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De mond gesnoerd  •
Jezus geneest een zieke op sabbat.

De verhoudingen zijn al flink verziekt. Jezus’ 
collega’s houden hem de hele tijd in de gaten. 
Ze hopen hem te betrappen op een fout. Dan 
kunnen ze hem aanklagen. Met een beetje 
mazzel wordt hij geschorst. Of nog zwaarder 
gestraft. Net goed. Want Jezus loopt niet in 
de pas. Hij zaait onrust. Hij keert de zaken om 
en hangt de vuile was buiten. Als je niet loyaal 
bent aan de groep, kun je maar beter ophoe-
pelen. Maar Jezus hoepelt niet op. Daarom 
zoeken ze iets om hem op te pakken.
Nu is het sabbat. Jezus geeft godsdienstles 
en de collega’s letten héél goed op. Dan stoot 
een van hen zijn buurman aan. ‘Kijk, nou moet 
je opletten.’ Hij knikt met zijn hoofd richting 
een man met een verschrompelde rechter-
hand. De rechterhand is de hand waarmee je 
de schone dingen doet, de linkerhand is voor 
de onreine zaken, zoals je gat afvegen. Met 
links mag je geen eten aanraken bijvoorbeeld, 
en liever ook geen andere mensen. Met zijn 
verschrompelde rechterhand is die man dus 
heel erg onthand. Jezus ziet de hand van de 
man. Maar het is sabbat, en op sabbat mag 
je niet werken. Hij weet wat zijn collega’s 
denken. Dus zegt hij luid: ‘Op de sabbat mag 
je niet werken. Maar moet je kiezen tussen 
goed en kwaad op sabbat, wat hoor je dan 
te kiezen? Als je op de sabbat moet kiezen 
tussen een leven redden of het verloren laten 
gaan, wat moet je dan doen volgens de bijbel-
se wetten?’ Jezus kijkt ze een voor een aan. 
Niemand zegt iets. Dan pakt hij de dode hand 
en meteen komt er weer leven in: de kleur 
komt terug, de vingers kunnen weer bewegen. 
Stoom komt er uit de oren van de collega’s. 
Dat Jezus hun zó de mond heeft gesnoerd! 
Lucas 6:6-11

Gespreksvragen
  Jezus is volgens hedendaagse voorstellin-

gen vaak de superman en het toonbeeld 
van braafheid. Maar voor zijn tijdgenoten 
was hij ook vaak juist een ergerlijk type. 
Hoe komt dat?

  Is het genezen van iemand werken? Wat 
vindt Jezus daarvan?

  Jezus zegt: ‘Goed doen is belangrijker dan 
je aan de regels houden.’ Wat vind jij?

Gebedsintentie
Heer, Jezus heeft ons laten zien dat aandacht 
voor de mens belangrijker is dan aandacht 
voor de wet. Geef dat wij in ons leven steeds 
het menselijke voor laten gaan.

Foute mannen  •
Waarom gaat Jezus om met tollenaars 
en andere goddelozen?

