Schets 3 – Een onmogelijke opdracht
A. Doel
1. Betekenis benoemen. Ook dit wonder is een teken dat heenwijst naar de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde. De Heere Jezus laat zien dat Hij gekomen is om te behouden. De sabbat is geen
gebod om het mensen moeilijk te maken, maar is juist met het oog op het heil en behoud van
mensen ingesteld. Het gaat niet om letterlijk opvolgen van regels maar om een vrezen van God
en medemensen uit liefde.
2. Actualiteit aangeven. Er zijn veel zieken en gehandicapten hier op aarde. Het wonder wijst heen
naar de volmaaktheid op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dit is een troost voor alle
gehandicapte en zieke gelovigen.
3. Christus centraal stellen – de persoonlijke spits. De Heere Jezus laat de geestelijke betekenis van
de wet zien. Het gaat om het dienen van Hem en niet om regels van mensen.
B. Achtergrondinformatie
Gekomen om te behouden
Dit wonder is opnieuw een teken, het wijst heen naar de nieuwe aarde. Daar zijn geen zieken meer.
De Heere Jezus is gekomen om te behouden, niet om te verderven. Hij gebiedt hier om te geloven,
maar Hij geeft daarbij Zelf wat Hij vraagt. Ook laat de Heere Jezus zien dat Hij de Wetsvervuller is.
Hij ontmaskert de schijnheiligheid van de farizeeën en legt de nadruk op het geestelijk
gehoorzamen van de wet. Hij nodigt alle vermoeide en belaste mensen tot Zichzelf en verzekert
hun rust onder Zijn zachte leiding (Matt. 11:28-30).
Het sabbatsgebod
De Farizeeën en Schriftgeleerden hebben iedere keer iets op de Heere Jezus aan te merken. Hij past
niet in hun straatje. Hij eet en drinkt met zondaars. Hij staat zijn discipelen zelfs toe om op de
sabbat aren te plukken! Dit staat de Farizeeën totaal niet aan. Nu Hij in de synagoge is, hopen ze
Hem te kunnen betrappen op een overtreding van hun sabbatsgebod.
De Heere Jezus laat zien dat het niet gaat om een letterlijk opvolgen van regels, maar om een
geestelijk dienen van God. Het uitgangspunt van de wet blijft: Ik wil barmhartigheid en geen offer.
Het genezen van mensen hoort bij de redding die de Heere Jezus verkondigt. Het genezingswerk
van de Heere Jezus past daarom helemaal bij de sabbat.

De Levende vermoorden
Dit is de eerste keer dat we lezen dat de Farizeeën plannen maken om Jezus te vermoorden. Ze
organiseren een vergadering met de Herodianen. Dat waren mensen die de politieke orde moesten
handhaven. Tot nu toe hadden ze alleen kritiek op Hem geuit. Nu zijn ze van plan Hem uit de weg te
ruimen. Een mens op de sabbat genezen was in hun ogen een zonde die de dood verdiende.
Plannen maken om iemand te vermoorden was blijkbaar in hun ogen niet verkeerd. Ze willen Hem
doden, Die gekomen is om het leven te geven. In plaats van Hem liefhebben als een weldoener van
de mensheid, worden zij vervuld met uitzinnigheid. Ze zijn gefrustreerd omdat zij Hem niet kunnen
betrappen op zonden.
Suggesties voor verdieping
Bijbel: Matt. 12:9-14, Mark. 3:1-6 en Luk. 6:6-11
Geloofsbelijdenis: HC zondag 38 en 45
Literatuur:
Statenvertaling met kanttekeningen
Drs. P. Cammeraat – Leren en Leven deel 3 – Uitgeverij Kok, Kampen
Drs. J. Douma – Handboek voor het evangeliserend onderwijs in de Heilige Geschiedenis
(N.T.) – Uitgeverij W.D. Meinema, Delft
Drs. M. Henry – Verklaring van het Oude en het Nieuwe Testament deel 2 – Uitgeverij De
Banier, Utrecht
(Online) Studiebijbel
C. Suggesties voor de avondinvulling
Om te zingen
Psalm 108:2
Psalm 72:7 en 10
Alternatieve startopdrachten
www.lcj.nl/verwerkingmin16
www.hhjo.nl/verwerkingmin16
Niveau 1

Niveau 2

Verdeel de groep in drieën en laat iedere groep
in het bijzonder op één persoon uit Mark. 3:1-6
letten: de Heere Jezus/ de man met de
verschrompelde hand/ de Farizeeën. Laat ze op
een groot papier schrijven wat ze in dit
Bijbelgedeelte over deze persoon te weten
komen. Vervolgens vertellen ze in de grote
groep wat ze van die persoon weten.

