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Het leven van Christus 
Hoofdstuk 7/16: De wonderen van Christus 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ . 
NL-vertaling: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm . 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977) 
Vertaling door M.V. Update 19-12-2015 (versie zonder invulvragen) 

 

Een overvloed aan wonderen? 
Als u zou geleefd hebben tijdens de openbare bediening van de Heer Jezus Christus, welke wonde-
ren zou dan gezien en gehoord hebben (Mattheüs 11:4-5)?  
“Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen 
horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd”. 

Hebben wij vandaag zulke wonderen zien gebeuren of ervan gehoord? Nee, absoluut niet! 
Soms denken mensen dat de Bijbel op elke pagina gevuld is met verslagen over wonderen, van Ge-
nesis tot Openbaring. Er zijn veel mensen die vertrouwd zijn met de vier Evangeliën, maar zij zijn 
niet erg vertrouwd met de rest van de Bijbel, in het bijzonder het Oude Testament. Uiteraard zijn de 
bladzijden van de Evangeliën gevuld met talloze voorbeelden van wonderen, en zulke mensen zou-
den foutief kunnen concluderen dat hetzelfde waar is met betrekking tot de rest van de Bijbel. Ei-
genlijk zijn wonderen in de Bijbel relatief zeldzaam – ze zijn eerder uitzondering dan regel. In feite 
zijn er veel godsmannen doorheen de pagina’s van de Bijbel en in de geschiedenis, die nooit won-
deren deden. 
Denk eraan dat God vrij is om wonderen te doen op gelijk welke tijd, overeenkomstig Zijn soeve-
reine wil en doelstellingen. Bijvoorbeeld: God beschermde Daniël op wonderlijke wijze van men-
senetende leeuwen (Daniël 6:16, 22, 24), maar zover we weten heeft Daniël nooit wonderen ver-
richt. 
De Bijbel geeft daarom aan dat er slechts drie belangrijke periodes zijn geweest van wonderen in de 
geschiedenis – dit wil zeggen, tijden waarin God bepaalde mensen opmerkelijke krachten gaf om 
verbazingwekkende, onbetwistbare wonderen te doen: 
 

1 IN DE TIJD VAN MOZES EN JOZUA 
± 1441-1370 v.C. 

Zie Exodus en Jozua 

2 IN DE TIJD VAN ELIA EN ELISA 

± 870-785 v.C. 
Zie 1 en 2 Koningen 

3 IN DE TIJD VAN CHRISTUS EN DE APOSTELEN 
± 28-70 n.C. 

Zie de Evangeliën en Handelingen 
 

Apart van deze drie unieke periodes van bovennatuurlijke activiteit waren wonderen veeleer uitzon-
dering dan regel. Eén van deze exceptionele uitbraken van wonderen vond plaats tijdens de aardse 
bediening van onze Heer. Waarom deed de Heer Jezus zulke wonderen? 
 

http://www.middletownbiblechurch.org/
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Welk wonder is gemakkelijker? 
In Markus 2:1-12 (Mattheüs 9:1-8; Lukas 5:17-26) vinden we het verslag van de wonderlijke gene-
zing van de lamme man. In deze verzen zegt de Heer Jezus ons exact waarom Hij deze man genas: 
“Opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven toen 
zei Hij tegen de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis”. In Markus 2:5 maakte Je-
zus dus de verbazingwekkende claim dat Hij zonden kon vergeven. Geloofden de Joden dat Jezus in 
staat was dit te doen (Markus 2:6-7)? Nee. De Joden konden ook niet in het hart van die man kijken 
en zien of zijn zonden al dan niet werkelijk vergeven waren. 
Jezus stelde hen dan voor een raadsel (zie vers 9): “Wat is makkelijker, tegen de verlamde te zeg-
gen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, en neem uw bed op, en wandel?” Is het ge-
makkelijker zijn zonden te vergeven of is het gemakkelijker zijn lichaam te genezen? 

Hoe zou u deze vraag van de Heer beantwoord hebben? 
a. Het is gemakkelijker zijn zonden te vergeven.  
b. Het is gemakkelijker zijn lichaam te genezen.  
c. Het is voor mensen onmogelijk dit te doen! Het vereist de macht van God om zijn 

zonden te vergeven, én het vereist de macht van God om zijn lichaam te genezen. 

