Zij kwamen 

dan tot Jezus en drongen zeer bij Hem 

aan, want, zeiden zij, hij is waard, dat Gij 

dit voor hem doet;  5  want hij heeft ons 

volk lief en onze synagoge heeft hij 

gebouwd.  6  En Jezus ging met hen 

mede. Toen Hij niet ver meer van het huis 

was, zond de hoofdman vrienden om tot 

Hem te zeggen: Here, doe geen moeite, 

want ik ben niet waard, dat Gij onder mijn 

dak komt;  7  daarom heb ik ook mijzelf 

niet waardig geacht tot U te komen, maar 

spreek slechts een woord en mijn knecht 

moet herstellen.  8  Want ik neem zelf een 

ondergeschikte plaats in met soldaten 

onder mij, en ik zeg tot de een:  Ga heen, 

en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, 

en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en 

hij doet het.  9  Toen Jezus dit hoorde, 

verwonderde Hij Zich over hem, en Zich 

kerende tot de schare, die Hem volgde, 

sprak Hij: Ik zeg u, zelfs in Israel heb Ik 

een zo groot geloof niet gevonden!   
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10  En toen zij, die gezonden waren, 

terugkwamen in het huis, vonden zij de 

slaaf gezond.   

Twee blinde mannen 

9:27-31    

27  En terwijl Jezus vandaar verder ging , 

volgden Hem twee blinden, al roepende 

en zeggende: Heb medelijden met ons, 

Zoon van David!  28  En toen Hij het huis 

was binnengegaan, kwamen de blinden 

tot Hem, en Jezus zeide tot hen: Gelooft 

gij,  dat Ik dit doen kan? Zij zeiden tot 

Hem: Ja, Here.  29  Toen raakte Hij hun 

ogen aan en zeide: U geschiede naar uw 

geloof.  30  En hun ogen gingen open. En 

Jezus verbood hun ten strengste en zeide: 

Ziet toe, niemand mag dit weten !  31  

Maar zij gingen heen en maakten Hem in 

die gehele streek bekend.  

   

Een doofstomme bezetene. 

9:32-34    

32  Terwijl zij heengingen, zie,  men 

bracht een doofstomme bezetene bij Hem.  

33  En nadat de boze geest was 

uitgedreven,  sprak de doofstomme. En de 

scharen verbaasden zich en zeiden: Zo 

iets is nog nooit in Israel voorgekomen!  

34  Maar de Farizeeen zeiden: Door de 

overste der boze geesten drijft Hij de 

geesten uit.   

   

Een blinde, stomme bezetene 

12:22-30  11:14-27  

22  Toen bracht men een bezetene tot 

Hem, die blind en stom was. En Hij genas 

hem, zodat de stomme sprak en zag.  23  

En al de scharen waren buiten zichzelf en 

zeiden: Dit is toch niet de Zoon van 

David?  24  Maar de Farizeeen hoorden 

het en zeiden : Deze drijft de boze geesten 

slechts uit door Beelzebul, de overste der 

geesten.  25  Maar Hij kende hun 

gedachten en zeide tot hen: Ieder 

koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, 

gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen 

 14  En Hij was bezig een boze geest uit te 

drijven en deze was stom. En het 

geschiedde, toen de geest uitgevaren was, 

dat de stomme sprak. En de scharen 

verwonderden zich.  15  Doch sommigen 

van hen zeiden:  Door Beelzebul, de 

overste der boze geesten,  drijft Hij de 

geesten uit.  16  Anderen begeerden, om 

Hem te verzoeken, van Hem een teken uit 

de hemel .  17  Maar Hij kende hun 

gedachten en zeide tot hen: Ieder 

koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, 
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zichzelf erdeeld, zal standhouden .  26  En 

indien de satan de satan uitdrijft, is hij 

tegen zichzelf verdeeld;  hoe zal dan zijn 

koninkrijk kunnen standhouden ?  27  En 

indien Ik door Beelzebul de boze geesten 

uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? 

Daarom zullen zij rechters over u zijn. 28  

Maar indien Ik door de Geest Gods de 

boze geesten uitdrijf, dan is het 

Koninkrijk Gods over u gekomen.  29  Of 

hoe kan iemand het huis van de sterke 

binnengaan en zijn huisraad roven, als hij 

niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan 

zal hij zijn huis plunderen.  30  Wie met 

Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met 

Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit.   

gaat ten onder, en het ene huis valt op het 

andere.  18  Indien ook de satan tegen 

zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn 

koninkrijk kunnen standhouden? Want gij 

zegt, dat Ik door Beelzebul de boze 

geesten uitdrijf.  19  Indien Ik door 

Beelzebul de boze geesten uitdrijf, door 

wie doen uw zonen het dan? Daarom 

zullen zij rechters over u zijn. 20  Maar 

indien Ik door de vinger Gods de boze 

geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk 

Gods over u gekomen.  21  Wanneer een 

sterke, goed gewapende man zijn eigen 

hof bewaakt, is zijn bezit in veiligheid.  

