
 
Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst 
 
Vraag 1 
a. De mensen komen naar de Heere Jezus om het Woord van God te horen. 
b. Het Woord van God is belangrijk in het leven van deze mensen. Door Bijbellezen en bidden leert 

God ons wat Zijn wil is. Daarom is het ook voor ons belangrijk om te luisteren naar Zijn Woord. 
 
Vraag 2 
a. De Heere Jezus geeft een ‘vreemde’ opdracht aan de discipelen als ze 5000 mensen eten moeten 

geven van vijf broden en twee vissen. Ook op de bruiloft te Kana geeft de Heere een ‘vreemde’ 
opdracht als de lege kruiken opnieuw gevuld moeten worden met water. 

b. Wij kunnen aan God gehoorzaam zijn door te doen wat Hij zegt in Zijn Woord. 
c. Wij zijn allemaal zondig en doen van nature Gods wil niet. Wij zijn en blijven hierin onvolmaakt 

en zondig. Zelfs als we door genade de Heere kennen. De Heilige Geest wil ons helpen om Gods 
wil te doen. 

 
Vraag 3 
a. Als Petrus de volle netten ziet, valt hij in aanbidding op zijn knieën voor de Heere Jezus neer. 

‘Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens’, zegt hij.  
b. De Heere Jezus zegt tegen Petrus dat hij niet bang hoeft te zijn. Petrus mag voortaan ‘mensen 

vangen’. 
c. Ga in op de antwoorden die uit de groep komen. 
d. Ga in op de antwoorden die uit de groep komen. Je kunt God bijvoorbeeld danken voor te 

bidden, psalmen en lofzangen te zingen en door te lezen uit Zijn Woord. 
 
Vraag 4 
a. De mannen krijgen de opdracht om mensen met liefde te dwingen tot geloof in de Heere Jezus 

Christus. 
b. Door te vertellen over de Heere en door te leven uit het geloof. 
 
Vraag 5 
a. Ga in op de antwoorden die uit de groep komen. 

b. Hiermee laten mensen zien dat ze christen zijn en geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, 

hun Verlosser.  



 
Antwoorden 18.2: De hoofdman te Kapernaüm 
 
Vraag 1 
a. De hoofdman heeft het verdiend om geholpen te worden, want hij heeft goed voor de Joden 

(het volk van God) gezorgd. Hij houdt van het volk en heeft een synagoge voor hen gebouwd. 
Hij staat hen toe dat zij hun godsdienst uitoefenen. 

b. De hoofdman voelt zich onwaardig; hij is het niet waard dat Jezus in zijn huis komt. Hij kijkt tegen 
Jezus op. 

c. Ga in op de antwoorden die uit de groep komen. 
 
Vraag 2 
“… zeg het met één woord en mijn knecht zál genezen worden.”  
 
Vraag 3 
a. Hij ‘verbaast’ zich over het vertrouwen van de hoofdman: “Zo’n groot geloof heb Ik zelfs in Israël, 

zélfs onder Mijn eigen volk niet gevonden!” 
b. Ga in op de antwoorden die uit de groep komen. 
c. x Wat God van mij vindt. 
 
Rebus 
Oplossing: ‘De knecht van de hoofdman wordt gezond’. 
 
Vraag 4 
x Joden en heidenen 
 
Verwerking 
Oplossing: ‘Voorbede doen’ 
 
  



 
Antwoorden 18.3: De bezetene te Gardara 
 
Vraag 1 
a. Voor: geen kleren aan, woont in grafspelonk, verbreekt boeien (hij was waarschijnlijk 

agressief), zijn naam is ‘Legio’, hij is bang voor Jezus. 
b. Na: hij is gekleed, goed bij zijn verstand, wil bij Jezus horen en blijven, gaat aan mensen in zijn 

woongebied vertellen over Jezus. 
 
Vraag 2 
a. De Heere Jezus werpt de duivelen uit door te spreken. 
b. De duivelen ‘varen in’ de zwijnen. Deze zwijnen storten zich in de zee. 
c. Biddend leven, dichtbij de Bijbel en niet meegaan in de zonde. 
 
Vraag 3 
De Heere Jezus heeft de satan verslagen toen Hij stierf aan het kruis. Hij overwon hem toen Hij na 
drie dagen opstond uit de dood en daarmee dood en duivel overwon. 

 
Vraag 4 
a. De herders van de kudde zwijnen. 
b. De mensen worden eerst bang en bidden of de Heere Jezus weggaat. 
c. De gezonde Legio. 

 
Verwerking 
Oplossing: ‘De mensen verwonderden zich allen. Markus 5 vers 20.’ 
  



 
Antwoorden 18.4: Het dochtertje van Jaïrus 
 
Vraag 1 
Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw hebben allebei met ziekte te maken en zoeken genezing bij de 
Heere Jezus, omdat ze geloven dat Hij genezing geeft. 
 
Vraag 2 
a. Ga in op de antwoorden die uit de groep komen. Voorbeelden: ‘Wat duurt het lang, straks is 

mijn dochtertje al gestorven!’ ‘Jezus had toch beloofd mee te gaan?’ ‘Had die vrouw niet even 
kunnen wachten?’ 

b. De Heere Jezus stelt het geloof van Jaïrus op de proef. Niet om hem af te laten haken, maar om 
zijn geloof sterker te maken. Straks maakt de Heere geen ziek kind beter, maar een dood kind 
levend! 

 
Vraag 3 
a. “Vrees niet, geloof alleenlijk.’  
b. GELOOF 
 
Vraag 4 
a. Dit gaat over een andere dood: de geestelijke dood/zonde waarin ieder mens geboren wordt. 
b. Ga in op de antwoorden die uit de groep komen. 
c. Ga in op de antwoorden die uit de groep komen. 
 
