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Opgedragen aan…

Donald, die altijd al heeft geloofd in het belang van de Bijbel. Dank 
je wel dat je me zo veel jaren geleden hebt laten kennis maken met de 
Bijbel. Mijn leven zou er heel anders uitzien zonder Gods woord… 
en zonder jou. Ik blijf voor altijd van je houden. Dat een meisje dat 
ooit jouw bijbel op de grond smeet – waardoor de band stukging – 
verhalen schrijft over de vrienden van Jezus! Dank dat je al die jaren 
geleden zo veel geduld met me had. De trouw van God is niet in 
 woorden uit te drukken.
 Kelsey, Kyle, Tyler, Sean, Josh, EJ en Austin. Ik hoop dat jullie 
nooit zullen vergeten hoeveel liefde je vader en ik voelen voor Jezus 
en Zijn woord. En ik hoop dat de Bijbel jullie steun en toeverlaat 
wordt, dat jullie de Heer altijd een warm hart zullen toedragen. Ik 
hou van jullie met heel mijn hart.
 En vooral aan God, omdat Hij me met jullie heeft  gezegend.
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Beste lezer,

Voordat je De vrienden van Jezus gaat lezen, zijn er een paar 
dingen die je moet weten, zodat je de bedoeling van dit boek 
waarschijnlijk beter zult begrijpen. Ik wil je laten zien hoe je 
het beste in de verhalen kunt stappen, hoe je de worsteling 
ermee moet aangaan en ze moet analyseren, zodat ze een 
gevoelige snaar raken.
 Om te beginnen ben ik een verhalenverteller. Ik schrijf fic-
tie. Als ik één enkele foto zie, kan er een roman tot leven 
komen. Een gesprek van twee minuten kan voor mij de inspi-
ratie zijn voor een hele serie boeken. Ten tweede hou ik van 
de Bijbel. Mijn leven is gebaseerd op de waarheden daarin en 
ik zou nooit iets doen wat inbreuk maakt op de inhoud.
 Dat gezegd hebbende: in De vrienden van Jezus reis je samen 
met mij naar een streek zoals die kan hebben bestaan. Feit is 
dat de mensen in het leven van Jezus echt waren. Ze hadden 
te maken met echte problemen en successen, intens emotio-
nele momenten en periodes waarin ze in opstand kwamen.
 Ik wil dat je beter inziet hoe de vrienden van Jezus waren, 
de reden begrijpt waarom ze zich tot Hem aangetrokken 
voelden. En als je steeds beter te weten komt hoe deze zes 
vrienden van Jezus kunnen zijn geweest en wat hen bewoog, 
dan ben ik ervan overtuigd dat er iets prachtigs gaat gebeuren.
 Dan wil je meer in de Bijbel gaan lezen. Je zult de inhoud 
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als levensecht gaan beschouwen en je zult tussen de regels 
door jezelf erin zien. Als Jezus Zijn hand uitsteekt naar Simon 
de melaatse, zul je het gevoel hebben dat Hij jou Zijn hand 
toesteekt.
 Ik wil graag dat je het volgende onthoudt. Ik zie de ver-
halen als mooie tenten die verspreid staan over een enorme 
woestijn. De tentharingen vormen de Bijbel. Ze zijn stevig 
ver ankerd, onwankelbaar. Niets wat hier geschreven staat, 
druist in tegen de Bijbel.
 Maar de rest, zoals het zeildoek dat opbolt in de wind  tussen 
die haringen: daar kom ik in beeld. De verhalen die je hierna 
zult lezen, zijn fictie. Ik heb de Bijbel bestudeerd, de cultuur, 
geschiedenis en tijdsperiode – en verhalen geschreven die echt 
gebeurd kunnen zijn. Ik heb ze laten lezen door deskundigen 
en zij waren het daarmee eens. Ja, de manier waarop de vrien-
den van Jezus hier worden beschreven, is mogelijk.
 Uiteraard waren er in de Bijbel heel veel vrienden van Jezus. 
Ik heb deze zes gekozen omdat ik ze interessant vind. Ze heb-
ben uiteenlopende karaktertrekken en de een staat wat nader 
tot Jezus dan de ander. Ze geven lessen over vriendschap weer 
die ik vanbinnen voel. En er is nog iets met deze zes vrienden 
van Jezus.
 Ik denk dat je jezelf in een van hen zult terugzien.