Hetzelfde als bij niveau 1, maar je kunt vragen of
een jongere het vervolgens vanuit het
perspectief van die persoon aan de hele groep
wil vertellen. Geef de volgende beginzin alvast
mee:
De man met de verschrompelde hand: ‘Ik was in
de synagoge. De Heere Jezus zei tegen me…’
De Farizeeën: ‘We hielden Jezus goed in de
gaten. Zou Hij iets gaan doen op de sabbat?...’
De Heere Jezus: ‘Ik kwam op de sabbat weer in
de synagoge en zag daar…’
Je krijgt dan drie keer het Bijbelgedeelte, maar
door verschillende ogen gezien. Jongeren leren
zich goed in te leven in de geschiedenis.

Bijbel
Mark. 3:1-6

Bijbel
Mark. 3:1-6

Vragen
1. Wie zijn ‘ze’ uit vers 2?
2. Vers 4: wie was er bezig goed te doen en
wie kwaad?
3. Vers 5: waarom is de Heere Jezus boos?
Waarom is Hij ook bedroefd?
4. Vers 6: wat is er gebeurd met het harde
hart van de Farizeeën?

Vragen
1. Vers 3: waarom moet de man in het
midden gaan staan?
2. Vers 4/5: hoe reageert de Heere Jezus op
de moordplannen van de Farizeeën?
3. Vers 5: wat is de uitwerking van Jezus’
liefde op de man met de verschrompelde
hand?
4. Vers 6: welke uitwerking zie je bij de
Farizeeën?

Keuzevragen
Vraag 1, 4, 5, 6
Leesstukje ‘Vertrouwen’
Stelling 1 en 2
Puzzel

Keuzevragen
Vraag 1, 2, 3, 5, 6
Leesstukje ‘Vertrouwen’
Stelling 1, 2 en 3
Puzzel

D. Antwoorden en suggesties
Vragen
1. a. Vol ongeloof. Doe niet zo raar!
b. Vol geloof. Hij doet direct wat de Heere Jezus zegt en zegt niet eerst: zou ik dat wel kunnen?
c. De Heere Jezus heeft goddelijke macht. Mogelijk wist deze man ook al dat Jezus wonderen
kon doen.
2. a. Ze vroegen Hem of het toegestaan is op de sabbat te genezen. Ze verwachtten dat Jezus
iemand in nood niet voorbij zou gaan, zonder hem te helpen. Terwijl voor hen vaststond dat
genezen op de sabbat verboden was. Doktershulp op de sabbat was volgens hen alleen
toegestaan bij levensgevaar. En in deze geschiedenis was dat niet aan de orde. Als Jezus hier
anders over dacht, zouden ze Hem kunnen beschuldigen van het schenden van Gods gebod. In
Ex. 31:14 staat namelijk dat degene die de sabbat schendt, de doodstraf moet ondergaan.
b. De Heere Jezus stelt een tegenvraag: ‘Is het toegestaan op sabbatdagen goed te doen of
kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden?’ Hij gebruikt daarbij ook een voorbeeld uit
de praktijk. Als een dier op de sabbat in een put valt, halen ze het dier er wel uit. Jezus wijst hen
op hun tegenstrijdige wetten. Een mens is toch veel belangrijker dan een dier? Jezus besluit met
de opmerking dat het geoorloofd is om op de sabbat goed te doen, dat wil zeggen: Gods wil te
doen. De Farizeeën zijn niet uit op behoud, maar juist op het tegenovergestelde.
3. a. Ze bekommeren zich totaal niet om de gehandicapte man, maar zijn alleen bezig met hun
eigen moordplannen. Hun oog was gesloten voor de geestelijke bedoeling van Gods geboden.
b. Als je vooral alle (zelfbedachte) regels belangrijk vindt en geen liefde hebt tot de Heere Jezus
en tot je naaste, lijk je op zo’n Farizeeër. Dan kun je in de kerk zitten en alles wat er gezegd
wordt aanhoren, maar je sluit je hart af voor de nodiging van het Evangelie.
c. Hij doet er alles aan om de farizeeën hun dwaasheid in te laten zien. Hij is boos en verdrietig
tegelijk. Het gaat Hem aan het hart als mensen hun hart verharden. Hij wil namelijk niets liever
dan dat ze zich bekeren en leven!
4. Je bent bang als je iets te verbergen hebt. Denk aan een inbreker die zijn slag niet slaat op
klaarlichte dag. Dan is hij voor iedereen zichtbaar. Je kunt ook blij zijn dat Hij al je gedachten
kent. Denk aan Petrus die zegt: ‘Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb’ (Joh.
21:17).

