
 

Vrouwen in de Bijbel: 

De genezen vrouw 

& ik 

Verandering                        
door geloof 

Mijn gebed vandaag 
Vandaag, lieve God, vragen we U 
ook om genezing van de wonden 
die wij hebben. Of het nu 
emotionele, fysieke of spirituele 
tekortkomingen zijn, we vragen U 
om ze weg te nemen. Dat we ons 
als herboren mogen voelen. Dank 
U voor de kostbare belofte van 
genezing.  
 
Delen 
Iedereen kent wel mensen die 
hulp nodig hebben omdat ze ziek 
zijn. We kunnen ze naar de dokter 
brengen, eten maken, de was 
doen, het huis schoonmaken, 
boodschappen doen of zelfs voor 
hun huisdier zorgen. Soms is wat 
tijd met hen doorbrengen of een 
knuffel geven het meest welkom. 
Het geven van onze tijd is een 
gigantisch gebaar. Wat kan jij voor 
een zieke betekenen?  
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Vrouwen in de Bijbel: de genezen vrouw & ik                           Bijbelgedeelte:  Mattheüs 9:20-22  Marcus 5:25-34  Lucas 8: 43-48 

 
 

Introductie 

De vrouw in dit verhaal heeft twaalf  

jaar lang niet alleen een nare ziekte 

meegemaakt, maar ook eenzaamheid. 

In die tijd werd je als zieke 

buitengesloten; alles wat je aanraakte 

werd als onrein gezien. In deze context 

is een aanraking een speciaal gegeven.  

Dit is een verhaal over genezing. God 

heeft ons beloofd te genezen. Voor 

sommigen is die genezing niet op deze 

aarde. Uiteindelijk zal echte genezing 

niet hier, maar op de nieuwe aarde 

plaatsvinden.  

 

Ontdek 

  * Haar zoektocht naar hulp en     

     genezing  

  * Haar geloof en volharding  

  * Haar blijdschap  

 

Verdieping 

1. Hoe waren de ervaringen van de  

    vrouw toen ze hulp zocht? (Marcus  

    5:25-26, Mattheüs 9:20, Lucas 8:43)  

2. Hoe lang was ze al ziek? (Mattheüs  
    9:20, Marcus 5:25, Lucas 8:43)  

 
 
3. Ze had de hoop op genezing bijna  

    opgegeven en er was nog maar één      

    strohalm voor haar. Wat was dit   

    volgens haar? (Mattheüs 9:21)  

4. De menigte dromde om Jezus heen,  

    zodat het moeilijk was hem te  

    bereiken. Wat deed de vrouw toen?  

    (Marcus 5:27-28, Lucas 8:44) 

  

5. Hoe reageerde Jezus direct?  

    (Marcus 5:30, Lucas 8:45) 

  

6. Hoe reageerden de discipelen op   

    deze vraag?                                                         

    (Marcus 5:31, Lucas 8:45)  

 

7. Wat veranderde in de vrouw haar    

    fysieke gesteldheid nadat ze de sleep  

    van Jezus’ mantel aanraakte?  

    (Lucas 8:44)  

 

8. Buigend voor de Meester gaf ze toe  

    dat zij Hem had aangeraakt. Hoe  

    denk je dat ze zich op dat moment  

    voelde? (Marcus 5:33) 

 

  

9. Met welke zegenende woorden  

    sprak Jezus haar genezing uit?    

    (Mattheüs 9:22, Marcus 5:34,         

     Lucas 8:48) 

 

Woorden voor vandaag 

10. Wanneer zou het, denk je, een 

geschikte tijd zijn om aan Jezus te 

vragen onze pijn weg te nemen en 

wanneer zou het niet geschikt zijn? 

Waarom?   

 

11. Benaderen we Hem soms 

twijfelend, omdat we ons schamen of 

bang zijn? Wat zouden daarvoor de 

redenen  kunnen zijn? Is dit jou wel 

eens overkomen? Hoe kunnen we deze 

gevoelens overwinnen? 

 

Discussievragen 

1. Hoe denk je dat Jezus wist dat 

iemand Hem had aangeraakt? Wat 

maakte deze aanraking anders dan 

andere aanrakingen?  

 

 

 

2. Waarom was deze vrouw bang om 

toe te geven dat zij degene was die 

Jezus aan had geraakt en genezen was?  

 

 

Woorden van wijsheid 

Deze vrouw moet zich wanhopig 

hebben gevoeld. Hoop in de doktoren 

van toen had ze niet meer en ze zocht 

hulp bij de Enige die een ieder kon 

genezen. Om de aandacht niet op haar 

te vestigen, bedacht ze dat ze op een 

onopvallende manier Hem aan zou 

raken. Beeld je de schaamte van haar in 

toen iedereen ineens naar haar keek! 

In bescheidenheid en dankbaarheid gaf 

ze toe dat zij Jezus had aangeraakt en 

zo genezing vond. Haar leven 

veranderde compleet door haar geloof. 

Christus begreep het verlangen in haar 

hart, net zoals Hij onze verlangens in 

onze harten begrijpt.  

 

     De genezen vrouw 
                    Een prachtig verhaal over een vrouw wiens naam onbekend is 

 