In Zijn licht en liefde,
Karen Kingsbury

De vrienden van Jezus 1-240.indd   8 18-01-16   09:17



Inhoud

Verhaal 1: Simon, de melaatse
… en Jezus, de vriend die vol mededogen is 11

Verhaal 2: Marta, de geknakte
… en Jezus, de vriend die troost 51

Verhaal 3: Jaïrus, de twijfelende leider
… en Jezus, de vriend die betrouwbaar is 83

Verhaal 4: Maria Magdalena, de bezetene
… en Jezus, de vriend die geneest 109

Verhaal 5: Petrus, de verrader
… en Jezus, de vriend die vergeeft 147

Verhaal 6: Johannes, de hooghartige discipel
… en Jezus, de vriend die door liefde verandering  
brengt 195

Gespreksvragen 223

Dankwoord 237

De vrienden van Jezus 1-240.indd   9 18-01-16   09:17



De vrienden van Jezus 1-240.indd   10 18-01-16   09:17



11

1

Simon, de melaatse
… en Jezus, de vriend die vol mededogen is

Was er maar een manier om te ontsnappen aan die geur. Die 
benauwende, misselijkmakende stank van verrotting. Simon zat 
op de rand van een hoekige rots en hij keek uit over de lepra-
kolonie. Hoe was hij hier in vredesnaam  terechtgekomen? 
Weggejaagd uit de gemeenschap, zelfs verstoten door de men-
sen van wie hij hield? Doodverklaard door de hele wereld?
 Wilt U alstublieft voor wat wind zorgen, God? Zodat de stank me 
niet langer verstikt? Hij keek omhoog en probeerde door de 
dreigende wolkenmassa te turen. Bent U daar? Ziet U me?
 Laat ook maar. Simon deed zijn ogen dicht. De melaatsen 
waren erg op zichzelf. Hier in de kolonie ging iedereen op 
zijn eigen manier om met zijn leed. Het gemis van familie, de 
hunkering naar kameraadschap. Hij was te ontmoedigd om de 
andere melaatsen om zich heen op te merken. En daarom was 
Simon alleen. Ooit was hij een van de bekendste mannen van 
Jeruzalem geweest en nu had hij niemand om van te houden, 
om mee te praten, om voor te zorgen. Zijn familie had hem 
verlaten. Hij had geen vrienden.
 Niemand gaf nog om Simon. Helemaal niemand.
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 Verdriet overspoelde hem en hij keek aandachtig naar zijn 
handen. Zijn vingers waren veranderd in stompjes – niet dat 
hij ze voelde. De huidvraat nam de pijn weg, overal, behalve 
op de plaats die er het meest toe deed: in zijn hart. De pijn 
van de eenzaamheid en de wanhoop werden met de dag on-
draaglijker.
 Zijn blik dwaalde over zijn armen. Elke centimeter van zijn 
lichaam bestond uit open wonden en gezwellen. Zijn voeten 
deden nog nauwelijks dienst en zijn ademhaling ging moei-
zaam. Hij had ervoor gebeden dat de dood niet lang meer op 
zich zou laten wachten. Hij moest eruitzien als een monster, 
onherkenbaar als mens. Hij knarsetandde. Ik kan dit niet aan, 
Heer. Waarom hebt U me dit aangedaan?
 Hij opende zijn mond om adem te halen. Soms kon hij de 
stank uit de weg gaan als hij lucht naar binnen zoog via zijn 
geopende lippen – voor een poosje althans. Dat was het enige 
van huidvraat dat hem nooit was verteld. Hoe zijn  wegterende 
vlees zou ruiken.
 In de verte klonk onweer, er naderde een storm. Simon 
slaakte een verdrietige zucht. Nee, dat klopte niet. Hij werd al 
geteisterd door een storm sinds de dag dat de zweren hem 
voor het eerst waren opgevallen. Hij had geen moment meer 
kunnen ontsnappen aan die storm. Simon had maar weinig 
angst voor de bliksem die op het punt stond om zich een weg 
te banen door het wolkendek boven hem. Als God wilde dat 
hij hier, op deze rots, dodelijk werd getroffen door de  bliksem: 
het zij zo. Als er maar een eind kwam aan deze beproeving.
 In gedachten ging hij, zoals hij elk uur had gedaan sinds hij 
was weggestuurd, terug in de tijd, terug naar het leven zoals 
dat hiervoor was geweest. Toen hij nog gezond was en de uren 
van de dag als vanzelfsprekend had beschouwd. Toen hij werd 
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omringd door zijn vrouw Anna en hun twee jonge dochters. 
