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Jaïrus is een joodse leider in de synagoge.  Hij 
gelooft in God en vertelt Gods Woord aan andere 

mensen.  Op een dag gebeurt er iets 
ergs in het huis van Jaïrus.  
Zijn enige kind een meisje 

van twaalf jaar, ligt op 
sterven.  Ze is zo ziek 

dat niemand haar 
meer kan helpen.



Er is nog maar één persoon die Jaïrus kan helpen 
en dat is Jezus.  Jaïrus gaat op weg om Jezus te 
zoeken.  Hij wil Hem vragen of Hij bij hem thuis 
te komt.  



Jaïrus weet wel dat de mensen uit de synagoge het 
niet goed vinden dat hij Jezus gaat halen. Toch 
trekt Jaïrus zich daar niets van aan. Hij moet hulp 
halen voor zijn dochter en wel zo snel mogelijk.

Straks is het nog 
te laat. Jaïrus 
haast zich.



Jaïrus 
ontdekt 
Jezus tussen
de mensen.  
Van alle 
kanten staan 
ze om Hem 
heen. 



"Mijn 
dochtertje ligt 

op sterven, 
wilt U 
alstublieft 
meekomen 
om Uw 
handen op 
haar te 
leggen",

smeekt Jaïrus 
wanhopig, "dan zal 
ze beter worden en 

blijven leven."

Hij knielt voor de
voeten van Jezus:



Jezus gaat met Jaïrus 
mee. Maar ze schieten 
niet op, want er dringt 
een grote groep mensen 
om hen heen. Tussen de
mensen loopt ook een 
vrouw die al twaalf jaar 
ziek is.  Ze heeft al haar
geld uitgegeven aan 
dokters.  Toch hebben ze 
haar niet kunnen helpen.  
Ze wil de Here Jezus 
graag zien.



Hoe moet ze het nu aanpakken?  
Ze zegt: "Als ik zijn kleren maar kan 
aanraken, zal ik beter worden".  En dan 
gebeurt het, de vrouw strekt haar hand
uit en raakt het kleed van Jezus aan.



Wat een wonder!  De vrouw is beter.  Terwijl ze 
Jezus aanraakt, merkt ze dat ze helemaal  genezen
is.  Jezus voelt dat er kracht van Hem uitgegaan is.  

Hij keert zich om en vraagt: "Wie 
heeft mijn kleren aangeraakt?"  
Heel veel mensen hebben Hem 
aangeraakt.  De genezen vrouw 
weet dat Hij haar wil spreken.  
Bang schuift de vrouw naar 

voren en ze vertelt Hem alles.  
De Here Jezus is niet boos en 
Hij zegt: "Vrouw, u bent 
genezen door uw geloof in Mij.  
Ga met een gerust hart naar 
huis."



Terwijl de Here nog 
spreekt komen er 
bedienden uit het huis
van Jaïrus.  Je kunt al
aan hun gezichten zien 
dat ze geen goed nieuws 
hebben.  "Uw dochter is 
al gestorven", zeggen ze 
tegen Jaïrus, "het heeft 
nu geen zin meer dat de
Meester met u
meegaat."



Als Jezus dit hoort antwoordt Hij: "Wees niet 
ongerust vertrouw maar op Mij."  Jaïrus moet echt 
vertrouwen op Jezus dat Hij het goed maakt terwijl 

zijn dochtertje al gestorven is.



In het huis huilen mensen om het meisje.  Jezus 
zegt: "Het kind is niet gestorven, het slaapt."  
Ze lachen Hem echter uit. 



Jezus stuurt ze allemaal weg.  Hij neemt de hand 
van het kind en zegt: "Sta op, meisje."



In de kamer zijn ook Jaïrus en z'n vrouw.  Drie 
discipelen van Jezus zijn er ook bij.  Zij horen 
de woorden van Jezus.  Zal het gestorven kind 

de woorden ook horen?



Het meisje hoort 
het en staat op.  
Jezus heeft 
haar opgewekt 
uit de dood. 



De ouders zijn verbaasd over wat ze zien.  Jezus 
zegt tegen hen dat ze haar wat te eten moeten 
geven.  Ze zijn heel blij dat Jezus hun dochter 
opgewekt heeft uit de dood. 



"Het dochtertje van Jaïrus" 

is een verhaal uit de Bijbel. 

Het staat in 

Markus 5 en Lukas 8.

"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130
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