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HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS

'Kinderen
in de
Bijbel'

v e r b i n d t j o ng e r e n

Heb jij nog een opa en oma? Als dat zo is, zijn ze
waarschijnlijk al best oud. Hoe lang leven ze nog?
Als je opa of oma ziek wordt, dan denk je daar
misschien wel eens aan. En vooral als de dokter
op een dag tegen je opa zegt: “Ik vind het heel erg
voor u, maar ik kan niets meer voor u doen. Ik kan
u niet meer beter maken.” Daar zit je opa dan…
niets meer aan te doen. Dan komt de dood heel
dichtbij. Misschien verlangen jouw opa of oma er
wel eens naar om te sterven… Dat kan ook. Ze
verlangen er dan naar om eeuwig bij de Heere te
mogen zijn, zonder verdriet, zonder pijn. Dan ben
je voor altijd gelukkig. Denk jij daar ook wel eens
aan?
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Puzzel:
geheimschrift

Heb je de oplossing? Maak dan de volgende vragen:
1.	Wat bedoelt de Heere Jezus hier met ‘doden’? Zet een kruisje bij de 			
praatwolkje(s) met de goede antwoorden.
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mensen van wie hun zonden
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niet vergeven zijn.

Wat staat hier? Gebruik het hok hierboven
(bijvoorbeeld: C1 = K).
A3 A4 A3 D1 A3 A4 C4

mensen die de

gestorven zijn

Heere niet kennen

mensen die door de
Heere Jezus uit de
dood zijn opgewekt
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mensen die in de
Heere geloven
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mensen die echt

2. We noemen deze ‘doden’ ook wel ‘geestelijk doden’. Wat betekent dat?
3. Wie zijn dat?
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wat hoort
bij elkaar?

1. Waarom heeft de Heere Jezus het dochtertje van Jaïrus opgewekt uit de dood, denk je?
2. Zoek nu Lukas 24 op. Wie is daar opgestaan uit de dood?
3.	Zoek de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 45 op en probeer uit te leggen

Geef de vakken die bij elkaar horen, dezelfde kleur.

waarom Hij is opgestaan uit de dood. Als je dat moeilijk vindt, noem dan eens een paar
belangrijke woorden uit het antwoord.
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Opwekking van Lazarus

1 Koningen 17

Elia

Opwekking van de zoon van de Sunamitische vrouw

Handelingen 9

Jezus

Opwekking van het dochtertje van Jaïrus

Johannes 11

Elisa

Opwekking van de zoon van de weduwe in Zarfath

Mattheüs 9

Petrus

Opwekking van Dorkas

2 Koningen 4

Jezus

4.	Zet nu de volgende woorden in de zin hieronder. Kies uit: hart, levend, overwonnen,
geestelijk, eeuwig, opgestaan, genade.
	De Heere Jezus is ……………………………….. uit de dood. Zo heeft Hij de dood
…………………………………... Daarom kun jij een nieuw ……………… krijgen. Als je dat
uit …………………………….. ontvangt, word je van ………………………………… dood weer
……………………………………. gemaakt. Je krijgt dan het ……………………….. leven.
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WIST JE DAT...
>

het woord ‘Talitha’ uit het Aramees komt?

>

‘Talitha’ geen naam is, maar gewoon ‘meisje’ of ‘dochtertje’ betekent?

>

Aramees ook wel ‘Chaldeeuws’ wordt genoemd?

> 	 Het Aramees een taal is die nog steeds gesproken wordt in delen
van Libanon, Irak, Syrië en Turkije?
>

Jaïrus’ naam ‘Hij zal verlichten’ betekent?