Hij sloot zijn ogen en kon hun stemmen horen, hun lach. De 
meisjes waren elf en twaalf, goed in koken en naaien, en ze 
stonden op het punt om echte vrouwen te worden. Destijds 
hadden ze onmetelijk veel van Simon gehouden.
 De pijn in zijn hart was erger dan zijn wegterende vlees.
 Anna had niet weg willen gaan. De meisjes hadden gehuild 
en hun moeder gesmeekt om een andere mogelijkheid te be-
denken, iets waardoor het gezin bij elkaar kon blijven. Maar 
dat liet de ziekte niet toe. Toen Simon naar de leprakolonie was 
begeleid, rouwde het gezin – net als de gezinnen van andere 
melaatsen – om het gemis alsof hij was overleden.
 Voor hen was hij dood en ze werden aangespoord om door 
te gaan. Om een nieuw leven te zoeken zonder hem.
 Simon vroeg zich af hoe het met hen ging. Waren ze inder-
daad doorgegaan? Zou Anna hem na verloop van tijd ver-
geten? Hij zag hun gezichten weer voor zich, voelde opnieuw 
zijn vrouw in zijn armen. Anna, ik hou nog steeds van je. Dat zal 
altijd zo blijven. Zeg tegen de meiden dat ik hen mis.
 Simon had er nog altijd geen idee van hoe hij de huidvraat 
had opgelopen. Voorheen had niemand een beter leven geleid 
dan hij. Hij was tenslotte farizeeër. De belangrijkste van alle 
Joods religieuze leiders. Iemand die ermee belast was om alle 
wetten en regels door te geven aan de volgende generatie. En 
uiteraard kon een farizeeër anderen alleen maar alles over de 
wetten leren als hij zich er zelf strikt aan hield.
 Simon had alles gedaan zoals het hoorde. Hij waste zichzelf 
voor elke maaltijd, soms nog vaker. Hij hield de sabbat in ere, 
vastte geregeld en droeg de beste gewaden. Hij deed alles wat 
in zijn vermogen lag om het recht te handhaven en wees 
 anderen die dat niet deden daar voortdurend op.
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 Hij kon zich nog die keer herinneren dat drie mannen tij-
dens de sabbat lepels bij zich hadden die te zwaar waren – wat 
in strijd was met de wet. Simon had hun opgedragen de lepels 
aan de kant van de weg achter te laten. Een andere keer had 
hij een vrouw in het openbaar een uitbrander gegeven omdat 
ze op de sabbat bezig was eten te zoeken voor haar kinderen. 
Dat mocht op alle andere dagen, maar niet op de sabbat.
 Simon overpeinsde zijn gedrag. Ja, hij had alles perfect ge-
daan. Absoluut. In zijn tijd als farizeeër had hij nooit met tol-
lenaars of zondaars gegeten. Het enige wat Simon wilde, was 
een leven leiden waarmee hij God behaagde. En het woord 
farizeeër was eigenlijk synoniem voor puurheid, of niet soms?
 En toch was op een ochtend, een jaar geleden, alles ver-
anderd. Hij zou het nooit vergeten. Met zijn voeten had hij 
op de stevige, aangename ondergrond van zijn huis gestaan, 
hij had het brood geroken dat in het aangrenzende vertrek 
werd gebakken, de stemmen van Anna en de meisjes gehoord. 
En hij had iets branderigs gevoeld op zijn arm. Iets wat maar 
weinig pijn deed. Alsof hij door iets werd gebeten of  geknepen. 
Of als een flintertje gloeiend hout uit het vuur dat op zijn 
arm was beland.
 Hij herinnerde zich nog dat hij was geschrokken toen hij 
naar de binnenkant van zijn onderarm had gekeken en de open 
wond voor het eerst had gezien. Smal, rond en rood en het 
voelde warm aan. En vervolgens een tweede plek – vlak bij 
zijn elleboog, groter dan de eerste.
 Geen moment had hij gedacht dat hij huidvraat had. Hij 
moest die nacht door iets zijn gebeten – een spin of een 
vreemdsoortig insect. Of misschien had hij te dicht tegen het 
vuur aan gelegen en waren dit de brandwonden die daarvan 
het bewijs waren. In elk geval had hij die dag zijn dikkere 
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gewaad gedragen, dat met de kwastjes en langere mouwen 
die een stukje over zijn handen hingen. Hij was farizeeër. Het 
mocht niet zo zijn dat de mensen zich afvroegen wat er met 
zijn huid was gebeurd.
