
Klaagvrouwen: 
Dat zijn vrouwen die 
zich verhuren om te 
huilen bij een dode. 
Ook spelen ze 
verdrietige muziek 
op een fluit.
Hun tranen vingen ze 
op in een tuitvormig 
flesje. De familie 
bewaarde de flesjes 
als herinnering aan 
de dode.
“Tranen met tuiten 
huilen” komt hier 
vandaan!

    Het woord synagoge betekent een ontmoetingsplaats voor Joden. De synagoge was 
het stadhuis, de school, de rechtbank, het ontmoetingscentrum en de sociale dienst. 
Maar het was vooral de plaats waar mensen heen gingen om over God te leren en te 
bidden.
Toen Jezus op aarde leefde, had ieder dorp een synagoge.

Les 18: Het meisje is gestorven….
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De vader van het meisje heet….. (1)…..
Hij is de baas van de …(2)…..
Zijn dochter is …(3)…..
Daarom gaat hij naar …(4)…….
Hij is erg bang dat ze zal …(5)….. “Wilt U 
alstublieft mee komen om  Uw ….(6)…. op 
haar te ……(7)….”, …..(8)…. hij als hij bij 
Jezus komt.
Het meisje is …(9)….  jaar. Bij Jezus is ..
(10)… erg druk, er staan veel …(11)…….. om 
hem heen.
Dan is er een zieke vrouw die ……(12)…   
hem van …(13)…… aan
Jezus vraagt:” wie heeft Mij  aangeraakt  want er is ……(14)…van mij uitgegaan?” 
De vrouw komt naar voren en vertelt wat er gebeurt is. Hij zegt haar:”u bent genezen 
door uw geloof in Mij”.
De vrouw was al ……(15)……… jaar ziek.
Dan komt er een ……(16)………. Van het huis van Jairus.
Uit de verte horen ze de  ……(17)………….. al huilen.
Een van de discipelen, ……(18)…… hoort dat het meisje ……(19)………… is.
Er mogen (20)…… discipelen mee naar binnen.
Haar vader en ……(21)… zijn er ook bij. Jezus pakt de .. (22) … van het meisje
 en zegt “sta op” Twee discipelen, ……(23)… en  ……..(24) ……zien dat het 
meisje  uit …. (25) …. springt.

Discipel = leerling
Normaal kozen 
leerlingen zelf hun 
rabbi (meester).
Maar Jezus koos 
zelf 12 leerlingen 
uit die hem overal 
volgden.



  

                                                                                       

Dit verhaal staat in 
Markus 5 : 21- 43

'Pak me dan, pak me dan!' Een paar kinderen spelen 
in een straat in Kafarnaüm. 'Talita, kom je binnen?' 
De moeder van Talita roept één van de meisjes die 
aan het spelen zijn. 'Tot morgen,' roept Talita naar 
haar vrienden en vlug gaat ze naar binnen. Talita 
woont samen met haar vader Jaïrus en moeder in 
het stadje Kafarnaüm. Met z'n drieën wonen ze 
daar in een mooi huis. Twaalf jaar is Talita en 
broertjes of zusjes heeft ze niet, maar ze houdt 
erg veel van haar vader en moeder en ze zijn 
gelukkig in hun huis.
'Komt Talita nog buiten spelen vandaag?' Een paar 
kinderen kloppen aan de deur van Jaïrus. De moeder 
van Talita doet open. Ze kijkt niet erg blij. 'Nee,' 
zegt ze, 'Talita kan vandaag niet buiten komen 
spelen, ze is ziek.' En iedere dag wordt ze zieker en 
zieker. Zo ziek dat ze niet meer beter kan worden.
De dokter zegt: 'Uw dochtertje zal wel gauw gaan 
sterven. Er is niemand die haar nog beter kan 
maken.' Vader Jaïrus en moeder worden steeds 
verdrietiger. Wat vreselijk dat hun enige 
dochtertje, waar ze zoveel van houden, er straks 
niet meer zal zijn! Dan hebben ze niets meer over.
Kijk eens, daar gaat Jaïrus! Waarom gaat hij weg? 
Moet hij niet bij Talita blijven? En waarom loopt hij 
zo hard? Jaïrus heeft gehoord dat Jezus in de stad 
is gekomen en hij denkt:
'Jezus! Die kan mijn lieve Talita beter maken. Ik 
moet snel naar Hem toe. Snel, voordat Talita sterft, 
voordat het te laat is!' Maar wat zijn er 
veel mensen bij de Here Jezus. Jaïrus duwt de 
mensen opzij. 'Aan de kant, ik moet naar Jezus toe, 
ga eens opzij!' Sommige mensen doen een stapje 
opzij, maar anderen kijken boos naar die duwende 
man. ledereen wil toch graag bij Jezus komen!
Eindelijk is Jaïrus bij de Here Jezus. Hij valt op 
zijn knieën voor Hem neer en roept: '0 Here, kom 
toch snel met mij mee! Mijn dochtertje is zo ziek! 
Ze is zo ziek dat ze ieder moment kan sterven. 
Maar U kunt haar beter maken, wilt U Uw handen op 
haar hoofd leggen? Dan zal ze weer beter worden!' 
Natuurlijk gaat Jezus met hem mee. Jaïrus duwt de 
mensen weer opzij en roept: 'We moeten snel naar 
mijn huis, wilt u alstublieft aan de kant gaan?' Maar 
het gaat zo langzaam, alle mensen willen mee, er 
staan er ook zoveel.
Plotseling blijft de Here Jezus echt stil staan. 'Wie 
heeft Mij aangeraakt?' vraagt Hij en Hij kijkt om 
zich heen. Jaïrus kijkt achterom, waar blijft Jezus 
nou? En weer hoort hij Jezus vragen: 'Wie heeft 
Mij aangeraakt?' Jaïrus wordt ongeduldig.
Hoe kan Jezus dat nu vragen! Er staan zoveel 
mensen om Hem heen te dringen. ledereen raakt 
Jezus aan. Maar dan komt er een vrouw naar voren. 
Ze valt op haar knieën neer voor de Here Jezus en 
vertelt aarzelend en bang wat er aan de hand was.