22  Maar wanneer iemand, die sterker is 

dan hij, hem aanvalt en hem overwint, 

rooft deze zijn wapenrusting,  waarop hij 

vertrouwde, en verdeelt zijn buit. 23  Wie 

met Mij niet is, die is tegen Mij en wie 

met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit.  

24  Zodra de onreine geest van de mens is 

uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen 

om rust te zoeken, en als hij die niet vindt, 

zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, 

waar ik ben uitgevaren.  25  En als hij 

komt, vindt hij het geveegd en op orde.  

26  Dan trekt hij heen en neemt zeven 

andere geesten mede, bozer dan hij zelf; 

en zij komen binnen en wonen daar. En 

het wordt met die mens in het einde erger 

dan in het begin.  27  En het geschiedde, 

toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw 

uit de schare haar stem verhief en tot Hem 

zeide: Zalig de schoot, die U heeft 

gedragen, en de borsten, die Gij hebt 

gezogen.   

Vele mensen 

4:23-25  6:17-19  

23  En Hij trok rond in geheel Galilea en 

leerde in hun synagogen en verkondigde 

het evangelie van het Koninkrijk en genas 

alle ziekte en alle kwaal onder het volk.  

24  En het gerucht van Hem drong door 

tot in geheel Syrie; en men bracht tot 

Hem allen, die ernstig ongesteld waren,  

 17  En Hij daalde met hen af en bleef 

staan op een vlakke plaats en daar was 

een grote schare van zijn discipelen en 

een grote menigte van volk uit het gehele 

Joodse land en Jeruzalem en van Tyrus en 

Sidon aan de zee,  18  die gekomen waren 

om Hem te horen en genezen te worden 
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gekweld door allerlei ziekten en pijnen, 

bezetenen en maanzieken en verlamden, 

en Hij genas hen.  25  En Hem volgden 

vele scharen uit Galilea en Dekapolis en 

Jeruzalem en Judea en het Overjordaanse.  

van hun ziekten; en die gekweld werden 

door onreine geesten werden genezen.  19  

En de gehele schare trachtte Hem aan te 

raken, omdat er kracht van Hem uitging 

en Hij allen genas. 

Vele mensen 

9:35    

35  En Jezus ging alle steden en dorpen 

langs en leerde in hun synagogen en 

verkondigde het evangelie van het 

Koninkrijk en genas alle ziekte en alle 

kwaal. 

   

Vele mensen 

11:2-6  7:18-23  

2  Johannes nu hoorde in de gevangenis 

de werken van de Christus en liet Hem 

door zijn discipelen de vraag 

overbrengen:  3  Zijt Gij het, die komen 

zou, of hebben wij een ander te 

verwachten?   4  En Jezus antwoordde en 

zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt 

Johannes wat gij hoort en ziet:  5  blinden 

worden ziende en lammen wandelen, 

melaatsen worden gereinigd en doven 

horen en doden worden opgewekt en 

armen ontvangen het evangelie.  6  En 

zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.   

 18  En de discipelen van Johannes 

boodschapten hem al deze dingen.  19  En 

Johannes riep een tweetal van zijn 

discipelen tot zich en zond hen naar de 

Here om te zeggen: Zijt Gij het, die 

komen zou, of hebben wij een ander te 

verwachten?  20  Toen de mannen bij 

Hem gekomen waren , zeiden zij: 

Johannes de Doper heeft ons tot U 

gezonden, om te zeggen: Zijt Gij het, die 

komen zou,  of hebben wij een ander te 

verwachten?  21  Op dat ogenblik genas 

Hij velen van ziekten en plagen en boze 

geesten en aan vele blinden schonk Hij 

het gezicht.  22  En Hij antwoordde en 

zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt 

Johannes wat gij gezien en gehoord hebt : 

Blinden worden ziende, lammen 

wandelen, melaatsen worden gereinigd en 

doven horen, doden worden opgewekt,  

armen ontvangen het evangelie;  23  en 

zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.   