 Vooral niet omdat er onlangs in Jeruzalem melaatsheid was 
uitgebroken.
 Simon wist wat de symptomen waren, uiteraard. Met zijn 
collega’s vormde hij een groep van leiders die melaatsen uit 
de tempel verjoegen, de stad uit. Zij stonden aan het hoofd, 
maakten de dienst uit en daarom herkende Simon – beter dan 
de andere inwoners – de symptomen. Hij wist precies waar 
hij op moest letten.
 Natuurlijk kon hij geen huidvraat hebben.
 Maar voor alle zekerheid sprak Simon een gebed uit. Heer, 
wat het ook is, wilt U het laten verdwijnen? Huidvraat is iets voor de 
onreinen, dus ik weet dat ik niet aan die vreselijke ziekte lijd. Maar 
wat het ook is, laat het alstublieft verdwijnen. Hij herhaalde dat 
gebed die dag nog een paar keer en was er volledig van over-
tuigd dat zijn arm de volgende ochtend genezen zou zijn. In 
plaats daarvan waren er, vlak bij de al bestaande zweren, nog 
drie ontstaan. Open plekken, die in het midden vocht afscheid-
den. Dat was niet het enige, want er waren ook plekken op 
zijn andere arm. En twee op zijn been. Ze voelden  allemaal 
branderig aan. Alsof iemand het lemmet van een mes tegen 
zijn huid hield en erover kraste. Alsof iemand bij hem de hele 
dag door bezig was te krassen, te wroeten en te trekken.
 Simon begon twee keer zo vaak te bidden, smeekte God om 
de plekken weg te halen. Hij had geen huidvraat. Maar toch, 
als anderen die zweren zagen, dan zouden ze misschien in de 
war raken en kon hij zomaar worden aangezien voor een me-
laatse. Wat ondenkbaar was, omdat melaatsen verstotenen waren, 
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mensen die gezondigd hadden tegen God en nu hun  verdiende 
straf kregen. Hij was geen zondaar en hij was geen melaatse. 
Die gedachten hadden Simon destijds de troost geboden om 
de tijd door te komen.
 Vanaf het begin had hij afstand bewaard tegenover Anna. 
Hij ging later naar bed dan zij en begon de dag vroeger. Hij 
zou het niet kunnen verdragen dat zij de zweren zag en zich 
afvroeg wat er mis was. Maar in de dagen en weken die volg-
den, ging Simons huid steeds verder achteruit. Er kwamen 
meer plekken en vervolgens verscheen er over zijn hele lichaam 
een dun, wit laagje. En uiteindelijk merkte Simon op een och-
tend bij het wakker worden dat zijn baard wit was geworden.
 Het soort wit dat een overduidelijk teken van huidvraat was.
 ‘Simon?’ Anna had hem bij het bed aangetroffen, waar hij 
zijn armen en benen inspecteerde. ‘Wat is er met jou gebeurd?’
 ‘Het heeft niets te betekenen.’ Hij pakte zijn mantel en trok 
hem aan. ‘Brandwonden, waarschijnlijk. Of ik ben gebeten. We 
moeten goed vegen om van die spinnen af te komen.’
 ‘Maar je baard…’ Ze ging wat dichter bij hem staan. ‘Simon, 
die is zo wit als sneeuw. In één nacht tijd. Het lijkt wel…’ Haar 
ogen waren wijd opengesperd, haar ademhaling ging sneller 
dan eerst. Ze had er nog nooit zo bang uitgezien.
 ‘Anna… het is niet wat het lijkt.’ Hij stak haar zijn hand toe, 
maar wellicht zonder er bij na te denken zette ze een stap naar 
achteren.
 Zijn eigen vrouw. Alsof ze alleen al van de aanblik walgde.
 Simon had de neiging om zich achter een muur te verstop-
pen of om Anna te vragen het vertrek te verlaten. Hij wilde 
een eind maken aan deze nachtmerrie zodat hij gezond en wel 
wakker kon worden met Anna aan zijn zijde en weer verder 
kon gaan met zijn zorgvuldig uitgestippelde leven.
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 Maar hij kon niets aan de situatie veranderen.
 Simon sliep die nacht op de grond en naderhand had hij de 
symptomen op geen enkele manier meer kunnen verbergen. 
De volgende dag moest hij zijn plichten in de tempel weer 
vervullen. Terwijl hij langs de groepen religieuze leiders liep, 
voelde hij hun starende blikken, hoorde hij hun bezorgde ge-
fluister. Een farizeeër kreeg geen huidvraat, tenzij…
