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WONDEREN
van de Heere Jezus





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 
stukjes over. We hopen dat je biddend je Bijbel leest 
en daarna het stukje dat erbij hoort. De Heere belooft 
dat Hij zijn zegen wil geven als we zo met Zijn Woord 
bezig zijn. Het zal je leven veranderen! En dat is ook 
een wonder…

O ja, vind je lezen moeilijk? Lees dan alleen het stuk-
je dat tussen haakjes staat.

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

Johannes 2: 1-11 (1-3, 10)

Wat is het fijn om feest te vieren! Denk maar aan je 
gezellige verjaardag waarbij je vrienden en familie 
aanwezig zijn. Of denk aan een bruiloft. Misschien 
heb je wel eens meegemaakt dat je juf ging trouwen. 
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! 

Door dit wonder lost Hij een groot probleem op. Als 
je vriendje bij je komt spelen en hij vraagt om cola, 
moet je misschien zeggen: ‘Sorry, dat heb ik niet in 
huis!’ Is dit bij de bruiloft in Kana ook aan de hand? 
Nee, erger nog! Als mensen te weinig drinken op een 
feest hadden, werden ze daarom uitgelachen. Het 
was een schande.

De Heere Jezus verandert water in wijn. Niet op het 
moment dat zijn moeder Maria dat vraagt, maar op 
Zijn tijd. Dat is een belangrijke les. Misschien wacht 
jij wel lang op een wonder. Omdat je ziek bent, of ie-
mand van wie je veel houdt ziek is. Of misschien bid 
je al lang om een nieuw hart. Blijf dan toch wachten 
op God! Hij doet wonderen op Zijn tijd!
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Niet zien, tóch geloven

Johannes 4: 43-54 (46-53)

De Heere Jezus is in Kapernaüm in Galilea. In de tijd 
dat de Heere Jezus op aarde was, is Hij daar vaak 
geweest. Er komt een bediende aan het hof van kon-
ing Herodes op Hem af. Zo’n man werd ook wel een 
hoveling genoemd. Hij werkte aan het hof.  

De hoveling vraagt aan Jezus of Hij met hem wil 
meegaan om zijn zoon te genezen. Wat zegt Jezus als 
eerste? Geen ja, geen nee, maar hij zegt: ‘Jullie willen 
pas in mij geloven als ik een wonder heb gedaan.’ 

De vader is bang dat er nu een heel gesprek komt 
tussen de Heere Jezus en de mensen om Hem heen. 
Maar hij heeft haast. Hij vraagt: ‘Heere, kom alstub-
lieft 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 won-
der! Als hij thuiskomt, blijkt dat hij niet tevergeefs op 
Jezus’ woorden heeft vertrouwd. En dat is nóg zo! 
Daarom mogen we de Heere om genezing vragen. 
Voor ziekte aan ons lichaam, maar vooral voor genez-
ing van ons hart. Doe je dat?
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Als je niemand hebt

Johannes 5: 1-9 (2-8)

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. 

Dat is niet het enige probleem van de man. Hij is niet 
alleen heel ziek, maar ook heel eenzaam. Wat is dat 
erg! Ken jij ook iemand die eenzaam is? Een oude 
buurvrouw? Of iemand in de klas die geen vrienden 
heeft? Iemand op kamp die vaak alleen staat? Miss-
chien staat hij of zij wel op jou te wachten…

De zieke man is vlak bij de plaats om genezen te 
worden. Hij ligt in Bethesda. En in dat ziekenhuis 
worden zieke mensen 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. De man denkt: niemand 
kan mij beter maken! Dat zegt hij ook tegen 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!
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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… Wat heb je dan veel verdriet!

Misschien had je toen ook veel vragen. Misschien 
dacht je toen wel: Als de Heere wonderen kan doen; 
waarom doet Hij het nú niet? Moeilijke vragen zijn 
dat! De Heere doet niet alles wat Hij kan! Probeer die 
les maar goed te onthouden!

In het Bijbelgedeelte 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 het woord 
‘dood’.  

Als Martha dat hoort, belijdt ze: ‘U bent de Christus!’ 
Nog vóórdat Jezus Lazarus opwekt, ontvangt Hij al 
de eer. Jezus is de Zaligmaker. Vraag Hem daarom: 
‘Heere, wilt u ook mijn Zaligmaker zijn?’
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Één woord van Jezus

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 vis-
sen. De ervaren vissers hadden de hele nacht gew-
erkt, maar moeten aan de Vreemdeling aan de over 
toegeven dat ze niets gevangen hebben. 

Dat is niet zo’n fijne boodschap voor ervaren viss-
ers… Op Jezus’ woord gaat het net aan de andere 
zijde overboord en volgt een rijke vangst. Ze bren-
gen 153 grote vissen aan land (vers 11). Zie je hoe 
machtig de Heere Jezus is? Één woord… En de net-
ten stromen vol. Één woord… en je zondige hart is 
een gereinigd hart! 

Vraag de Heere Jezus daarom maar: ‘Heere, spreek 
tot mij één woord!’
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notities





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?