  



 
Antwoorden 18.5: De wonderbare spijziging 
 
Vraag 1 
a. De Heere Jezus wilde niet dat Herodes Hem en Zijn discipelen gevangen nam. Zijn tijd was nog 

niet gekomen. Bovendien hadden Zijn discipelen rust nodig. Heel vaak gebruikte de Heere Jezus 
deze tijd ook om te bidden tot Zijn Vader. 

b. Na de wonderbare spijziging klimt Hij op de berg om te bidden (Mattheüs 14) en in de hof van 
Gethsémané zoekt de Heere ook een eenzame plek op. 

c. Ga in op de antwoorden die uit de groep komen. 
 
Om samen over te praten 
Ga in op de antwoorden die uit de groep komen. Het is goed om stille tijd te houden. Zoek een 
rustige plek in huis, bijvoorbeeld op je slaapkamer. En lees daar uit de Bijbel, denk na over wat je 
gelezen hebt en bidt. Maar er kunnen ook momenten zijn waarop je met je ogen open bidt. 
Misschien is het zelfs maar één zin die je van binnen roept: “Heere, help mij!” 
 
Vraag 2 
a. Nee, alleen ‘die genezing van node hadden’, maakt Hij gezond. De kanttekeningen zeggen 

daarover: ‘Alleen zij die genezing begeerden’. 
b. Aan de geschiedenis met de koperen slang in Numeri 21. Alleen de Israëlieten die opzagen naar 

de koperen slang bleven leven. 
c. Nee. De tijd van de rondwandeling was een bijzondere tijd. De Heere Jezus deed toen bijzondere 

tekenen en wonderen om te laten zien dat Hij echt de Zoon van God was. Ook ongeneeslijk 
zieken maakte Hij beter. Zelfs doden werden opgewekt. Nu is de Heere Jezus niet meer op aarde. 
Toch gebeuren er ook op het gebed nog steeds grote wonderen.  

 
Verwerking 
a. Oplossing: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ 
b. Zondag 50 zegt: ‘Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor 

erkennen, dat Gij de enige oorsprong alles goeds zijt, en dat noch onze zorg en arbeid, noch uw 
gaven, zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen 
aftrekken en op U alleen stellen.’ Het is een gebed om al het nodige voor ons lichaam. Zodat we 
daarin de Heere als Gever zien en op Hem alleen heel ons vertrouwen stellen. 

 
Vraag 3 
a. Ze moesten het verzamelen in manden. 
b. Ga in op de antwoorden die uit de groep komen. Gooi niet zomaar voedsel weg. Als christenen 

moeten wij zuinig omspringen met alles wat wij krijgen van de Heere. In Genesis 2 krijgt Adam 
van de Heere God de opdracht om de hof van Eden te bouwen én te bewaren. In Genesis 9 krijgt 
Noach opnieuw de aarde van de Heere. Zo mooi als in de hof van Eden is het dan niet meer. Heel 
duidelijk staat in vers 2 dat de dieren bang zullen zijn voor de mensen. Wij mogen de aarde dus 
gebruiken. Maar als je iets mag gebruiken dat van een Ander is, moet je er wel zuinig op zijn! 



 
Antwoorden 18.6: Genezing van tien melaatsen 
 
Verwerking 
Vers 11 x Waar 
Vers 12 x Niet waar  
Vers 13 x Niet waar 
Vers 14 x Waar 
Vers 15 x Niet waar 
Vers 16 x Waar 
Vers 17 x Waar 
Vers 18 x Waar 
Vers 19 x Waar 
 
Verwerking 
Bij ‘melaats’ horen de woorden/zinnen: 

 Besmettelijk (en evt. niet besmettelijk – dit hangt van het soort melaatsheid af); 
 Roepen dat je onrein bent; 
 Buiten het tentenkamp of dorp wonen; 
 Het eten wordt een heel eind uit je buurt neergezet; 
 Een doek voor je mond doen; 
 Loshangende haren; 
 In gescheurde kleren rondlopen. 

 
Vraag 1 
Melaats zijn door de zonde betekent dat je hart vol is van de zonden. De Heere kan vergeving en 
genezing schenken. Dan wordt ons hart weer rein, gezond. 
 
Vraag 2 
Regel 3 Uw trouw 
Regel 5 Het bloed door U gestort 
Regel 7 Jezus 
Regel 12 Redden, Gij alleen 
Dit is een pittige vraag. Begeleid hem stapje voor stapje. De kern is: Christus alleen! 
 
Verwerking 
Ga in op de antwoorden die uit de groep komen. Verwerk in deze opdracht de uitleg bij de exegese. 
Tien melaatsen hebben ‘biddag gehouden’; slechts één van de tien ‘houdt ook dankdag’. Daar ligt 
een waarschuwing in: hebben we de Heere alleen nodig voor Zijn zegeningen en vergeten we Hem, 
als we die zegen gekregen hebben?  
Hoe ziet de dankdag van die ene melaatse eruit? Ze ligt in het verlengde van zijn biddag: Eerst verhief 
hij zijn stem om aan Jezus te vragen, of Die hem wilde genezen (vers 13). Nu prijst hij God met luide 
stem. Hij geeft God dus de eer van zijn genezing. 



 
Een ander kenmerk: hij valt voor de voeten van de Heere Jezus neer en bewijst Hem zo eerbied en 
vooral dankbaarheid. 
Als de Heere Jezus heel nadrukkelijk zegt, dat het geloof van déze man die in dankbaarheid 
terugkeerde, hem behouden heeft, zegt Hij daarmee indirect ook iets over een onmisbare 
eigenschap van het zaligmakend geloof: dat geloof kent altijd iets van de dankbaarheid. 