 

Vele mensen 

14:14  9:10-11 6:1-2 

14  En toen Hij uit het schip ging,  zag Hij 

een grote schare, en Hij werd met 

ontferming over hen bewogen en genas 

hun zieken.   

 10  En toen de apostelen teruggekeerd 

waren, verhaalden zij Hem alles, wat zij 

verricht hadden. En Hij nam hen mede en 

trok Zich, met hen alleen, terug naar een 

stad, genaamd Betsaida.   

11  Doch de scharen bemerkten het en 

1  Daarna vertrok Jezus naar de overzijde 

van de zee van Tiberias in Galilea.  2  En 

Hem volgde een grote schare,  omdat zij 

de tekenen zagen, die Hij aan zieken 

verrichtte.   
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volgden Hem. En Hij ontving hen en 

sprak tot hen over het Koninkrijk Gods, 

en die genezing van node hadden,  maakte 

Hij gezond.   

Vele mensen 

15:29-31    

29  En Jezus vertrok vandaar, en Hij ging 

langs de zee van Galilea en ging de berg 

op, en Hij zette Zich daar neder.  30  En 

vele scharen kwamen bij Hem, die 

lammen, kreupelen, blinden, stommen en 

vele anderen bij zich hadden, en zij 

legden die aan zijn voeten neer. (-30a) En 

Hij genas hen,  31  zodat de schare zich 

verwonderde, want zij zagen stommen 

spreken, kreupelen gezond, lammen lopen 

en blinden zien. En zij verheerlijkten de 

God van Israel.  

   

Macht om te binden en ontbinden 

16:18-19    

18  En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op 

deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen 

en de poorten van het dodenrijk zullen 

haar niet overweldigen.   19  Ik zal u de 

sleutels geven van het Koninkrijk der 

hemelen, en wat gij op aarde binden zult, 

zal gebonden zijn in de hemelen, en wat 

gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden 

zijn in de hemelen.   

   

Vele mensen 

19:1-2    

1  En het geschiedde, toen Jezus deze 

woorden geeindigd had, dat Hij uit 

Galilea vertrok, en Hij kwam over de 

Jordaan in het gebied van Judea.  2  En 

vele scharen volgden Hem en Hij genas 

hen aldaar.   

   

Blinden en lammen in de tempel 

21:13-16    

13  en Hij zeide tot hen: Er staat 

geschreven: Mijn huis zal een bedehuis 

heten maar gij maakt het tot een 

rovershol.  14  En in de tempel kwamen 

blinden en lammen tot Hem en Hij genas 
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hen.  15  Toen de overpriesters en de 

schriftgeleerden de wonderwerken zagen, 

die Hij deed, en de kinderen, die in de 

tempel riepen, zeggende: Hosanna de 

Zoon van David! namen zij dat kwalijk,  

16  en zij zeiden tot Hem: Hoort Gij wat 

dezen zeggen? Jezus zeide tot hen: Ja; 

hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van 

kleine kinderen en zuigelingen hebt Gij 

lof bereid?   

Het zendingsbevel 

28:16-20 16:14-20 24:44-53  

16  En de elf discipelen vertrokken naar 

Galilea, naar de berg, waar Jezus hen 

bescheiden had.  17  En toen zij Hem 

zagen, aanbaden zij, maar sommigen 

twijfelden.  18  En Jezus trad naderbij en 

sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven 

alle macht in de hemel en op de aarde.  19  

Gaat dan henen, maakt al de volken tot 

mijn discipelen en doopt hen in de naam 

des Vaders en des Zoons en des Heiligen 

Geestes en leert hen onderhouden al wat 

Ik u bevolen heb.  20  En zie, Ik ben met 

u al de dagen tot aan de voleinding der 

wereld.   

 

14  Daarna verscheen Hij aan de elven 

zelf,  terwijl zij aanlagen, en Hij verweet 

hun hun ongeloof en hardheid van hart, 

omdat zij hen niet geloofden die Hem 

aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt 

was.  15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen 

in de gehele wereld, verkondigt het 

evangelie aan de ganse schepping.  16  

Wie gelooft en zich laat dopen, zal 

behouden worden, maar wie niet gelooft,  

zal veroordeeld worden.  17  Als tekenen 

zullen deze dingen de gelovigen volgen: 

in mijn naam zullen zij boze geesten 

uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij 

spreken,  18  slangen zullen zij opnemen, 

en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, 

zal het hun geen schade doen; op zieken 

zullen zij de handen leggen en zij zullen 

genezen worden.  19  De Here Jezus dan 

werd, nadat Hij tot hen gesproken had, 

opgenomen in de hemel en heeft Zich 

gezet aan de rechterhand Gods.  20  Doch 

zij gingen heen en predikten overal, 

terwijl de Here medewerkte en het woord 

bevestigde door de tekenen, die erop 

volgden.   

