Jezus op de berg
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e Heere Jezus is op een hoge berg geklommen.
Drie discipelen zijn bij Hem.
Het zijn Petrus, Johannes en Jakobus.
De andere discipelen wachten beneden.
De Heere Jezus gaat bidden.
Bidden tot Zijn Vader in de hemel.
De discipelen die bij Hem zijn, vallen in slaap.
Ineens schrikken ze wakker.
Dan zien ze de Heere Jezus in een kleed zo wit als sneeuw.
Zijn gezicht straalt, net als de zon.
Bij Jezus staan Mozes en Elia.

Ze praten met Jezus over het lijden dat komt.
Petrus zegt: ‘Heere, het is goed dat wij hier zijn.
Als U het wilt, laten wij dan drie tenten maken.
Eén voor U, één voor Mozes en één voor Elia.’
Maar dan komt er een wolk om Jezus heen.
Uit de wolk klinkt een stem.
‘Dit is Mijn lieve Zoon, in Wie Ik Mijn vreugde heb.
Luister naar Hem.’
De discipelen laten zich op de grond vallen.
Ze zijn bang.
De Heere Jezus raakt hen aan.
‘Sta op,’ zegt Hij, ‘en wees niet bang.’
Eerbiedig kijken ze op.
Ze zien alleen Jezus.
Mozes en Elia zijn weg.
Samen met de Heere Jezus gaan ze de berg af.
Jezus zegt: ‘Vertel aan niemand wat jullie gezien hebben.
Totdat Ik uit de dood zal opstaan.’
Wat is de heerlijkheid van hun Zaligmaker groot!
Is Hij ook jouw Zaligmaker?

Vragen
1. Wel k e di s c i p e le n
zijn met J e z u s op de b e r g ?
2 . Wa t zie n de di s c i p e le n
a l s z e w ak k e r wor de n ?
3. Wa t zegt G od de V ade r
en w a t b e t e k e n t dat ?
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De maanzieke jongen
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p de weg lopen een vader en een zoon.
De vader kijkt verdrietig.
Zijn kind is erg ziek.
Soms valt de jongen op de grond en wordt hij helemaal stijf.
Hij is al vaak in het water en in het vuur gevallen.
Hij is ook doof en kan niet praten.
Een boze geest maakt de jongen ziek.
Zou de Heere Jezus zijn kind beter willen maken?
Bij de berg zijn de discipelen van Jezus.
‘Willen jullie mijn kind beter maken?’ vraagt de vader.
De discipelen proberen het.
Maar de boze geest gaat niet weg.
Dan komt Jezus van de berg af.
De vader van het kind vraagt:
‘Heere, ontferm U over mijn zoon.
Hij is zo ziek.
Uw discipelen kunnen hem niet beter maken.’
‘Wat zijn jullie ongelovig,’ bestraft Jezus de discipelen.
‘Breng de jongen bij Mij.’
De jongen valt op de grond en rolt heen en weer.
‘Hoelang is hij al ziek?’ vraagt Jezus.
‘Hij was al ziek toen hij nog heel klein was,’ zegt de vader.
‘Als U het kunt, wilt U hem dan alstublieft beter maken?’
‘Als u kunt geloven,’ zegt Jezus, ‘dan is het mogelijk.’
De vader huilt en zegt: ‘Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te
hulp.’
Zijn geloof is zo klein!
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Jezus bestraft de boze geest.
Hij zegt: ‘Ga weg uit deze jongen, en kom niet meer terug.’
Met een harde schreeuw verlaat de boze geest de jongen.
De jongen ligt heel stil op de grond.
Jezus pakt zijn hand.
Hij helpt de jongen overeind.
Hij is helemaal gezond.
De jongen kan praten en horen.
Wat is Jezus machtig!

Vragen
1. W e lk e z i e k t e
h eef t de j on g e n ?
2 . Wa t v r aag t de v ade r
aan Jezus?
3. Wa t v r aag t J e z u s
a a n de v ade r ?

De barmhartige Samaritaan
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r komt een man naar de Heere Jezus toe.
‘Wat moet ik doen om in de hemel te komen?’ vraagt hij.
Jezus stelt hem ook een vraag: ‘Wat staat er in de wet?’
‘Dat we God moeten liefhebben boven alles.
En de mensen evenveel als onszelf,’ zegt de man.
‘Doe dat,’ zegt Jezus, ‘en je komt in de hemel.’
Dan vertelt de Heere Jezus een gelijkenis.
‘Op de weg van Jeruzalem naar Jericho loopt een man.
Ineens komen er rovers aan.
Ze slaan de man en pakken zijn spullen af.
Half dood laten ze hem liggen.
Er komt een priester voorbij.
Zal hij de gewonde man helpen?
Nee, hij loopt snel verder.

Daar komt een Leviet.
Die zal toch wel helpen?
Nee, ook hij helpt niet.
Daar komt een Samaritaan.
Het is een vijand van de Joden.
Die helpt de man vast niet!
Maar de Samaritaan helpt de gewonde man wel!
Hij giet olie in zijn wonden en doet er verband om.
De Samaritaan brengt hem op zijn ezel naar de herberg.
De volgende dag reist de Samaritaan verder.
‘Zorg goed voor de gewonde man, tot hij beter is,’
zegt hij tegen de baas van de herberg.
‘Ik zal alles betalen.’
Het verhaal van Jezus is uit.
Weer stelt Hij een vraag aan de wetgeleerde.
‘Wie van de drie mensen had de gewonde man lief?’ vraagt Jezus.
‘De man die geholpen heeft,’ zegt de wetgeleerde.
‘Zorg zo voor andere mensen,’ zegt Jezus.
Wat wil Jezus ons leren?
Heb je vijanden lief!
Zorg ook voor hen.

Vragen
1. Wa t v ra ag t de we t g e le e r de
aan Jezus?
2 . Wel k v erh aal v e r t e lt J e z u s ?
3. Wa t w i l de He e r e J e z u s
o n s le r e n ?
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