
 

Vertelschets 18.4: Het dochtertje van Jaïrus 
 
Beginzin  
Haastig dringt een man zich door de grote groep mensen die rond de Heere Jezus staat. Hij valt op 
zijn knieën voor Hem neer en bidt: “Heere, mijn dochtertje is zo vreselijk ziek! Komt U met me 
mee om Uw handen op haar te leggen, zodat ze zal blijven leven?” 
 
Jaïrus 

 De mensen kennen deze man wel: het is Jaïrus, een belangrijke man in de synagoge. 

 Jaïrus gelooft dat Jezus zijn dochtertje kan redden van de dood. 

 De Heere Jezus gaat met Jaïrus mee. 
 
Oponthoud door een zieke vrouw 

 Een zieke vrouw wringt zich door de menigte. 

 Ze durft niet in het openbaar om genezing te vragen, maar gelooft dat alleen het aanraken 
van Zijn kleding genoeg is. Zij wordt door Hem genezen. 

 Jezus merkt dat er kracht van Hem uit is gegaan. “Wie heeft Mij aangeraakt?” Bevend valt 
ze voor Hem neer en vertelt Hem alles. 

 Jaïrus heeft gezien dat de zieke vrouw genezen is. Maar als het nog lang duurt, is het voor 
zijn dochtertje te laat. Dan is zij al gestorven, voordat Jezus haar kan genezen!  
Soms hebben wij geen geduld om op de Heere te wachten en denken dat Hij te laat zal 
komen. De Heere stelt het geloof van Jaïrus op de proef.   

 
De knechten van Jairus 

 Jaïrus wacht ongeduldig tot ze eindelijk door kunnen lopen. 

 Tot zijn grote schrik ziet hij zijn knechten aankomen. “Uw dochtertje is gestorven, val Jezus 
maar niet langer lastig,” zeggen ze hem. Waar hij bang voor was, is gebeurd! Zijn enige 
meisje, nog maar 12 jaar oud, is gestorven! Misschien ben jij bijna of net zo oud als dit 
meisje. Denk jij er weleens aan dat je jong kunt sterven? 

 Jezus zegt hem: “Wees niet bang, geloof alleen.” Hij gaat met Jaïrus mee naar huis. Die 
vertrouwt erop dat het goed is wat de Heere doet. Als alles goed gaat vinden we het niet zo 
moeilijk om op de Heere te vertrouwen, maar als het tegenzit wordt het moeilijker. Zie je 
dat Jaïrus zijn geloof in de Heere Jezus niet verliest? Vraag de Heere ook om zo’n vast 
geloof! 

 
In het huis van Jaïrus 

 Jezus neem drie discipelen mee naar binnen. 

 In het huis heerst verdriet en rouw. Klaagvrouwen huilen, niemand heeft nog hoop. 

 Jezus zegt: “Wat huilen jullie? Het kind is niet gestorven, maar slaapt!” De Heere wil 
duidelijk maken dat dood voor Hem niet de dood is, maar een slaap tot Jezus je opwekt. 

 De mensen lachen Hem uit. Voor wie niet gelooft klinken de woorden van Jezus belachelijk. 

 Op de ouders van het meisje na stuurt Hij iedereen naar buiten. 



 

 
Opwekking van het dochtertje 

 Jezus neemt de hand van het kind en zegt in het Aramees: “Talitha Kumi! Meisje, sta op!” 
Hoe kan een dode nu luisteren naar het gebod van de Heere om op te staan? De Heere 
roept iedere dag dode mensen om op te staan. Om op te staan uit de zondedood. Om op te 
staan van het bed van ongeloof om voortaan te wandelen in de kracht van Christus. Heb jij 
Zijn stem ook gehoord?  

 Door Jezus’ kracht gebeurt direct wat Hij gebiedt: het meisje staat op en loopt door het 
huis. 

 Jezus zegt dat het meisje te eten moet krijgen. Dan kunnen de ouders zien dat ze niet 
alleen levend, maar ook weer gezond is geworden. 

 Jaïrus en zijn vrouw en de andere mensen zijn verwonderd. Wat is Jezus machtig en 
genadig! 

 De Heere zegt hun er met niemand over te praten. Hij wil niet dat de mensen Hem zoeken 
om Zijn wonderen te zien. Hij vraagt geen nieuwsgierigheid van de mensen, maar geloof 
zoals Jaïrus en de zieke vrouw lieten zien. 

 
Slotzin  
De Heere heeft Zijn macht laten zien door een vrouw met een ongeneeslijke ziekte te genezen. We 
hoorden dat Hij zelfs macht heeft over de dood. Mag jij al weten dat Hij ook jou van dood levend 
gemaakt heeft? Dan mag je voor altijd met Hem leven! 
 
 