47  en dat in zijn naam moest gepredikt 

worden bekering tot vergeving der zonden 

aan alle volken, te beginnen bij 

Jeruzalem.  48  Gij zijt getuigen van deze 

dingen.  49  En zie, Ik doe de belofte 

mijns Vaders op u komen. Maar gij moet 

in de stad blijven,  totdat gij bekleed 

wordt met kracht uit den hoge.  50  En Hij 

leidde hen naar buiten tot bij Betanie en 

Hij hief de handen omhoog en zegende 

hen.  51  En het geschiedde, terwijl Hij 

hen zegende, dat Hij van hen scheidde.  

52  En zij keerden terug naar Jeruzalem 

met grote blijdschap,  53  en zij waren 

voortdurend in de tempel, lovende God.   

 

 

De dode zoon van een weduwe 

  7:11-17  

  11  En het geschiedde kort daarna, dat Hij 

reisde naar een stad, genaamd Nain. En 

zijn discipelen reisden met Hem, en een 

grote schare.  12  Toen Hij dicht bij de 

stadspoort gekomen was, zie, een dode 
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werd uitgedragen, de enige zoon zijner 

moeder, die weduwe was, en veel volk uit 

de stad was bij haar.  13  En toen de Here 

haar zag, werd Hij met ontferming over 

haar bewogen en Hij zeide tot haar: Ween 

niet.  14  En naderbij gekomen raakte Hij 

de baar aan (de dragers stonden stil)  en 

zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op!  15  En 

de dode ging overeind zitten en begon te 

spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder.  

16  En vrees beving hen allen en zij 

verheerlijkten God, zeggende:  Een groot 

profeet is onder ons opgestaan, en: God 

heeft naar zijn volk omgezien.   

17  En dit gerucht over Hem verbreidde 

zich in het ganse Joodse land en in de 

gehele omtrek.   

Enige vrouwen 

  8:2  

  1  En het geschiedde kort daarna, dat Hij 

van stad tot stad en van dorp tot dorp trok, 

verkondigende het evangelie van het 

Koninkrijk Gods, en de twaalven met 

Hem,  2  en enige vrouwen, die genezen 

waren van boze geesten en van ziekten: 

Maria, met de bijnaam: van Magdala, van 

wie zeven boze geesten uitgegaan waren,  

3  en Johanna, de vrouw van Chusas, de 

rentmeester van Herodes, en Susanna en 

vele andere, die hen dienden met hetgeen 

zij bezaten.  

 

Vrouw gebonden door satan 

  13:10-17  

  10  Hij was bezig te leren in een der 

synagogen op sabbat.  11  En zie, er was 

een vrouw, die reeds achttien jaren een 

geest van zwakheid had en verkromd was 

en zich in het geheel niet kon oprichten.  

12  Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar 

toe en zeide tot haar: Vrouw,  gij zijt 

verlost van uw zwakheid;  13  en Hij 

legde haar de handen op, en terstond 

richtte zij zich op en zij verheerlijkte God.  

14  Maar de overste der synagoge, het 

kwalijk nemende, dat Jezus op de sabbat 
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genas,  antwoordde en zeide tot de schare: 

Zes dagen zijn er, waarop gewerkt moet 

worden, komt dan om u te laten genezen 

en niet op de sabbatdag.  15  Maar de 

Here antwoordde hem en zeide: 

Huichelaars, maakt ieder van u niet op de 

sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe 

los en leidt hem weg om hem te laten 

drinken?  16  Moest deze vrouw, die een 

dochter van Abraham is, welke de satan, 

zie, achttien jaar gebonden had, niet 

losgemaakt worden van deze band op de 

sabbatdag?  17  En toen Hij dit zeide, 

schaamden zich al zijn tegenstanders, en 

de gehele schare verheugde zich over al 

de heerlijke dingen, die door Hem 

geschiedden.   

De waterzuchtige mens 

  14:1-6  

  1  En het geschiedde, toen Hij op sabbat 

in het huis van een der hoofden van de 

Farizeeen kwam om brood te eten, dat zij 

nauwkeurig acht op Hem sloegen. 2  En 

zie, er stond een waterzuchtig mens voor 

Hem.  3  En Jezus antwoordde en zeide 

tot de wetgeleerden en Farizeeen, 

zeggende: Is het geoorloofd op de sabbat 

te genezen of niet?  4  En zij hielden zich 

stil. En Hij vatte hem bij de hand en Hij 

genas hem en liet hem gaan.  5  En Hij 

zeide tot hen: Als een zoon of een os van 

iemand van u in een put valt, wie zal hem 

er dan niet terstond uittrekken ook op de 

sabbatdag?  6  En zij waren niet in staat 

iets daartegen in te brengen.   

