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Jezus spreekt met macht 
Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 
 
Vele stemmen op de aarde. 
Vele stemmen in ons hart. 
Overstemmen wat van waarde 
voor ons is; ’t maakt ons verward. 
 
Daag’lijks klinken ons in d’oren 
al die stemmen, luid en slecht. 
Opdat wij niet zullen horen 
naar wat Jezus tot ons zegt. 
 
Leren wij eens stil te luist’ren 
naar de nodiging van Hem. 
Die Hij in ons hart wil fluist’ren  
met Zijn liefdevolle stem. 
 
Rust en vrede wil Hij geven. 
Als Hij zegt: ‘Kom toch tot Mij. 
Door het offer van Mijn leven 
maak Ik van de zonde vrij’. 
 
Heere, dat ze zwijgen zullen, 
al die stemmen in ’t gemoed. 
Kom Gij onze harten vullen 
met Uw stem, oneindig zoet. 
 
Leer ons vurig U te minnen 
door Uw Goddelijke kracht. 
O, Uw stem zal overwinnen. 
Als Gij spreekt, is het met macht. 
 
4 september  Eén aanraking 
Lezen:   Matthéüs 9:27-34 
Zingen:  Psalm 146:6 

➢ Laat Jezus gelijk Zijn macht zien aan de blinden? 
➢ Hoe beproeft Hij hun geloof in Zijn almacht? 
➢ Welk teken van Zijn macht doet Hij bij hen? 
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5 september  Gaat heen 
Lezen:   Lukas 17:11-19 
Zingen:  Psalm 51:4 

➢ Hoe toont Jezus Zijn macht in het genezen van de melaatsen? 
➢ Wie keerde er terug? 
➢ Welke grote les ligt hierin voor ons?  

 
6 september  Werp uw net uit 
Lezen:   Lukas 5:1-11 
Zingen:  Psalm 93:4 

➢ Op welke manier laat de Heere Jezus hier Zijn macht zien? (vers 4 en5) 
➢ Geeft de Heere dit bevel nog? (Werp uw net uit en vang mensen.)  
➢ Wat doe jij daarmee? 

 
7 september  Sta op 
Lezen:   Lukas 7:11-17 
Zingen:  Psalm 36:3 

➢ Wat zie je hier van Jezus’ macht? 
➢ Kan Jezus ook nu nog dode zondaarsharten levend maken? 
➢ Noem machtswoorden van Hem. 

 
8 september  De handen van Jezus 
Lezen:   Lukas 13:10-17 
Zingen:  Psalm 30:8 

➢ Boven dit gedeelte staat: de handen van Jezus. Toon aan dat Hij daar Zijn macht mee 
toont in deze geschiedenis. 

➢ Vertel wat de handen van Jezus ook nu nog kunnen doen. 
 
9 september  Luisteren naar Jezus 
Lezen:   Johannes 2:1-12 
Zingen:  Psalm 131:4 

➢ Wie moest er eerst naar Jezus luisteren? (vers 4) 
➢ Wie moesten daarna naar Jezus luisteren? (vers 7) 
➢ Kunnen wij met het luisteren naar Jezus Zijn machtswoord ook nu nog horen? Vertel. 

 
10 september  Een machtswoord op afstand 
Lezen:   Johannes 4:43-54 
Zingen:  Psalm 139:5 

➢ Boven dit gedeelte staat: een machtswoord op afstand. Wat betekent dat in deze 
geschiedenis? 

➢ Breng dit over op nu: God in de hoge hemel en wij op deze aarde in het spreken van Zijn 
machtswoord. 

➢ Wat doet dat met jou? 
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11 september  Sta op 
Lezen:   Johannes 5:1-18 
Zingen:  Psalm 77:6 

➢ Met welk machtswoord maakt de Heere Jezus een eind aan de moedeloosheid van de 
man? 

➢ Bespreek dat Jezus in al Zijn machtswoorden wijze lessen leert. 
 
12 september  Een wonderlijke maaltijd 
Lezen:   Johannes 6:1-15 
Zingen:  Psalm 111:3 

➢ Vertel hoe Jezus in deze maaltijd Zijn macht laat zien. 
➢ Wat gaat Jezus doen na dit wonder van Zijn almacht? (vers 15) 
➢ Wat leert dat ons na wonderlijke leidingen in ons leven? 

 
13 september  Jezus wandelt op de zee 
Lezen:   Matthéüs 14:22-36 
Zingen:  Psalm 65:5 

➢ Noem dingen van de macht van Jezus: 
o In het wandelen op de zee. 
o In het machtswoord tot Petrus. 
o In het machtswoord ten opzichte van de wind. 

