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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Matteüs 9,36 (Lezing: Matteüs 9,35-10,1) 

Jezus ziet de mensenmenigte, het volk Israël en hij ziet schapen zonder herder. Terwijl er wel herders zijn. 

Leiders die zeggen te weten welke kant we op moeten. Maar Jezus heeft er geen vertrouwen in. Wat zou 

Jezus zien als Hij in onze wereld rondloopt? In jouw leven?  

Het volk is ook uitgeput en hulpeloos. Zo zijn de mensen die Jezus zoeken: de mensen die zwak zijn, die 

weten dat ze iemand nodig hebben. Dat ze iets nodig hebben. Ken jij die zwakheid? Besef je hoe afhankelijk 

je bent? Welke verhalen van pijn en gebrokenheid en uitputting en hulpeloosheid ken ji j? Zijn het er niet 

eindeloos veel? 

Jezus voelt medelijden. Hij voelt dat diep door zijn lijf heen. Want zo is God. De pijn en de verlorenheid, de 

uitputting en de hulpeloosheid van mensen gaat Hem door merg en been.  

Maar daar blijft het niet bij. Elke keer als we lezen van Jezus’ medelijden – dan lezen we ook van Jezus’ actie 

én van zijn macht. God gaat ingrijpen, Jezus geeft zichzelf, in zijn medelijden, aan het kruis. Machtiger kan 

God niet ingrijpen.  

Besprekingsvragen   
1) Wat zou Jezus zien als Hij in deze wereld rondloopt? Het internet afstruint? In jouw leven meekijkt? 

Ziet Hij dan ook uitgeputte en hulpeloze mensen – schapen zonder herder? 

2) Zou Jezus net zo scherp spreken over onze leiders/herders? Waarom wel? En waarom niet?  

3) Herken je die gebrokenheid, zwakheid en afhankelijkheid bij jezelf? Kun je jezelf identificeren met 

de uitgeputte en hulpeloze mensen die Jezus ziet? Waarom wel of niet?  

4) Jezus’ voelt medelijden. Welke gevoelens en gedachten komen er bij jou naar boven als je dat leest?  

5) Wat merk jij van de macht van het medelijden van Jezus in de verhalen van pijn en gebrokenheid om 

je heen? Wat betekent het kruis daarin?   

Teksten om te lezen 
Een aantal andere teksten die ook spreken over medelijden. Let op de verbinding die er steeds is tussen 

medelijden voelen en tot actie overgaan. 

Matteüs 14,13-14 

Matteüs 15,29-39 

Matteüs 20,29-34 

Marcus 1,39-45 

Marcus 9,14-29 

Lucas 7,11-17 