 

Tien melaatse mannen 

  17:11-19  

  11  En het geschiedde gedurende zijn reis 

naar Jeruzalem, dat Hij dwars door 

Samaria en Galilea trok.  12  En toen Hij 

een zeker dorp binnenging, kwamen Hem 

tien melaatse mannen tegemoet, die op 

een afstand bleven staan.  13  En zij 

verhieven hun stem en zeiden: Jezus, 

Meester, heb medelijden met ons!  14  En 
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Hij zag hen aan en zeide tot hen: Gaat 

heen, toont u aan de priesters. En het 

geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij 

gereinigd werden.  15  En een van hen 

keerde terug,  toen hij zag, dat hij genezen 

was, met luider stem God verheerlijkende,   

16  en hij wierp zich op zijn aangezicht 

voor zijn voeten om Hem te danken. En 

dit was een Samaritaan.  17  En Jezus 

antwoordde en zeide:  Zijn niet alle tien 

rein geworden? Waar zijn de negen 

anderen?  18  Waren er dan geen anderen 

om terug te keren en God eer te geven, 

dan deze vreemdeling?  19  En Hij zeide 

tot hem: Sta op,  ga heen, uw geloof heeft 

u behouden.   

Het oor van Malchus 

  22:49-51  

  49  Toen zij, die bij Hem waren, zagen 

wat er ging gebeuren, zeiden zij, Here, 

willen wij met het zwaard erop slaan ?  50  

En iemand van hen trof de slaaf van de 

hogepriester en sloeg hem het rechteroor 

af.  51  Maar Jezus antwoordde en zeide: 

Laat het hierbij. En Hij raakte het oor aan 

en genas hem.  

 

Vele mensen 

  5:15  

  15  Maar het gerucht over Hem ging 

steeds verder rond en vele scharen 

stroomden samen om te horen en zich te 

laten genezen van hun ziekten.  16  Doch 

Hij trok Zich terug in de eenzame 

plaatsen om te bidden.   

 

De zoon van de hoveling 

   4:46-54 

   46  Hij kwam dan weder te Kana in 

Galilea, waar Hij het water tot wijn 

gemaakt had. En er was te Kafarnaum een 

hoveling, wiens zoon ziek was.  47  Toen 

deze hoorde, dat Jezus uit Judea naar 

Galilea gekomen was, ging hij tot Hem en 

verzocht Hem te komen en zijn zoon te 

genezen; want deze lag op sterven.  48  
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Jezus zeide dan tot hem: Indien gijlieden 

geen tekenen en wonderen ziet, zult gij 

niet geloven.  49  De hoveling zeide tot 

Hem: Heer,  kom af, eer mijn kind sterft.  

50  Jezus zeide tot hem: Ga heen,  uw 

zoon leeft! De man geloofde het woord, 

dat Jezus tot hem sprak,  en ging heen.  51  

En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn 

slaven hem tegemoet en zeiden, dat zijn 

kind leefde.  52  Hij vroeg hun naar het 

uur, waarop de beterschap was 

ingetreden; zij zeiden tot hem: Gisteren 

op het zevende uur werd hij vrij van 

koorts.   53  De vader dan bemerkte, dat 

het dat uur was, waarop Jezus tot hem 

gezegd had: Uw zoon leeft, en hij werd 

zelf gelovig en zijn gehele huis.   

54  En dit deed Jezus weder als tweede 

teken, toen Hij uit Judea naar Galilea 

gekomen was.   

De zieke man bij het bad van Betesda 

   5:1-17 

   1  Daarna was er een feest der Joden en 

Jezus ging op naar Jeruzalem.  2  Nu is er 

te Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad, 

dat in het Hebreeuws de bijnaam Betesda 

draagt, met vijf zuilengangen.  3  Daarin 

lag een menigte zieken, blinden, 

verlamden en verschrompelden,  die 

wachtten op de beweging van het water.  