 Simon kon hun gedachten bijna lezen, de dingen die hun 
door het hoofd schoten. Wat had Simon uitgehaald? Waarom 
was hij van een door-en-door goede farizeeër veranderd in 
deze… deze aangetaste man? Simon deed zijn best om te 
negeren dat ze voor hem terugdeinsden. Hij liep rechtstreeks 
naar de machthebbers van de tempel.
 ‘Kunnen we praten?’ Hij gebaarde naar een achterkamer. 
‘Een beetje afgezonderd. Alsjeblieft.’
 Jaïrus en de andere machthebbers, de leiders van de tempel, 
leken van hun stuk gebracht. Ze waren Simons beste  vrienden, 
maar nu namen ze hem van top tot teen op en ze stapten 
langzaam achteruit, bleven op afstand. Het was duidelijk dat 
ze de zweren op Simons gezicht zagen, de witheid van zijn 
baard. Met grote aarzeling gingen ze met Simon naar een af-
gezonderd vertrek achter in de tempel.
 Eenmaal binnen sloeg Jaïrus zijn armen over elkaar. ‘Simon. 
Je bent ziek.’
 ‘Ja.’ Simon boog zijn hoofd iets. ‘Het is… een infectie. Ik 
moet zijn gebeten door iets of…’ Hij aarzelde. Wat moest hij 
tegen hen zeggen? Ze kenden de symptomen net zo goed als 
hij. Maar toch had hij nooit geloofd dat het huidvraat kon zijn. 
Niet bij hem. ‘Het spijt me. Misschien heeft het onkruid op 
het land irritatie veroorzaakt. En het kan zijn dat ik te dicht 
bij het vuur heb gestaan. Ook is het mogelijk dat ik…’
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 ‘Simon.’ Jaïrus stak zijn hand op. ‘Doe je mantel eens uit.’
 Simon was al bang geweest dat ze dat zouden vragen. Het 
kwam door zijn baard. Voordat zijn baard wit was geworden, 
had hij de wonden waarmee zijn armen en benen bezaaid 
waren, kunnen verbergen. Maar nu…
 Hij had gehuiverd bij het idee om te doen wat Jaïrus hem 
vroeg. Maar hij had geen keus. Langzaam trok Simon zijn 
mantel uit en kleedde hij zich tot op zijn ondergewaad uit. 
Terwijl hij dat deed, zetten de leiders een stap naar achteren. 
Een van hen hapte hoorbaar naar adem. ‘Simon… je hebt 
huidvraat.’
 ‘Nee!‘ Simon schudde zijn hoofd. ‘Ik heb niets verkeerds 
gedaan. Ik heb me… heb me aan alle geboden van de wet 
gehouden.’ Er kwam een wanhopig gekreun over zijn lippen, 
vanuit het diepst van zijn ziel. ‘Ik ben farizeeër. Het is on-
mogelijk dat ik onrein ben!’
 En daarom hadden de leiders van de tempel snel  ruggespraak 
gehouden. Ze waren het erover eens dat ze nog nooit een 
religieus leider met huidvraat hadden gezien. ‘Misschien ben 
je overgevoelig voor iets.’ Een van de leiders knikte. ‘Dat zou-
den we althans het liefst aannemen.’
 Jaïrus en de anderen bedachten een plan, iets wat ze vaak 
deden met leden van de tempel die naar hen werden ge-
bracht met symptomen van huidvraat. Ze stuurden Simon 
voor twee weken naar huis. ‘Je gezin moet naar familieleden 
toe. Je moet in je eentje zijn en mag je huis onder geen 
beding verlaten.’ Een van de leiders leek wat meer begaan. 
‘Natuurlijk zullen je wonden in die tijd genezen. Dan kan je 
gezin zich weer bij je voegen en kun je je taken in de tempel 
weer oppakken.’
 Simon regelde het zo dat zijn vrouw en dochters bij haar 
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broer konden verblijven, die op een halve dag lopen woonde. 
Anna had voor haar vertrek vanaf een afstandje met hem ge-
praat. ‘Je zult beter worden, Simon. Ik zal me in een gebed 
tot God richten. Het komt allemaal goed.’ Ze zag er bang en 
verdrietig uit. Alsof ze haar eigen woorden geen seconde 
geloofde.
 De meisjes hadden gehuild, ze wilden naar hem toe en hem 
omhelzen. Maar Anna hield dat tegen. ‘Later, meisjes. Als je 
vader weer beter is.’
 En vervolgens waren ze vertrokken.
 Simon was er rotsvast van overtuigd geweest dat die twee 
weken voldoende zouden zijn. Zijn huid zou genezen en 
die weerzinwekkende, onbestaanbare gedachten aan huid-
vraat zouden met de wonden verdwijnen
 Hij was ervan overtuigd. Maar hij had het bij het verkeerde 
eind.

