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13e zondag door het jaar 

             “Er ging een kracht van Hem uit” 
 

Op deze banier zie je Jezus en achter Hem een vrouw die zijn kleed 
aanraakt. 
De vrouw is ten einde raad. Ze weet niet meer wat ze moet doen.  
Dan gaat ze naar Jezus …. 
In het verhaal komt ook een man. Hij is ook ten einde raad. 
En wat doet hij? Hij gaat naar Jezus en dan …. 
Zullen we gaan lezen? Een rollenspel is misschien handig, omdat het 
verhaal vrij lang is. 

 
 En staat het kaarsje al klaar?  

                                           Wie steekt het aan? 
 
 
 

 
 

“In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.” 
 
 
     



 
Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus         

volgens Marcus 5, 21 -43 
 

Op een dag was Jezus weer met de boot naar de overkant van het 
meer gegaan. Veel mensen kwamen samen bij Hem. 
Toen Hij aan de oever van het meer was, kwam iemand,  
die Jaïrus heette, naar Hem toe.  
Hij was de overste van de synagoge. 
Toen de man Hem zag, knielde hij aan zijn voeten neer en smeekte 
hem met nadruk: 

Jaïrus: “Mijn dochtertje kan elk ogenblijk sterven. Kom haar toch de 
                      handen opleggen, zodat ze mag genezen en leven.” 
Verteller: Jezus ging met hem mee. Een grote menigte volgde Hem 

en drong van alle kanten op Hem af. 
Er was een vrouw bij, die al twaalf jaar aan bloedvloeiing leed. 
Zij had veel te verduren gehad van een hele reeks dokters 
en al haar geld uitgegeven, maar zonder er beter door te worden; 
Integendeel, het was nog erger met haar geworden. 
Omdat ze over Jezus gehoord had drong zij zich in de menigte  
naar voren en raakte zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: 

Vrouw: Als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik genezen zijn. 
Verteller: Meteen hield de bloeding op en merkte zij aan haar lichaam 
  dat ze van haar ziekte genezen was. 

Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust, dat er een kracht  
van Hem was uitgegaan. Hij keerde zich te midden van de menigte 
om en vroeg: 

Jezus:  “Wie heeft mijn kleren aangeraakt?” 
Verteller: Zijn leerlingen zeiden tot Hem: 
Leerling: “U ziet dat de mensen van alle kanten opdringen en U vraagt: wie 

heeft mij aangeraakt?” 
Verteller: Maar Hij bleef rondom Hem kijken om te zien wie dat gedaan had. 
  Wetend wat er met haar gebeurd was kwam de vrouw zich angstig 

en bevend voor Jezus voeten werpen en vertelde Hem de hele 
waarheid. Toen zei Hij tot haar: 

 
Jezus:  “Dochter, je geloof heeft je genezen. 

Ga in vrede en wees van je kwaal bevrijd.” 
Verteller: Hij was nog niet uitgesproken of men kwam uit het huis van de 

overste van de synagoge met het bericht: 
Man:  “Uw dochter is gestorven. 
  Waarom zou U de Meester nog langer lastigvallen?” 
Verteller: Jezus hoorde wat er bericht werd. 

Hij zei tegen de overste van de synagoge: 
Jezus:  “Ben niet bang, maar blijf geloven.” 
 



 
Verteller: Hij liet niemand met zich meegaan behalve Petrus, Jakobus en  
                      Johannes, de broer van Jakobus. 

Toen ze aan het huis van de overste kwamen, zag Hij de drukte van 
de rouwende mensen, die luid huilden en jammerden. 

  Hij ging naar binnen en zei tegen hen: 
Jezus:  “Waarom die drukte en dat gehuil?  
                      Het kind is niet gestorven, maar slaapt.” 
Verteller: Ze lachten Hem echter uit. 

Maar Hij stuurde ze allemaal naar buiten en ging met zijn  
metgezellen en de vader en moeder van het kind de kamer binnen 
waar het kind lag. 
Hij pakte het kind bij de hand en zei tegen haar: 

Jezus:  “Talita koemi”. 
Verteller: Vertaald betekent dat: Meisje sta op. 

Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond, want het was twaalf 
jaar. En ze stonden stom van verbazing. 
Hij droeg hen nadrukkelijk op, dat niemand het te weten mocht 
komen en Hij zei er nog bij, dat men haar te eten moest geven. 

 
Woord van de Heer. 

  
 

OM TE DOEN 
 
 

Gesprekje:  
Soms zit het in je leven wat tegen. Het gaat niet zoals jij zou willen.  
Het huilen staat je nader dan het lachen. Wat doe jij dan?  
 

De naam Jezus betekent: ”God zal redden” 
Hoe herken je dat in dit verhaal? 
 

Ga jij met jouw probleempjes naar Jezus toe?  
Waarom wel?  
Waarom niet? 

 
Gebed:  

Lieve Jezus, 
Op zondag bidden we dat we in U geloven. 
Maar soms weet ik niet zo goed wat dat voor mij betekent. 
Jezus U bent geen toverdokter maar U kunt wel mensen genezen. 
Jezus wilt U me helpen om meer van U te gaan houden? 
Jezus geef me de kracht om vaak in uw verhalen te lezen, en mag ik daar door 
een beetje op U gaan lijken. Amen. 

 



 
Lied:                                                       
Leg je hand maar in de hand van Jezus.  
(Opwekkingsliederen voor kinderen) 

   
Leg je hand maar in de hand van Jezus, 
weet je dat Hij heel veel van je houdt. 
Ook voor jou wil Hij met liefde zorgen, 
als je helemaal op Hem vertrouwt, 
helemaal op Hem vertrouwt. 
 

Zet je voet maar bij de voet van Jezus 
als je met Hem meegaat, loop je goed. 
Is de weg soms moeilijk in het donker, 
Hij weet altijd waar je komen moet, 
altijd waar je komen moet. 
 

Leg je hand in Zijn hand, 
zet je voet bij Zijn voet. 
Maar je hart daar gaat het om, 
Luister goed, Hij roept je: Kom! 
 

Geef je hart maar helemaal aan Jezus, 
niemand is er die je beter kent. 
Hoor je wel wat Hij je steeds wil zeggen, 
het is goed als je dicht bij Mij bent, 
goed als je dicht bij Mij bent!  
 

 

 

Tip van de week: 
 
We gaan aan een beetje conditietraining doen. 
 
Iedere ochtend als je wakker wordt,                        
Leg je je hand in de hand van Jezus. 
Als je opstaat, zet je je voet bij die van Jezus. 
En als je gewassen en aangekleed bent, geef je je hart aan Jezus. 

https://youtu.be/D9bUigvkSXY 
(korte versie) 
 

https://youtu.be/iNZ_QycGzMs 
(lange versie) 
 
 

https://youtu.be/D9bUigvkSXY
https://youtu.be/iNZ_QycGzMs

