
Bijbelgespreksgroep 15: Genezingen 
Bijbelstudies over Jezus (Markus 1:29-2:13)

1. Schriftlezingen Marcus 1:29-2:13

29. En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen naar het huis van Simon en Andreas, 
met Jakobus en Johannes.

30. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed, en zij spraken meteen met Hem over haar.
31. En Hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op, en meteen verliet de koorts haar; en zij 

diende hen.
32. Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten ze bij Hem allen die er slecht aan 

toe waren, en hen die door demonen bezeten waren.
33. En heel de stad had zich verzameld bij de deur.
34. En Hij genas er velen, die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren, en dreef veel demonen uit, en

Hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden.
35. En ‘s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een 

eenzame plaats, en bad daar.
36. En Simon en die bij hem waren, gingen Hem achterna,
37. en toen zij Hem gevonden hadden, zeiden zij tegen Hem: Iedereen zoekt U!
38. En Hij zei tegen hen: Laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat Ik ook daar predik, want 

daarvoor ben Ik uitgegaan.
39. En Hij predikte in hun synagogen door heel Galilea en dreef de demonen uit.
40. En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen 

Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen.
41. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik 

wil het, word gereinigd!
42. En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem, en hij werd gereinigd.
43. En nadat Hij hem streng vermaand had, stuurde Hij hem meteen weg,
44. en zei tegen hem: Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester

zien, en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor 
hen.

45. Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te 
maken, zodat Hij niet meer openlijk in de stad kon komen; maar Hij was buiten in de eenzame 
plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar Hem toe.

1. En na enkele dagen kwam Hij opnieuw in Kapernaüm; en men hoorde dat Hij thuis was.
2. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon 

bevatten; en Hij sprak het Woord tot hen.
3. Er kwamen ook enigen naar Hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen.
4. En omdat zij niet bij Hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking 

boven de plaats waar Hij was; en nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de ligmat waarop 
de verlamde lag, neer.

5. En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.
6. En er zaten daar enigen van de schriftgeleerden, en die overlegden in hun hart:
7. Waarom spreekt Deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen?
8. En Jezus, Die meteen in Zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: 

Waarom overlegt u deze dingen in uw hart?
9. Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op,

neem uw ligmat op en ga lopen?
10. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei 

Hij tegen de verlamde):
11. Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis.
12. En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar 

buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog nooit 
zoiets gezien!

13. En Hij vertrok weer naar de zee; en heel de menigte kwam naar Hem toe, en Hij onderwees hen.
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Lees het Bijbelgedeelte uit Markus zorgvuldig door en gebruik daarbij de leessleutel: 
Symbolen zetten

Je zet een aantal symbolen in de tekst die je ‘dwingen’ om na te gaan wat er in het 
bijbelgedeelte staat.

Zo werkt het: Zorg ervoor dat je het bijbelgedeelte op papier hebt of dat je aantekening kunt 
maken in je bijbel.

Lees het gedeelte door en zet:

- een ? bij iets wat je niet begrijpt of wat vragen oproept

- een ! bij iets wat je opvalt

- een * bij iets wat je mooi vindt

- een # bij iets wat je corrigeert (in jouw denken of doen)

Loop de verschillende symbolen langs en probeer er een gedachte/reactie bij te schrijven. 
Waarom heb je voor dit symbool bij deze tekst gekozen?

Bespreek jouw aantekeningen in (een deel van) de groep.

Vragen:

1. Enige tijd geleden sprak ik een christen die niet zoveel van de traditionele kerken moest hebben. 
Vooral het ontbreken van genezingen maakte dat hij de kerk als niet zuiver zag. De kracht van 
het gebed was volgens hem dat God op dat gebed genas en wanneer dat niet gebeurde, dan 
moest je de oorzaak bij jezelf of bij de zieke zoeken. Wat vindt jij van deze uitspraak en kunnen 
de volgende teksten je helpen om het gesprek te voeren? (Mattheüs 4:23, Handelingen 5:12-16, 
Jakobus 5:14,16; 2 Timotheüs 4:20; Filippenzen 2:25-30; 1 Timotheüs 5:23)

2. Ook wij kennen mensen die niet (meer) zelf naar de Heere Jezus kunnen gaan. Niet (meer) in 
Hem kunnen geloven, door wat ze geleerde hebben of door wat hen door lichamelijke of 
geestelijke ziekte is overkomen
a. Wat heeft het ons te zeggen dat de Heere Jezus volgens dit gedeelte rekent met ‘hun geloof’

met het geloof van de vrienden?
b. Zou een ander plaatsvervangend voor ‘een zieke’ (iemand die zelf niet meer tot Jezus kan 

komen) kunnen geloven?
3. In dit gedeelte wordt een verband gelegd tussen zondevergeving en genezing. Reageer eens op 

de stelling: Vergeving van zonden is (mede) genezend en helend voor lichaam en ziel.
4. In sommige landen en in bepaalde situaties weten christenen dat het beter is niet te veel 

aandacht op zichzelf te vestigen. Dat is geen lafheid, maar wijsheid. Waarom zou dit ook voor 
Jezus kunnen gelden?

Verdiepingsvragen

5. Wat vindt je moeilijk om te geloven in dit gedeelte?
6. Wat heeft dit gedeelte jou geleerd over de Heere Jezus?
7. Wat zeggen de genezingswonderen ons over het verband tussen ziekte en zonden? Is er altijd 

een verbinding te leggen?
8. Zoek in je Bijbel de verwijzingen naar de andere evangeliën op, lees twee aan twee de 

verschillende evangeliën naast elkaar en kijk of en zo waar de verschillen zitten. Probeer met 
elkaar door te spreken over het nu van de verschillende weergaven.
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