De storm naderde; donkere, dreigende wolken kwamen Simons 
kant op. Hij ademde door zijn mond, misselijk van zijn eigen 
stank. De herinnering aan die begintijd toen alles misging, 
speelde elke dag door zijn hoofd. Soms elk uur. Even verder-
op werd de lucht doorkliefd door een bliksemschicht die zich 
in de grond boorde. Simon bewoog niet. Als de bliksem geen 
eind aan zijn leven zou maken dan zou de storm in ieder geval 
voor verlichting zorgen: de frisse lucht zou kalmerend zijn voor 
zijn longen, omdat hij verder alleen de stank van verrotting 
inademde.
 Hij deed zijn ogen dicht en gaf zich weer over aan het ver-
leden.
 Die twee weken waren de vreselijkste tijd van zijn leven 
geweest. Hij bad elke dag en werd elke ochtend wakker in de 
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verwachting dat hij genezen zou zijn. Maar de zweren ver-
dwenen niet. Ze werden groter en dieper. Met elke zons-
opgang waren het er meer. Na een week in quarantaine te 
zijn geweest, stapte Simon uit bed; hij nam twee passen en 
viel, lag languit op de lemen vloer. Hij voelde zijn voeten niet 
en terwijl hij omlaag keek, zag hij de ziekmakende werkelijk-
heid. Zijn tenen begonnen wit te worden. Ze waren aan het 
afsterven, vlak voor zijn neus.
 En dat kon maar één ding betekenen.
 In de dagen die volgden, bad hij onafgebroken. Elk uur. Wat 
had hij fout gedaan? Waarom kwelde God hem met zoiets 
vreselijks? Hij toonde berouw voor dingen waarvan hij niet 
wist of hij ze had gedaan en smeekte God om hem de gedach-
ten te vergeven die hij misschien ooit had gehad. Het kon niet 
anders of hij moest ongehoorzaam zijn geweest aan God of 
Hem hebben teleurgesteld. Wat hij ook had gedaan, hij had er 
spijt van. Hij zou de rest van zijn leven berouw tonen als God 
hem maar genas.
 Maar zijn gezondheid verslechterde met de dag.
 De zweren jeukten en tintelden. Hij voelde zijn vingers en 
tenen niet meer. En er was nog iets. Op zijn armen en benen 
waren gezwellen verschenen en ook op zijn gezicht en romp. 
Knobbels ter grootte van een flinke olijf duwden tegen zijn 
gebarsten, etterende huid. Door de gezwellen begon zijn hele 
lichaam te kloppen. Alsof zelfs zijn botten aan het verrotten 
waren.
 Simon merkte die week nog iets. Zijn bed was gaan stinken. 
Elke ochtend was het bedekt met grote witte vlekken, af-
komstig van zijn huid die wegteerde. Het was ook te zien op 
de vloer van het huis. Hij werd een melaatse, een monster. 
Een verstotene. En hij kon er niets aan veranderen. Kon het 
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vernietigende proces op geen enkele manier tegenhouden.
 Na die twee weken alleen brak de ochtend aan waarop hij 
verslag moest uitbrengen aan de leiders van de tempel. Simon 
had zich nog nooit zo wanhopig gevoeld. Hij was al vroeg 
wakker en liet zich op zijn pijnlijke knieën zakken. Alles deed 
pijn – zijn gewrichten, zijn armen en benen, elke centimeter 
van zijn huid.
 ‘Heer, hier ben ik! Hebt U me in de steek gelaten?’ Zijn 
gebed weergalmde door het lege huis. ‘Ik heb me aan Uw 
regels gehouden, aan Uw inzichten. Waarom hebt U me niet 
genezen?’
 En opeens – voor het eerst sinds hij over zijn ziekte was 
gaan bidden – merkte hij een zachte fluistering op. Een fluis-
tering die hem omringde.
 Zoon, dit is gebeurd om Mijn grootheid duidelijk te maken aan de 
inwoners van Jeruzalem.
 Simon wist nog dat hij ademloos had geluisterd. Was dat 
echt God die tegen hem sprak? God was het middelpunt van 
alle wetten, de reden waarom Simon een onberispelijk leven 
als farizeeër leidde. Maar God die tegen hem sprak? In deze 
stille kamer? Hij had zoiets nog nooit eerder meegemaakt. 
Hij hurkte neer tegen zijn bed, voelde zich nietig door de 
aanwezigheid van de stem van God.
 Wat had de stem gezegd? God deed dit om Zijn grootheid 
duidelijk te maken? Dat was toch onmogelijk? Niemand in 
de onmiddellijke omgeving van Jeruzalem hield zich zo strikt 
aan de wet als Simon. Anderen probeerden het misschien wel, 
maar Simon had het op een onberispelijke manier gedaan. 
Hij was trots op dat feit. Hij verdiende die rol als farizeeër. 
Dus hoe kon Gods grootheid duidelijk worden nu hem deze 
weerzinwekkende ziekte was gegeven?