Levi is een foute man. Een tollenaar. Hij int 
belasting voor de Romeinse bezetters. Hij 
krijgt geen salaris, maar mag boven op dat 
belastinggeld een opslag van de mensen 
eisen; dat is zijn loon. De helft gaat naar de 
Romeinen, de helft in zijn eigen zak. Oh, wat 
hebben de mensen de pest aan die Levi en 
zijn collega’s. Elke maand staat hij weer op de 
stoep en eist zijn geld. Geen greintje medelij-
den met de armen; iedereen moet meebetalen 
aan de luxe villa en al die knechten en dienst-
meiden van de rijke stinkerd. 
Dan komt Jezus langs. Die zegt: ‘Volg mij.’ 
Levi is zo blij dat hij uitgekozen is, dat hij een 
groot feest geeft. Al zijn vrienden en collega’s 
nodigt hij uit. En Jezus moet natuurlijk ook 
komen, met zijn leerlingen. Levi pakt flink uit, 
het mag de gasten aan niets ontbreken.
‘Moet je dat nou zien,’ zeggen Jezus’ col-
lega-godsdienstleraren. Ze spreken Jezus’ 
leerlingen erop aan: ‘Waarom eten jullie met 
zulke foute mensen? Met tollenaars en andere 
goddelozen? Waar je mee omgaat, daar word 
je mee besmet!’ Een beetje ongemakkelijk 
kijken Jezus’ leerlingen Jezus aan. Ze wisten 
zelf ook niet of ze er goed aan deden. Maar 
Jezus had gezegd dat het oké was en Levi was 
nu toch een van hen? Gelukkig heeft Jezus 
wel een antwoord paraat. Tegen de mensen 
met kritiek zegt hij: ‘Hoor eens, wie gezond 
is heeft geen dokter nodig. Wie ziek is wel. Ik 
ben een geestelijke dokter. Wie geen gene-
zing nodig heeft, heeft mij niet nodig. Ik kan 
iets betekenen voor zondaars. Ik wil ze helpen 
om een nieuw, beter leven te beginnen.’ Met 
een beetje gemengde gevoelens kijken Jezus’ 
leerlingen elkaar aan. Jezus zegt het wel mooi, 
maar… wat zegt dat over henzelf?
Lucas 5:27-32

Gespreksvragen
  Waarom was Levi niet geliefd bij de 

mensen?
  Vind je het fout van Jezus dat hij Levi 

vraagt om hem te volgen?
  Waarom vinden de leerlingen van Jezus 

zijn antwoord aan het einde een beetje 
bedenkelijk?

Gebedsintentie
Heer, wij denken meestal dat we het wel 
goed doen, maar we hebben allemaal onze 
eigen fouten. Hoe moeilijk is het om die te 
erkennen en ons leven te beteren. Help ons 
daarbij.

Wie denkt hij wel niet…  •
Jezus geneest een lamme man.

Een stampvolle zaal, de mannen zitten hutje-
mutje samengepakt. Jezus is de godsdienst-
leraar vandaag. Zijn lessen zijn beroemd. Ze 
geven je nog wekenlang iets om over na te 
praten. Was je er niet bij, dan kun je niet goed 
meepraten, dat speelt ook mee. Daarom zijn 
Jezus’ collega-leraren gekomen. En ook de 
specialisten in de bijbelse wetten en goed 
gedrag.
Er wordt gezegd dat Jezus genezende krach-
ten heeft. Daarom willen enkele mannen hun 
verlamde vriend op een brancard bij Jezus 
brengen. Maar de zaal is al vol. Geen centi-
meter ruimte meer om je tussen de mensen 
door te wringen. Gelukkig zijn ze niet voor één 
gat te vangen. Ze klimmen met hun vriend het 
platte dak op en precies boven de plek waar 
Jezus staat, tillen ze een grote tegel uit het 
dak. Door het gat laten ze de brancard met 
hun vriend zakken, tot vlak voor Jezus’ voeten.
Jezus onderbreekt zijn les. Hij kijkt omhoog en 
ziet twee gezichten hoopvol kijken. Hij ziet de 
man voor zijn voeten al even hoopvol. Dan 
zegt hij: ‘Je zonden zijn vergeven.’
Geroezemoes in de zaal.
‘Mopperdemopper, nou, nou, nou, wie denkt 
hij wel niet dat hij is! Wat een godslastering. 
Alleen God kan zonden vergeven!’
‘Oké,’ zegt Jezus. Hij heeft het gemompel 
verstaan. ‘Wat is makkelijker: zonden vergeven 
of iemand beter maken? Ik zal jullie laten zien 
dat ik de macht heb om zonden te vergeven.’ 
En tegen de verlamde man zegt hij: ‘Sta op, 
pak je brancard en ga naar huis.’ Onmiddellijk 
staat de man op, bedankt Jezus enthousiast 
en stapt tussen de mensen door naar de deur. 
De mensen staren hem met open mond na. 
Opnieuw breekt geroezemoes uit, maar nu 
vooral van verbazing. ‘Ongelooflijk,’ zeggen 
de mensen, ‘wat die Jezus allemaal kan.’
Lucas 5:17-26

