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WONDEREN
van de Heere Jezus
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Voorwoord

Wonderen bestaan niet! Die uitspraak kom je van-
daag de dag overal tegen. Tegenwoordig proberen 
we alles te verklaren. Maar we kunnen vandaag de 
dag wel zeggen dat wonderen niet bestaan; de Bij-
bel leert ons het tegenovergestelde. De God van de 
Bijbel is een God van wonderen. Dat zien we in het 
Oude Testament (zoals in het leven van Elia), maar 
ook in het Nieuwe Testament. En daar gaat deze 
waaier over. We hopen dat je de waaier met een bid-
dend hart gebruikt tijdens je stille tijd. De Heere heeft 
beloofd dat Hij zijn zegen wil geven als we gebruik 
maken van de genademiddelen zoals het lezen van 
Zijn Woord. Dat zal je leven veranderen! Over won-
deren gesproken…

Namens de sectie Bezinning,
Just van Toor
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Gods tijd is de beste tijd

Johannes 2: 1-11

Wat kunnen we genieten van een feest. Denk aan 
je gezellige verjaardag waarbij je vrienden en fam-
ilie aanwezig zijn. Of denk aan een bruiloft. Ook de 
Heere Jezus heeft feesten gevierd toen Hij op aarde 
was. En niet alleen in de tempel in Jeruzalem. Zijn 
eerste wonder verricht Hij op een bruiloft. Hij gaat 
daar niet preken, maar verandert water in wijn! En 
daarmee lost Hij een groot probleem op. We vinden 
het al vervelend als we iets niet in huis hebben wat 
een gast graag wil. In het Midden-Oosten is het niet 
vervelend, maar voelen mensen dat als een schan-
de. Wijn te kort. En dat zelfs op een bruiloft! Jezus 
verandert water in wijn. Niet wanneer moeder Maria 
dat vraagt, maar wanneer Hij wil. Dat is een belan-
grijke les. Vertrouw je op God? En kun je wachten op 
Zijn tijd?

Wacht jij al lang op een wonder van God?
Welk wonder? Waarom zou de Heere jou
laten wachten?
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Geloven op een woord

Johannes 4: 43-54

De Heere Jezus is in Kapernaüm in Galilea. Hij is daar 
tijdens Zijn omwandeling op aarde veel geweest. Er 
komt een bediende aan het hof van Herodes op Hem 
af (= hoveling). Hij vraagt aan Jezus of Hij met hem 
wil meegaan om zijn zoon te genezen. Opvallend is 
wat Jezus als eerste zegt: ‘Jullie willen pas in mij ge-
loven als ik een wonder heb gedaan.’ De Samarita-
anse vrouw (vers 1-30) geloofde Jezus op Zijn woord, 
maar de Galileeërs blijkbaar niet. De vader is bang 
dat er nu een uitgebreide discussie gaat volgen en 
hij vraagt daarom: ‘Heere, kom alstublieft snel mee, 
voordat mijn zoon sterft.’ En dan gebeurt het wonder. 
Niet in de eerste plaats dat de zoon van de hoveling 
genezen is. Nee, Jezus zegt: ‘Ga maar naar huis: uw 
zoon is al beter.’ En… de hoveling gelooft Jezus op 
Zijn woord. Wat een wonder! Als hij thuiskomt, blijkt 
dat hij niet tevergeefs op Jezus’ woorden heeft ver-
trouwd. En dat is nóg zo!

De vader vraagt om genezing van zijn zoon. Voor wie 
zou jij de Heere om genezing willen vragen?

6



Als je niemand hebt

Johannes 5: 1-9

Je zult maar achtendertig jaar verlamd op een ma-
trasje moeten liggen… Misschien ben jij wel een paar 
dagen ziek geweest door corona, of door een andere 
ziekte. Wat duren dagen dan lang! Deze man was al 
ruim 13.500 dagen verlamd. En daarbij komt nog dat 
hij heel eenzaam is. Hij is vlak bij de juiste plaats om 
genezen te worden, want in Bethesda worden zieken 
genezen door wonderlijk water. Hij heeft het heel wat 
keren zien gebeuren, maar hij heeft niemand om hem 
op tijd in het water te krijgen. En als hij niemand heeft 
die hem in het water kan tillen, kan hij ook niet beter 
worden. Dat denkt hij tenminste. Hij zegt het ook te-
gen de Heere Jezus: ‘Ik heb niemand die ervoor zorgt 
dat ik op tijd in het water lig!’ Maar Jezus heeft geen 
wonderwater nodig. Hij spreekt een woord en… De 
man is genezen. Je ziet het: als je Jezus hebt, heb je 
genoeg!