Het volgende schema kan dienstig zijn: 

HET WONDER VAN GENEZING HET WONDER VAN VERGEVING 

1.   Dit wonder vereist Gods werk-
zaamheid en macht. 

2.   Dit wonder vindt plaats in het fysi-
sche domein. 

3.   Dit is God die werkt in het lichaam 
van de mens. 

4.   Dit is een wonder dat duidelijk ge-
zien wordt (Markus 2:12). 

5.   Dit is een wonder dat niet ontkend 
kan worden. 

1.   Dit wonder vereist Gods werk-
zaamheid en macht. 

2.   Dit wonder vindt plaats in het gees-
telijke domein. 

3.   Dit is God die werkt in het hart van 
de mens. 

4.   Dit is een wonder dat niet gezien 
wordt. 

5.   Dit is een wonder dat ontkend kan 
worden (Markus 2:5-7). 

 
Had Jezus werkelijk de macht en het gezag om zonden te vergeven? Hoe kon Hij dat bewijzen? Hoe 
kon Hij Zijn gezag demonstreren in dit geestelijke, onzichtbare rijk? 
In Markus 2:10 vertelt de Heer Jezus ons de voornaamste reden waarom Hij deze man genas (om-
cirkel het juiste antwoord): 

a. Opdat u zult weten hoe erg Ik deze man wilde helpen.  

b. Opdat u zult weten hoe meelevend Ik ben jegens hen die fysieke noden hebben.  
c. Opdat u zult weten dat Ik de macht en het gezag heb om zonden te vergeven.  

Dus, de Heer bewees dat Hij gezag had in het onzichtbare, geestelijke rijk door een fantastisch 
wonder te verrichten in het zichtbare, fysische rijk dat niemand kon ontkennen. Als Christus de 
macht had dit wonder van genezing te verrichten, dan zou dat bewijzen dat Hij ook de macht had 
om het wonder van vergiffenis te verrichten! 
Hoe staat het met u? Hoe kan u anderen bewijzen dat uw zonden zijn vergeven? Hoe kan u aan an-
deren bewijzen dat Christus in u leeft (Galaten 2:20)? Hoe kan u uw vrienden tonen dat u werkelijk 
God toebehoort? Vergelijk 2 Timotheüs 2:19 – vee wordt dikwijls gebrandmerkt met een zichtbaar 
merkteken van eigenaarschap; gelovigen zijn “gebrandmerkt” met een onzichtbaar merkteken van 
eigenaarschap dat enkel God kan zien, namelijk de Heilige Geest. Hoe kunnen anderen weten dat de 
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Geest in u woont? Het antwoord wordt gevonden in de illustratie die de Heer gaf in Johannes 3:8 – 
Hoe kan u weten dat de wind er werkelijk is? Weet dat de wind niet gezien kan worden! God wil 
dat mensen weten van het wonder dat Hij verricht in het onzichtbare, geestelijke rijk (Markus 2:10). 
Heeft de Verlosser een wonder gedaan in uw hart? Weten anderen daarvan? Merken anderen daar 
iets van? 
 

Wat zijn de geloofsbrieven van de Timmerman? 
De Timmerman (Markus 6:3) claimde de Christus (de Messias) te zijn! De Man die geen formele 
opleiding had gekregen (Johannes 7:15) onderwees mensen dat Hij van God gezonden was met een 
hemelse boodschap (Johannes 7:16, 28). Welke geloofsbrieven had Jezus om zulke claims en zulke 
leer te bevestigen? We hebben zonet geleerd dat Hij Zijn claim van zonden te kunnen vergeven be-
vestigde met een machtig wonder van genezing! 
Wat zal volgens de oudtestamentische profeten de Messias doen wanneer Hij naar de aarde komt 
(zie Jesaja 35:5-6; 61:1)? 
“Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geo-
pend. 6 Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de 
woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis”. “Hij heeft Mij gezonden om 
te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie 
gebonden zaten, opening van de gevangenis” 
Dus in Johannes 7:31, geloofden de Joden dat wanneer Christus (de Messias) zou komen, Hij won-
deren, tekenen zou doen. Toen Christus een ontegenzeggelijk wonder verrichtte in Mattheüs 12:22, 
wat was toen de reactie van de mensen (Mattheüs 12:23)? “En heel de menigte was buiten zichzelf 
en zei: Is dit niet de Zoon van David?”. 
Noot: de uitdrukking “Zoon van David” is een Messiaanse titel. De Joden wisten dat hun Messias 
een afstammeling van David zou zijn.  
Toen Johannes de Doper twijfelde en vroeg: “Bent U de Messias?” waar wees de Heer Jezus dan op 
als Zijn geloofsbrieven (Mattheüs 11:2-5)? Op al Zijn wonderen. De Heer gaf dus de Joden alle 
bewijzen die zij nodig hadden om aan te tonen dat Hij alles was wat Hij claimde te zijn. God de 
Vader bevestigde deze claims: “Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazare-
ner, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God 
in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet” (Handelingen 2:22). 