Gespreksvragen
  Wie botsen er in dit verhaal? Waardoor?
  De vrienden van de verlamde geven niet 

op. Wat verwachten zij?
  Wat betekent dit genezingsverhaal eigen-

lijk?

Gebedsintentie
Heer, we lopen vaak maar liever mee met 
de meute en verwachten niet al te veel 
wonderen. Geef dat we openstaan voor de 
eigenwijze kracht van Jezus om mensen te 
laten opstaan en verder gaan.

WWJD
Er zijn situaties waarin mensen van-
daag de dag zich afvragen: ‘What 
Would Jezus Do - ofwel: Wat zou Jezus 
doen. Gewoon, om je te realiseren 
hoe je vanuit het geloof zou kunnen 
handelen. De verhalen bij het thema 
van deze week bieden daarvoor best 
een handvat.

Een beetje rebels
In zijn relatie tot de leiders van zijn tijd 
was Jezus best een beetje rebels. Het 
botste aardig door zijn genezingen, zijn 
omgang met mensen die door anderen 
als ‘fout’ werden gezien en door zijn 
boodschap van naastenliefde.
Door zijn boodschap maakte hij heel 
wat los en streek hij de machthebbers 
tegen de haren in. Hetgeen hem 
uiteindelijk ook het leven kostte.

Voorbeeld
Voor gelovigen van nu is Jezus het 
grote voorbeeld - en dan ga je je dus 
afvragen wat jouw voorbeeld zou doen 
in jouw situatie. Maar dan is het wel 
goed om je te realiseren, dat je ook 
aardig in conflict kunt komen met de 
wereld om je heen als je dat voorbeeld 
werkelijk volgt.

Conflicten
Allemaal aspecten van het thema 
van deze week. Om te overdenken, 
te overwegen en te bespreken. In het 
besef dat het leven zonder conflicten 
niet bestaat. Ook een gelovig leven 
niet.

Koekje van eigen deeg  •
In wiens dienst staat Jezus eigenlijk?

Er is onrust in de samenleving. Dan gaan men-
sen al snel achter allerlei leiders aan lopen. De 
leiding van de synagoge maakt zich zorgen. 
Neem nou die Jezus: hij is hun collega. Hij zou 
de mensen moeten leren dat ze in het gareel 
moeten lopen. Maar in plaats daarvan leert hij 
ze over naastenliefde, vergeving en andere 
softe flauwekul. En het lastigste is dat Jezus 
zijn boodschap kracht bijzet door mensen te 
genezen en duivels uit te drijven. Steeds meer 
mensen zien in hem de verlosser die de pro-
feten hebben beloofd. 
‘Die man heeft gaven,’ zegt wetgeleerde Levi 
tegen zijn collega’s tijdens de lunch. ‘Niet iede-
reen kan mensen genezen en duivels uitdrijven.’
‘Daar heb je gelijk in,’ beaamt Jitzchak. ‘Het lij-
ken geen trucjes. Volgens mij is het echt wat hij 
doet.’ Collega Micha verslikt zich in een koekje 
en wordt van twee kanten beklopt. Als hij weer 
kan ademen, zegt hij: ‘Denk nou eens na, broe-
ders. We moeten goed en kwaad onderschei-
den. Wat echt is, is niet altijd goed. Maar alleen 
een chef kan zijn personeel ontslaan, toch?’
De anderen knikken. ‘Waar wil je heen, Micha?’ 
vraagt iemand. ‘Nou…,’ zegt Micha. Hij zwijgt 
even om de spanning nog wat op te bouwen. 
‘Jezus kan alleen demonen uitdrijven… als chef 
in dienst van Satan, de hoogste demon.’ 
‘Nou je het zegt!’ roepen de anderen enthou-
siast. Zie je wel, Jezus is niet zomaar een 
dwarsligger, hij is gewoon van het foute kamp! 
Als Jezus hun redenering hoort, zegt hij: ‘Luis-
ter eens. Als een chef zijn personeel ontslaat, 
wordt er niet meer gewerkt en gaat het bedrijf 
failliet. Als Satan duivels uitdrijft, keert hij zich 
tegen zijn eigen personeel en is het afgelo-
pen met zijn bedrijf. En trouwens, uw eigen 
mensen drijven ook duivels uit. In wiens naam 
doen zíj dat dan?’ Oeps. Daar hadden ze niet 
aan gedacht. Gelukkig is Micha niet net aan 
het eten. Anders had Jezus dit keer op zijn rug 
moeten kloppen.
Matteüs 12:22-28