5. a. ‘Heere, geef wat U vraagt en vraag dan wat U wilt.’ Augustinus bedoelt of God alles wat Hij
van ons vraagt, Zelf wil schenken, bijvoorbeeld geloof en bekering. Hij wil er om gebeden zijn.
Hierbij kan H.C. zondag 45 gelezen worden (over het gebed).
b. Deze vraag hoort bij a, alleen wordt het hier persoonlijk gemaakt.
6. De Heere God is niet veranderd. Er gebeuren ook nu nog wonderen. Het enige verschil is dat wij
Zijn wonderen vaak niet opmerken. Wij denken vaak bij wonderen aan ‘grote’ dingen, terwijl
‘kleine’ dingen ook wonderen zijn! Zo barmhartig als de Heere Jezus was toen Hij op de aarde
rondliep, is Hij nu nog. Mensen in nood wil Hij helpen.
Stellingen
www.lcj.nl/verwerkingmin16
www.hhjo.nl/verwerkingmin16
a.

b.

c.

Niet naar de kerk gaan, gaat rechtstreeks in tegen de Bijbelse oproep om de onderlinge
bijeenkomst niet na te laten (Hebr. 10:25). Bovendien gaat de Heere Jezus Zelf ook naar de
synagoge. Hij blijft niet zomaar thuis. Hij doet niet wat Hij Zelf wil, maar Hij doet de wil van Zijn
Vader. Hij laat de Farizeeën de geestelijke bedoeling van de wet zien.
De Heere Jezus doet dit wonder juist op de sabbat en laat daarmee zien wat het doel van de
sabbat is: om ons in alle rust te kunnen wijden aan de dienst van de Heere. Het gaat om de
geestelijke bedoeling van de wet. De Heere Jezus brengt de Farizeeën steeds weer onder de
aandacht waar het God in de wet om gaat: Ik wil barmhartigheid (Matt. 12:7). Bij onze
zondagsbesteding moeten we ons afvragen: dienen we de Heere met wat we doen? Lees
eventueel ook H.C. vraag en antwoord 103 hierbij.
Probeer door te vragen: waarom vind je vertrouwen moeilijk of juist makkelijk?
Bij het bespreken van deze stelling kan het onderstaande leesstukje gebruikt worden:
Vertrouwen
Een man vertelt aan Spurgeon dat hij zijn vertrouwen niet aan Christus kan schenken. Spurgeon
vraagt hem: ‘Maar beste vriend, kunt u mij dan wel vertrouwen?’ Ja, dat kan hij wel. ‘Waarom
kunt u mij wel vertrouwen en de Heere Jezus niet? Ik zal het anders stellen: Als u tegen mij zei
dat u mij niet kon vertrouwen, wat zou dat dan betekenen?’ ‘Wel’, zegt de man, ‘in feite houd
ik u dan voor een slechte man’. ‘Welnu’, zegt Spurgeon op zijn beurt, ‘dat is precies wat u doet
wanneer u zegt dat u Jezus niet kunt vertrouwen. Want wie niet gelooft, maakt Hem tot een
leugenaar. Wilt u dan zeggen dat God een leugenaar is?’ Dat durft die man niet te zeggen.

‘Nee, ik weet zeker dat God waarachtig is.’ ‘Nou, dan kan het toch niet moeilijk zijn om iemand
die waarachtig is te vertrouwen?’

Opdracht Puzzel
Oplossing rebus: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. (Dit
staat o.a. in Matt. 9:12)
De Heere Jezus geneest een zieke. De Farizeeën zien niet in dat zij ook ziek zijn, ze denken dat ze
gezond zijn en Hem niet nodig hebben. En wij? Hebben we Hem wel nodig? Of denken wij ook dat
we (geestelijk) gezond zijn?
E. Extra voorbereiding
Voor de alternatieve startopdracht meenemen:
3 grote papieren
3 stiften