4  Want van tijd tot tijd daalde een engel 

des Heren neder in het bad; dan bewoog 

het water; wie er dan het eerst in kwam na 

de beweging van het water werd gezond, 

wat voor ziekte hij ook had.  5  En daar 

was een man, die reeds achtendertig jaar 

lang ziek geweest was.  6  Hem zag Jezus 

liggen en daar Hij wist, dat hij daar reeds 

lange tijd was, zeide Hij tot hem: Wilt gij 

gezond worden?  7  De zieke antwoordde 

Hem: Here, ik heb geen mens om mij, 

zodra er beweging komt in het water, in 

het bad te werpen; en terwijl ik onderweg 

ben, daalt een ander voor mij af.  8  Jezus 

zeide tot hem: Sta op,  neem uw matras 
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op en wandel.  9  En terstond werd de 

man gezond en nam zijn matras op en 

ging zijns weegs. Nu was het sabbat op 

die dag.  10  De Joden dan zeiden tot de 

genezene: Het is sabbat en dan moogt gij 

uw matras niet dragen.  11  Doch hij 

antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt 

heeft, die heeft tot mij gezegd: Neem uw 

matras op en ga uws weegs.  12  Zij 

vroegen hem: Wie is de mens, die tot u 

gezegd heeft: Neem op en ga uws weegs?   

13  En de genezene wist niet, wie het was; 

want Jezus was ontweken, omdat er een 

grote schare op die plaats was.  14  

Daarna vond Jezus hem in de tempel en 

zeide tot hem: Zie,  gij zijt gezond 

geworden; zondig niet meer, opdat u niet 

iets ergers overkome.  15  De man ging 

heen en zeide tot de Joden, dat het Jezus 

was, die hem gezond gemaakt had.  16  

En daarom wilden de Joden Jezus 

vervolgen, omdat Hij deze dingen op 

sabbat deed.   17  Maar Hij antwoordde 

hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik 

werk ook.   

Vergelijking 

   5:31 

   31  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: 

Zij, die gezond zijn, hebben geen 

geneesheer nodig, maar zij,  die ziek zijn.  

Een  blindgeboren man 

   9:1-33 

   1  En voorbijgaande zag Hij een man, die 

sedert zijn geboorte blind was.  2  En zijn 

discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, 

wie heeft gezondigd,  deze of zijn ouders, 

dat hij blind geboren is?  3  Jezus 

antwoordde: Noch deze heeft gezondigd 

noch zijn ouders, maar de werken Gods 

moesten in hem openbaar worden.  4  Wij 

moeten werken de werken desgenen, die 

Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er 

komt een nacht, waarin niemand werken 

kan.  5  Zolang Ik in de wereld ben, ben 

Ik het licht der wereld.  6  Na dit gezegd 
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te hebben, spuwde Hij op de grond en 

maakte slijk van dit speeksel en Hij legde 

hem het slijk op de ogen,  7  en zeide tot 

hem: Ga heen, was u in het badwater 

Siloam, hetgeen vertaald wordt door: 

itgezonden. Hij dan ging heen, wies zich 

en kwam ziende terug.  8  De buren dan 

en zij, die hem vroeger als bedelaar 

gekend hadden, zeiden: Is hij dat niet, die 

zat te bedelen?  9  Sommigen zeiden: Hij 

is het; anderen zeiden: Neen, maar hij 

gelijkt op hem. Hij zeide: Ik ben het.  10  

Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn dan uw 

ogen geopend?  11  Hij antwoordde: De 

mens, die Jezus genoemd wordt, maakte 

slijk, streek het op mijn ogen en zeide tot 

mij: Ga heen naar Siloam en was u. Ik 

ging dan heen en toen ik mij gewassen 

had, werd ik ziende.   12  En zij zeiden tot 

hem: Waar is Hij? Hij zeide: Ik weet het 

niet.  13  Zij brachten hem, die vroeger 

blind geweest was, naar de Farizeeen.  14  

Nu was het sabbat op de dag, dat Jezus 

het slijk maakte en zijn ogen opende.  15  

Opnieuw vroegen hem ook de Farizeeen, 

hoe hij ziende was geworden. En hij zeide 

tot hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik 

wies mij, en nu kan ik zien.  16  Sommige 

dan van de Farizeeen zeiden: Deze mens 

komt niet van God, want Hij houdt de 

sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe kan een 

zondig mens zulke tekenen doen? En er 

was verdeeldheid onder hen.  17  Zij dan 

zeiden nog eens tot de blinde.  Wat zegt 

gij van Hem, daar Hij uw ogen geopend 

heeft? En hij zeide : Hij is een profeet.   