Gespreksvragen
  De wetgeleerden doen in de verhalen over 

Jezus steeds hun best om Jezus zwart te 
maken. Waarom eigenlijk?

  Er waren mensen die Jezus volgden en 
mensen die heel kritisch tegenover hem 
stonden. Merk je ook nu weleens iets van 
dit soort tegenstellingen? 

Gebedsintentie
Heer, soms lijkt het dat de mensen die 
proberen te leven in uw naam, met de nek 
worden aangekeken. Geef ons de kracht om u 
te volgen en daarin te volharden, ook als dat 
weerstand oproept.

Geen woorden maar daden  •
Jezus verzet zich tegen de religieuze 
leiders.

‘Let op,’ zegt Jezus, ‘de religieuze leiders 
zijn op de stoel van Mozes gaan zitten. Ze 
schrijven jullie de wet voor, maar zelf doen ze 
of ze boven de wet staan. Jullie gaan gebukt 
onder al die verboden en geboden die ze jullie 
opleggen. Je moet dit en je mag niet dat. Wee 
je gebeente als je je vergist.
En ondertussen steken ze geen vinger uit om 
jullie te helpen. In plaats daarvan willen ze dat 
alles om hen draait. Ze willen vooraan zitten 
in de synagoge, iedereen moet voor ze buigen 
en ja-knikken. Bij feesten willen ze de beste 
plaatsen, waar iedereen ze kan zien en ze het 
eerst van al het lekkers mogen genieten. En ze 
willen ‘edelachtbare’ genoemd worden. Want 
ze voelen zich beter dan de anderen, belang-
rijker dan de gewone mensen.
Dat is geen goed voorbeeld. Luister wel naar 
wat ze zeggen, maar doe hun gedrag nooit 
na. Help anderen waar je kunt en probeer 
de lasten van anderen juist te verlichten. En 
blijf maar gewoon. Laat je niet voorstaan op 
wie je bent of wat je weet. Blijf eenvoudig en 
bescheiden. Besef altijd dat je niet beter bent 
dan een ander. Je bent elkaars gelijken. Als 
broers en zussen voor elkaar, met God als je 
gemeenschappelijke vader.’
Matteüs 23:1-8

Gespreksvragen
  Hoe kun je  de boodschap van Jezus kort-

weg samenvatten?
  Hoe ziet het leven met God als gemeen-

schappelijke vader eruit?

Gebedsintentie
Heer, u liefhebben betekent eenvoud en 
bescheidenheid. Wek bij ons de mentaliteit 
van gelijkheid en gelijkgezindheid. Zodat we 
onszelf nooit meer achten dan een ander.
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De teksten op deze twee pagina’s zijn van de 
hand van Hilda Algra.
De toelichting, de vragen en gebedsintenties 
zijn geschreven door Désiré Brokerhof.