Ken jij iemand in je omgeving die ook zegt: ‘Ik heb 
geen mens’? (hoe) Kun jij hem of haar helpen?
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Overvloed aan tafel

Johannes 6: 1-15

De geschiedenis die je net hebt gelezen, ken je waar-
schijnlijk al je hele leven. Misschien heb je wel een 
juf of meester gehad die het verhaal zó mooi kon 
vertellen. Dan leek het wel of je erbij was… In deze 
geschiedenis zijn veel lessen te vinden. Lees ze hi-
eronder en denk eens na welke les jij het belangrijkst 
vindt… 

1. De discipelen moeten leren vertrouwen op Jezus’ 
almacht
2. Jezus werkt met ‘orde’: mensen moeten rustig in 
groepen gaan zitten (vs. 10)
3. Jezus doet een wonder, maar Zijn discipelen krij-
gen ook een taak (vs. 11)
4. De resten van het eten mogen niet verloren gaan 
(vs. 12-13)
5. Door het wonder gaan mensen in Jezus geloven. 
Het wonder is dus gericht op Gods eer (vs. 14)

Vraag aan een andere kampdeelnemer wat hij/zij de 
belangrijkste les uit deze geschiedenis vindt en waar-
om.
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Een zegen van een Onbekende

Johannes 9: 1-12

We gaan drie dagen nadenken over de genezing van 
de blindgeborene. De genezing wordt door Johannes 
in maar zeven verzen beschreven. Maar daarna volgt 
veel verwarring. Vierendertig verzen lang… Ook daar 
moeten we dus over nadenken. De geschiedenis be-
gint voor ons op een aparte manier. Jezus loopt met 
Zijn discipelen langs iemand die al vanaf zijn geboorte 
blind is. De discipelen vragen niet: ‘Meester, kunt U 
deze man genezen?’ Maar: ‘Meester, is het de schuld 
van deze man zelf óf van zijn ouders dat deze man 
blind is?’ De Heere Jezus geeft een verrassend ant-
woord. De man is blind zodat Gods werken (in hem) 
zichtbaar zullen worden. Let erop dat werken meer-
voud is! Jezus gaat zijn lichamelijke ogen genezen én 
zijn geestelijke ogen genezen. En dat zonder dat ie-
mand Hem daarom vraagt. Zo goed is God!

Wat is een bemoediging uit dit gedeelte voor jou?
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Verwarring én zekerheid

Johannes 9: 13-27

We hebben gisteren gelezen hoe de Heere Jezus de 
ogen van een blinde man genas. Hij kan zien! Toch 
lijkt er weinig vreugde te zijn gekomen na dit wonder. 
Iedereen gaat met elkaar in discussie. Is deze man 
wel echt ziek geweest? En als dat zo is: hoe kan hij 
nu dan zien? Wie is er in staat om de ogen te genezen 
van iemand die al zijn hele leven blind is? Vooral de 
farizeeën willen weten wat er nu precies aan de hand 
is. Als de ouders van de blindgeboren man merken 
hoe boos ze zijn, willen ze er niks mee te maken 
hebben. Ze zeggen: ‘Ga het maar aan onze zoon zelf 
vragen!’ De genezen blindgeborene kan ook niet ver-
tellen wie hem genezen heeft. Toch getuigt hij van 
het wonder dat de Onbekende heeft verricht. Bij alle 
verwarring en onzekerheid weet Hij één ding zeker: 
ik wás blind en nú zie ik!

Lees alvast vers 40 van dit hoofdstuk. Wie zijn eigenli-
jk de blinden in deze geschiedenis?
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Ontmoeting met de Onbekende

Johannes 9: 28-41

De discussie tussen de genezen blindgeboren man 
en de farizeeën bereikt een hoogtepunt. De blind-
geborene weet zeker dat degene die hem heeft 
genezen een rechtvaardige moet zijn: iemand die 
doet wat God  van hem vraagt. Als de farizeeën 
negatief over deze wonderdoener spreken, staan ze 
dus eigenlijk negatief tegenover God! En waarvoor 
zijn ouders gisteren bang waren (vers 22), gebeurt nu 
met de blindgeborene zelf (vers 34). Hij wordt uit de 
synagoge geworpen. Dat betekent niet zomaar dat 
hij niet meer naar de synagoge mag komen. Volgens 
de Joden betekende dit dat hij voor eeuwig verwor-
pen was. Hij zou in de hel terechtkomen en redding 
is niet meer mogelijk… En als hij zo helemaal alleen 
staat, wacht Jezus hem op. Op het dieptepunt van 
zijn ellende is daar dus de Heere Jezus. Hij laat zien 
dat Hij zijn Genezer is, maar dat niet alleen: Hij is ook 
zijn Zaligmaker!