Ze was ziek en wist dat alleen Jezus haar kon 
helpen. 
Ze dacht: 'Als ik alleen maar even zijn jas aan kan 
raken, dan zal ik beter worden.' En dat is gebeurd! 
Jaïrus wordt steeds ongeduldiger. Wat duurt het 
toch allemaal lang. En Jezus blijft maar praten met 
die vrouw. Weet Jezus dan niet hoe erg het is met 
Talita? En hij denkt: 'Als we nu maar niet te laat 
komen!'
Maar het is al te laat. Daar komt een knecht van 
Jaïrus aan. Hij kijkt erg verdrietig. Zachtjes zegt 
hij tegen Jaïrus: 'Jezus hoeft niet meer te komen, 
Talita is gestorven, ze leeft niet meer.' Over het 
gezicht van Jaïrus druppelen een paar grote tranen, 
zijn lieve Talita is er niet meer. Heel verdrietig 
loopt hij naar de Here Jezus. Maar Jezus zegt: 
'Wees maar niet bang Jaïrus! Geloof maar, Ik kan 
nog wel helpen!' Jaïrus gelooft de Here Jezus, hij 
weet niet hoe het zal kunnen, maar hij gelooft dat 
Jezus er nog iets goeds van kan maken.
Zo komen ze bij het huis van Jaïrus aan. De mensen 
moeten buiten blijven staan. Alleen drie vrienden 
van Jezus, Petrus, Johannes en Jakobus en vader 
Jaïrus mogen mee naar binnen. Maar binnen in het 
huis is het ook al zo druk. Heel veel mensen staan 
daar bij het bed van Talita te huilen. 'Waarom staan 
jullie hier zo te huilen? Dit meisje is niet dood, ze 
slaapt!' zegt de Here Jezus. De mensen kijken Hem 
verbaasd aan. Talita slaapt? Nee, haar hartje klopt 
niet meer, ze ademt niet meer. Nee, ze weten het 
zeker: Talita is gestorven. Jezus stuurt al deze 
mensen naar buiten, nu wordt het stil in het huis.
De Here Jezus, zijn drie vrienden en de vader en 
moeder van Talita staan dan om het bed van Talita 
heen. Het lijkt inderdaad net alsof ze slaapt. De 
Here Jezus pakt de hand van het meisje en zegt: 
'Meisje, Ik zeg je, sta op!' Vader en moeder kijken 
vol spanning naar Talita. Zou er echt iets gaan 
gebeuren? Dan verschijnt er een glimlach op hun 
gezichten.
Kijk eens, Talita's ogen gaan open, haar hartje 
begint weer te kloppen en ze begint weer te 
ademen! Zoveel kracht hebben de woorden van 
Jezus. Langzaam komt ze overeind, ze ziet
haar vader en moeder en staat op en gaat naar hen 
toe. Nu kijken ze niet meer verdrietig, ze stralen 
van blijdschap. 'Geef haar wat te eten,' zegt de 
Here Jezus. ledereen kan het zien. Jezus heeft het 
meisje weer levend gemaakt en al het verdriet is 
verdwenen. Vader Jaïrus en moeder hebben hun 
dochtertje weer teruggekregen!

(geschreven door Josine de Jong