De vrienden van Jezus 1-240.indd   21 18-01-16   09:17



   Karen 
Kingsbury

   K
ar

en
 

K
in

g
sbu

r
y

D
e v

r
ien

d
en

           van

Simon de melaatse, Marta, Jaïrus, Maria Magdalena, Petrus en 
Johannes – mensen die aangeraakt werden door Jezus’ liefde en die 
Hem wilden volgen. In deze roman vertellen zij, als vrienden van 
Jezus, alle zes hun eigen verhaal. Aan de hand van Bijbelteksten 
en historische en theologische inzichten geeft Karen Kingsbury 
ze een eigen stem. Beleef wat zij hebben beleefd en ervaar wat zij 
hebben ervaren.
  

Ervaar de dankbaarheid van Simon de melaatse

Geloof opnieuw met Marta

Ontdek met Jaïrus wat er echt toe doet

Begrijp Maria Magdalena’s toewijding

Zie hoe Petrus wordt vergeven

Leer van Johannes’ les in nederigheid

 

 

Simon, 
de melaatse
 
Marta, 
de geknakte
 
Jaïrus, 
de twijfelende leider
 
Maria Magdalena, 
de bezetene
 
Petrus, 
de verrader
 
Johannes, 
de hooghartige discipel
 

Bestsellerauteur Karen Kingsbury 
schrijft onder het label Life Changing 
FictionTM, met als doel de harten van 
lezers écht te raken met de boodschap 
van haar boeken. Wereldwijd 
ontroerde en inspireerde ze miljoenen 
lezers met haar verhalen over de 
familie Baxter. Met haar serie over 
Jezus’ dierbaren zet ze een volgende 
stap: de Bijbel dichter bij haar lezers 
brengen.

NUR 302/707 
www.uitgeverijvoorhoeve.nl

Leer Jezus kennen door 
de ogen van Zijn vrienden Maak kennis 

met Jezus’ vrienden

9 7 8 9 0 2 9 7 2 4 6 9 2

Bijbels-historische roman 

  De 
vrienden 
    van    van

D
e v

r
ien

d
en