➢ Wat doen deze heel bijzondere dingen met jou? 
 
14 september  Effatha 
Lezen:   Markus 7:31-37 
Zingen:  Psalm 146:3 

➢ Wat deed de Heere Jezus eerst bij de man? 
➢ Wat deed Hij tot Zijn Vader? 
➢ Welk machtswoord sprak Hij daarna? 
➢ Welke dingen vallen jou op als je denkt aan de macht van Jezus? 

 
15 september  Het wonder van de ogenzalf 
Lezen:   Markus 8:22-26 
Zingen:  Psalm 147:3 

➢ Wat is de ogenzalf die de Heere Jezus gebruikte bij deze blinde man? 
➢ Hoe kwam de macht van Jezus openbaar? 
➢ Kunnen er door de macht van Jezus ook nu nog geestelijke blinden ziende worden? 

Advies: Lees Openbaring 3:18 
 
16 september  Jezus’ macht op de sabbat 
Lezen:   Lukas 14:1-14 
Zingen:  Tien Geboden:5 

➢ Waarom nodigde de overste van de Farizeeën de Heere Jezus uit? 
➢ Werd Jezus belemmerd in het tonen van Zijn macht of gebeurde er iets anders? Vertel. 
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17 september  Een oor genezen 
Lezen:   Lukas 22:47-53 
Psalm 25:4 

➢ Wat is het wonder van Jezus’ macht in deze geschiedenis? 
➢ Hoe staat de Heere Jezus tegenover Zijn vijanden? 
➢ Wat kunnen wij van de Heere Jezus leren? 
➢ Lees: Lukas 6:27-29 

 
18 september  Jezus’ macht en liefde 
Lezen:   Lukas 5:17-26 
Zingen:  Psalm 75:1 

➢ Wat zie je van Jezus’ macht en liefde in deze geschiedenis? 
➢ Wat zag de Heere Jezus nog meer bij de vier vrienden dan alleen de lamme man? 
➢ Welke twee dingen deed de Heere Jezus in deze situatie? 
➢ Wat vind jij het belangrijkste? 

 
19 september  De verdorde vijgenboom 
Lezen:   Matthéüs 21:18-22 
Zingen:  Psalm 143:10 

➢ Wat is er te zien van Jezus’ macht in dit gedeelte? 
➢ Waarover verwonderen de discipelen zich? 
➢ Welk antwoord krijgen ze van de Heere Jezus? 
➢ Wat kan jij ervan leren? 

 
20 september  Vluchten tot Jezus’ macht 
Lezen:   Matthéüs 15:21-27 
Zingen:  Psalm 27:7 

➢ Wie vlucht er in grote nood tot Jezus’ macht? 
➢ Waarom doet ze dat? 
➢ Waar kan je aan zien dat deze vrouw geloofde in de macht van Jezus? 
➢ Hoe is dat bij jou? 

 
21 september  Twee machten 
Lezen:   Matthéüs 17:14-21 
Zingen:  Psalm 2:4 

➢ Over welke twee machten gaat het in dit gedeelte? 
➢ Welke macht is de sterkste? 
➢ Waarom bestraft Jezus de discipelen? 
➢ Opdracht voor jou: denk altijd aan de sterke macht van Jezus bij alles wat je doet. 

 
22 september  Genezen door Zijn woord 
Lezen:   Matthéüs 8:14-22 
Zingen:  Psalm 103:2 

➢ Waar zie je aan dat de macht van Jezus sterker is dan allerlei ziekten? 
➢ Wat gebeurt er in het huis van Petrus? 
➢ Welke zin is goed:  

o Jezus gebruikt medicijnen om de vrouw te genezen; of 
o Jezus geneest door Zijn woord. 
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23 september  Stilte na de storm 
Lezen:   Matthéüs 8:23-27 
Zingen:  Psalm 93:3 

➢ Hoe zie je in deze geschiedenis dat de macht van de Heere Jezus groot is? 
➢ Waar zijn de discipelen bang voor? 
➢ Welke les krijgen ze van de Heere Jezus? En jij? 

 
24 september  Niets te wonderlijk voor Jezus 
Lezen:   Matthéüs 17:22-27 
Zingen:  Psalm 24:1 

➢ Waar gaat het over in het gedeelte dat je vandaag moet lezen? 
➢ Waarom is de Heere Jezus niet verplicht om tempelbelasting te betalen? 
➢ Waar haalt de Heere Jezus geld vandaan? 
➢ De Heere Jezus geeft een vrijwillige bijdrage voor de tempeldienst. Wat betekent Zijn 

voorbeeld voor ons?  
 


