
Het verhaal: De zieke jongen                                        

Er is een jongen. Hij is erg ziek. Soms gaat het goed, maar soms ook niet. Dan doet hij gevaarlijke 
dingen en doet hij zichzelf pijn. Wie kan hem helpen? Zijn vader heeft hem naar de dokter gebracht. 
Maar de dokter kon hem niet beter maken. In het hele land was er geen dokter die hem kon helpen. 
Op een dag neemt de vader de jongen mee naar Jezus. Zou Jezus hem kunnen helpen? Op het 
grasveld staat een grote groep mensen. Maar Jezus is er niet. Hij is de berg opgegaan. Jezus’ 
leerlingen zijn er wel. Misschien kunnen zij de jongen helpen. Maar wat de leerlingen ook proberen, 
ze kunnen de jongen niet genezen. Dan daalt Jezus de berg af. De vader ziet hem als eerste. Tussen 
de mensen door gaat hij naar Jezus. Hij valt voor Jezus op de knieën. ‘Jezus, help ons!’ smeekt hij. 
‘Mijn zoon is ziek. Op het ene moment is er niets aan de hand, maar opeens…’ De man slikt. ‘Opeens 
doet hij zichzelf pijn. Hij is gevaarlijk. Hij is een gevaar voor zichzelf.’ Jezus kijkt naar de man. ‘De 
dokters konden hem niet helpen’, zegt de man. ‘Uw leerlingen konden hem niet helpen. Kunt u wel 
helpen?’ Jezus zucht. Dan kijkt hij de man aan. Natuurlijk kan hij helpen. ‘Breng de jongen hier’, zegt 
hij. Jezus pakt de handen van de jongen en kijkt hem in de ogen. ‘Er woont een kwade geest in jou. 
Hij maakt je ziek in je hoofd. Daardoor doe jij jezelf pijn.’ Even is Jezus stil, dan zegt hij: ‘Geest, laat 
deze jongen met rust. Ga weg!’ Je ziet dat de jongen verandert. Hij lacht weer. Hij is genezen! De 
vader omhelst de jongen. Het wordt avond. De mensen gaan naar huis. Jezus en de leerlingen blijven 
achter. ‘Laten we gaan zitten en eten’, zegt Jezus. Ze gaan in een kring zitten. De leerlingen kijken 
elkaar aan. ‘Waarom konden wij de jongen niet genezen?’ vraagt een van de leerlingen. ‘We wilden 
hem zo graag helpen.’ ‘Luister, jullie geloof is nog te klein. Jullie moeten nog veel van mij leren. Dan 
zal je geloof groeien. De leerlingen zijn stil. Ze denken na over Jezus’ woorden.  

 