Wat leert deze geschiedenis ons over de manier waa-
rop God mensen bekeert?
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Geloof vóór een wonder

Johannes 11: 20-32

Misschien is de geschiedenis die we vandaag lezen 
niet zo eenvoudig voor je. Misschien heb je korter of 
langer geleden wel de begrafenis meegemaakt van 
je opa, of oma... Van je vader of moeder… Van een 
lieve broer of zus… Je had toen vast veel vragen. 
Misschien dacht je toen wel: Als de Heere wonderen 
kan doen; waarom doet Hij het nú niet? Moeilijke vra-
gen zijn dat! De Heere doet niet alles wat Hij kan! 
In deze geschiedenis ontmoeten we Martha. Ze is 
ervan overtuigd dat Jezus haar broer had kunnen 
genezen toen Hij ziek was. Jezus vertelt haar dat Hij 
de Opstanding en het Leven is. Deze twee woorden 
zijn precies het tegenovergestelde van de dood. Als 
Martha dat hoort, belijdt ze: ‘U bent de Christus!’ Nog 
voordat Jezus Lazarus opwekt, ontvangt Hij al de eer. 

In vers 32 lezen we dat Maria hetzelfde tegen Jezus 
zegt als Martha in vers 21 zei. Waarom zou Maria geen 
antwoord krijgen en Martha wel?
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Geloof ná een wonder

Johannes 11: 33-46

Vandaag denken we verder na over de opwekking 
van Lazarus. Het onmogelijke is namelijk tóch geb-
eurd! Lazarus is opgewekt uit de dood! Het lichaam 
van hem was al aan het ontbinden (vers 39). Er is 
geen enkele verwachting en toch… Op het woord 
van Jezus komt hij gezond en wel uit het graf naar 
buiten. Veel aanwezigen geloven nu in de Heere Je-
zus. Als Hij doden opwekt, moet Hij wel de beloof-
de Verlosser zijn! Er komen zelfs zoveel mensen tot 
geloof, dat de farizeeën er ongerust van worden. Ze 
willen zelfs Lazarus ook doden, zodat de geschiede-
nis van zijn opwekking uit de dood zich niet verder 
kan verspreiden (Joh. 12: 10). Wat zit hun haat diep! 
Opnieuw zien we dat Jezus’ wonderen geloof én haat 
als resultaat hebben. Wat is jouw reactie?

In vers 35 lezen we dat Jezus huilde. Waarom zou dat 
zijn geweest? 1. Omdat Zijn vriend Lazarus is gestor-
ven. 2. Omdat Hij ziet dat Zijn kinderen Martha en
Maria verdriet hadden 3. Omdat Hij weet dat Zijn ei-
gen sterven niet lang meer zal duren 4. Omdat… (?)
Wat is een bemoediging uit dit gedeelte voor jou?
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Een wonder aan zee

Johannes 21: 1-14 en 24-25

Ook nadat Jezus is opgestaan uit de dood heeft Hij 
een wonder verricht. Deze geschiedenis wordt vaak 
de wonderbare visvangst genoemd. Zeven van de 
elf discipelen zijn erbij aanwezig. Judas leeft al niet 
meer… De discipelen hadden de opdracht gekregen 
om in Galilea op Jezus te wachten. En dat hebben ze 
niet met de armen over elkaar gedaan. Ze zijn gaan 
vissen. De ervaren vissers hadden de hele nacht 
gewerkt, maar moeten aan de Vreemdeling aan de 
over toegeven dat ze niets gevangen hebben. Dat is 
niet zo’n fijne boodschap voor ervaren vissers… Op 
Jezus’ woord gaat het net aan de andere zijde over-
boord en volgt een rijke vangst. Ze brengen 153 grote 
vissen aan land (vers 11).  Volgens vers 25 van dit 
hoofdstuk heeft Jezus nog meer wonderen gedaan 
dan dat Johannes heeft beschreven. Maar wát hij 
heeft geschreven, is geschreven met het doel dat we 
zouden geloven dat Jezus Christus de Gezondene 
van de Vader is (Joh. 20: 30-31). Geloof je dat?

Ken je de Heere als een God Die een wonder deed in 
je leven? Dank Hem daar steeds weer voor en volg 
Hem. Nog niet? Buig je dan neer voor de Heere en 
vraag of Hij ook jouw hart wil veranderen. Dat wonder 
doet de Heere ook vandaag. En Hij doet het graag!14
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Het is fijn om iedere dag bezig te zijn met de Bijbel. Een 
moment in je stille tijd is daar heel goed voor. NET Foun-
dation helpt pastors om de Bijbel goed te begrijpen. In 
Kenia, Oeganda, Zambia en Ethiopië zijn veel pastors die 
niet goed weten hoe ze moeten preken. Help jij hen daar 

bij met gebed en geld?