18  De Joden dan geloofden niet van hem, 

dat hij blind geweest en ziende geworden 

was, totdat zij de ouders geroepen hadden 

van hem, die ziende was geworden,  19  

en zij vroegen hun en zeiden:  Is dit uw 

zoon, van wie gij zegt, dat hij blind 

geboren is?  Hoe kan hij dan nu zien?  20  

Zijn ouders antwoordden en zeiden: Wij 

weten, dat dit onze zoon is, en dat hij 
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blind geboren is;  21  maar hoe hij nu zien 

kan, weten wij niet, en wie zijn ogen 

geopend heeft, wij weten het niet; vraagt 

het hemzelf, hij heeft zijn leeftijd, hij zal 

voor zichzelf spreken.  22  Dit zeiden zijn 

ouders, omdat zij bang waren voor de 

Joden, want de Joden waren reeds 

overeengekomen, dat, indien iemand 

mocht belijden, dat Hij de Christus was, 

hij uit de synagoge zou worden gebannen.  

23  Daarom zeiden zijn ouders:  Hij heeft 

zijn leeftijd, vraagt het hemzelf.  24  Zij 

riepen dan ten tweeden male de man, die 

blind geweest was, en zeiden tot hem: 

Geef Gode de eer; wij weten, dat deze 

mens een zondaar is.  25  Hij dan 

antwoordde: Of Hij een zondaar is, weet 

ik niet; een ding weet ik, dat ik, die blind 

was, nu zien kan.  26  Zij dan zeiden tot 

hem: Wat heeft Hij aan u gedaan? Hoe 

heeft Hij uw ogen geopend?  27  Hij 

antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, 

en gij hebt er niet naar gehoord; waarom 

wilt gij het opnieuw horen ? Wilt gij soms 

ook discipelen van Hem worden?  28  En 

zij scholden hem uit en zeiden: Gij zijt 

een discipel van Hem, maar wij zijn 

discipelen van Mozes;  29  wij weten, dat 

God tot Mozes gesproken heeft, maar van 

deze weten wij niet, vanwaar Hij komt. 30  

De man antwoordde en zeide tot hen: 

Hierin is toch iets wonderlijks, dat gij niet 

weet,  vanwaar Hij komt, maar mijn ogen 

heeft Hij geopend.  31  Wij weten, dat 

God naar zondaars niet hoort, maar is 

iemand godvruchtig, en doet hij zijn wil,  

die verhoort Hij.  32  Van eeuwigheid is 

het niet gehoord,  dat iemand de ogen van 

een blindgeborene geopend heeft.  33  Als 

deze niet van God was gekomen, Hij had 

niets kunnen doen.   

De opwekking van Lazarus 

   11:1-48 

   1  Er was iemand ziek, Lazarus van 

Betanie, het dorp van Maria en haar 
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zuster Marta.  2  Maria was het, die de 

Here gezalfd had met mirre en zijn voeten 

met haar haren had afgedroogd. En haar 

broeder Lazarus was ziek.  3  De zusters 

dan zonden Hem bericht : Here, zie, die 

Gij liefhebt,  is ziek.  4  Toen Jezus het 

hoorde, zeide Hij: Deze ziekte is niet ten 

dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon 

van God erdoor verheerlijkt worde.   

5  Jezus nu had Marta en haar zuster en 

Lazarus lief.  6  Toen Hij dan hoorde, dat 

hij ziek was, bleef Hij daarop nog twee 

dagen ter plaatse, waar Hij was;  7  daarna 

echter zeide Hij tot zijn discipelen: Laten 

wij weder naar Judea gaan.  8  De 

discipelen zeiden tot Hem: Rabbi,  

onlangs trachtten de Joden U te stenigen 

en gaat Gij weder daarheen?  9  Jezus 

antwoordde: Gaan er geen twaalf uren in 

een dag? Als iemand overdag loopt, stoot 

hij zich niet, omdat hij het licht van deze 

wereld kan zien;  10  maar wanneer 

iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, 

omdat het licht niet in hem is.  11  Zo 

sprak Hij en daarna zeide Hij tot hen: 

Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar 

Ik ga daarheen om hem uit de slaap te 

wekken.  12  De discipelen zeiden dan tot 

Hem:  Here, als hij slaapt, zal hij 

herstellen.  13  Doch Jezus had het 

bedoeld van zijn dood; zij echter 

meenden, dat Hij het van de rust van de 

slaap bedoelde.  14  Toen zeide Jezus 

ronduit tot hen: Lazarus is gestorven,  15  

en het verblijdt Mij om u, dat Ik daar niet 

geweest ben, opdat gij tot geloof komt; 

maar laten wij tot hem gaan.  16  Tomas 

dan, genaamd Didymus,  zeide tot zijn 

medediscipelen: Laten wij ook gaan om 

met Hem te sterven. 17  Toen Jezus dan 

aankwam, bevond Hij, dat hij reeds vier 

dagen in het graf lag.  18  Betanie nu was 

dicht bij Jeruzalem gelegen, op een 

afstand van ongeveer vijftien stadien.  19  

Vele uit de Joden waren tot Marta en 
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Maria gekomen om haar te troosten over 

haar broeder.  20  Toen nu Marta hoorde, 

dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, 

doch Maria bleef in huis zitten.  21  Marta 

dan zeide tot Jezus:  Here, indien gij hier 

geweest waart,  zou mijn broeder niet 

gestorven zijn.  22  Ook nu weet ik, dat 

God U geven zal al wat Gij van God 

begeert.  23  Jezus zeide tot haar: Uw 

broeder zal opstaan.  24  Marta zeide tot 

Hem: Ik weet,  dat hij zal opstaan bij de 

opstanding ten jongsten dage.  25  Jezus 

zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het 

leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al 

is hij gestorven,  26  en een ieder, die leeft 

en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet 

sterven; gelooft gij dat?  27  Zij zeide tot 

Hem: Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt 

de Christus, de Zoon van God, die in de 

wereld komen zou.  28  En na deze 

woorden ging zij heen en riep haar zuster 

Maria in stilte en zeide: Daar is de 

Meester en Hij roept u.  29  En toen zij 

dat hoorde, stond zij ijlings op en ging tot 

Hem;  30  Jezus echter was nog niet in het 

dorp gekomen, maar bevond Zich nog op 

de plaats, waar Marta Hem ontmoet had.  

31  De Joden dan, die met haar in het huis 

waren en haar troostten, zagen Maria 

ijlings opstaan en naar buiten gaan en zij 

volgden haar, vermoedende, dat zij naar 

het graf ging om daar te wenen.  32  Toen 

Maria dan kwam, waar Jezus was en Hem 

zag, viel zij Hem te voet en zeide tot 

Hem: Here, indien Gij hier geweest waart, 

zou mijn broeder niet gestorven zijn.  33  

Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de 

Joden, die met haar medegekomen waren, 

zag wenen, werd Hij verbolgen in de 

geest en diep ontroerd, 34  en Hij zeide: 

Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot 

Hem: Here,  kom en zie.  35  Jezus 

weende.  36  De Joden dan zeiden: Zie, 

hoe lief Hij hem had!  37  Maar 

sommigen van hen zeiden:  Had Hij, die 
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de ogen van de blinde heeft geopend, niet 

kunnen maken, dat ook deze niet stierf?  

38  Jezus dan, wederom bij Zichzelf 

verbolgen, ging naar het graf; dit nu was 

een spelonk en er lag een steen tegenaan.  

39  Jezus zeide: Neemt de steen weg ! 

Marta, de zuster van de gestorvene,  zeide 

tot Hem: Here, er is reeds een lijklucht, 

want het is al de vierde dag.  40  Jezus 

zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat 

gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid 

Gods zien zult?  41  Zij namen dan de 

steen weg. En Jezus sloeg de ogen 

opwaarts en zeide: Vader Ik dank U, dat 

Gij Mij verhoord hebt.   42  Zelf wist Ik, 

dat Gij Mij altijd verhoort, maar ter wille 

van de schare, die rondom Mij staat, heb 

Ik gesproken, opdat zij geloven, dat Gij 

Mij gezonden hebt.  43  En na dit gezegd 

te hebben, riep Hij met luider stem: 

Lazarus, kom naar buiten!  44  De 

gestorvene kwam naar buiten, de voeten 

en de handen gebonden met grafdoeken, 

en er was een zweetdoek om zijn gelaat 

gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem 

los en laat hem heengaan.  45  Vele der 

Joden dan, die tot Maria gekomen waren 

en aanschouwd hadden wat Hij gedaan 

had, geloofden in Hem;  46  maar 

sommigen van hen begaven zich naar de 

Farizeeen en zeiden hun, wat Jezus 

gedaan had.  47  De overpriesters en de 

Farizeeen dan riepen de Raad samen en 

zeiden: Wat doen wij, want deze mens 

doet vele tekenen?  48  Als wij Hem zo 

laten geworden,  zullen allen in Hem 

geloven en de Romeinen zullen komen en 

ons zowel onze plaats als ons volk 

ontnemen.   

 

 

 

 

 