Wat zijn uw geestelijke geloofsbrieven? Veronderstel dat u het volgende deelt met uw vrienden: 
“Indien u gelooft in de Heer Jezus Christus, zal u volledige vergiffenis van zonden ontvangen 
(vergelijk Handelingen 10:43)!” Welk gezag hebt u om zo’n uitspraak te doen? Welk recht hebt 
u om zo’n belofte te doen? Hoe kan u spreken met zulk gezag over geestelijke dingen? Wie zal die 
uitspraak van u bevestigen? Zie Hebreeën 4:12; Lukas 24:44-47; Mattheüs 28:18-20; 24:35. 

 
“Grotere werken dan deze”? 

Lees de verbazingwekkende belofte die Jezus Christus gaf aan Zijn discipelen in Johannes 14:12: 
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal 
grotere doen dan deze; want Ik ga heen naar Mijn Vader”.  

Wat bedoelde Jezus met deze woorden? 
De werken die Jezus verrichtte tijdens Zijn openbare bediening waren fantastisch groot. Ziekten 
werden verbannen; demonen werden uitgeworpen; dode mensen stonden op; wijn, brood en vis-
sen werden gecreëerd, en machtige stormen werden onmiddellijk gestild. Maar men moet er-
kennen dat al deze wonderen opzettelijk oppervlakkig en tijdelijk in kwaliteit waren! Met 
andere woorden, niemand werd daardoor permanent geholpen, noch werd door zulke machtige 
werken aan de diepste noden van de mens voldaan! Het creëren van voedsel, bijvoorbeeld, 
voorzag niet automatisch in de benodigde voorraad op latere tijdstippen. En met betrekking tot 
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de lichamelijke kwalen, zou elke ziekelijke, kreupele, of melaatse persoon die Jezus genas toch 
uiteindelijk sterven. En de arme Lazarus! Het is waar dat Jezus hem deed opstaan uit de dood, 
onmiddellijk en compleet, zonder benodigde herstelperiode, maar later stierf hij opnieuw! Zou u 
een tweede keer willen sterven? (Dr. Johannes C. Whitcomb, Does God Want Christians to Per-
form Miracles Today?, p. 11) 

Jezus zei: “u zult grotere werken doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader”. Wat kan groter 
zijn dan de wonderen van Christus? Nadat de Heer terugkeerde naar de hemel, predikte Petrus Gods 
wonderlijke Woord (over een gekruisigde en opgestane Verlosser) tot duizenden Joden. God deed 
een daar groot werk en ongeveer 3000 mensen werden gered, en hun zonden werden vergeven, en 
dat in één dag (Handelingen 2:41). Een reusachtig wonder in het onzichtbare, geestelijke rijk had 
plaatsgevonden – het wonder van wedergeboorte. Dit wonder kwam tegemoet aan de fundamentele 
noden van de mens op een permanente en eeuwige wijze! 

Welke wonderen zijn groter? 

Wonderen van genezing, 
Voeden van de menigten, 
Uitwerpen van demonen, 
Opwekken uit de dood, 

enz. 

Wonderen van redding, 
Vergiffenis van zonden, 

Wedergeboorte, 
Bevrijding van zonde, 

enz. 

1. Vereist Gods werkzaamheid en macht. 
2. Vindt plaats in het fysische domein. 

3. Gods werkzaamheid in iemands lichaam. 
4. Helpt de mens tijdelijk. 

5. FINAAL RESULTAAT: fysische dood. 

1. Vereist Gods werkzaamheid en macht. 
2. Vindt plaats in het geestelijke domein. 

3. Gods werkzaamheid in iemands hart. 
4. Helpt de mens permanent. 
5. FINAAL RESULTAAT: eeuwig leven. 

 
Lees Johannes 6:13-15, 26-27. Welk soort wonder wilden de Joden eigenlijk? “Jezus antwoordde 
hun en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: U zoekt Mij, niet omdat u tekenen gezien hebt, maar 
omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, 
maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal” 
In de laatste 2000 jaar werd het geestelijke wonder van de redding altijd weer herhaald en zo heeft 
God dagelijks aan Zijn Kerk mensen toegevoegd (Handelingen 2:47). Heeft dit “groter” wonder ook 
in uw leven plaatsgevonden? Als dat zo is, hebt u dan anderen verteld over de gekruisigde en opge-
stane Verlosser, opdat zij hun vertrouwen op Hem zouden stellen en dit wonder eveneens mochten 
ervaren? 

Ik ben een NIEMAND 
die IEDEREEN vertelt 

over IEMAND 
Die op machtige, wonderlijke, permanente wijze, 

IEDEREEN voor eeuwig kan redden 

 

“Het leven van Christus”: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm 
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 
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