
 

 
Hoe Jezus ziet  

Vanaf het moment dat je wakker wordt, kijk je om je heen. Tenminste, als je kunt 
zien. Dat alleen al is iets om dankbaar voor te zijn! Wat zie je ontzettend veel op een 
dag. Het begint met je wekker en de omgeving van je bed, je slaapkamer. Je staat 
op en ziet de hele dag door van alles en nog wat. Toch is er verschil tussen ‘zien’ en 
‘zien’. Je ziet je omgeving als je in de bus zit en je ziet daar je leuke klasgenoot zitten. 
Ik ga ervan uit dat je anders naar die klasgenoot kijkt dan naar je omgeving… Het 
ene zien is intenser, voller, je bent er met al je aandacht bij. Je kijkt en ziet het écht.  
 
In de Bijbel lezen we dat de Heere Jezus op aarde leeft. Hij heeft ook de hele dag 
om Zich heen gekeken. Maar Zijn zien is nog heel anders dan ons zien. Als Hij 
iemand ziet, dan ziet Hij die mens volledig, tot op de bodem van het hart. Als Hij 
kijkt, zie je liefde en ontferming in Zijn ogen. Hij is God, alwetend en almachtig. En 
toch is Hij intens bewogen met de mensen op deze wereld. Hij is bewogen met jou. 
Maar net zo goed is Hij bewogen met Elene die in Georgië op straat leeft. En Hij 
vraagt van jou om met diezelfde bewogenheid en liefde om je heen te kijken. Van 
de Heere Jezus kun je leren te zien zoals Hij ziet.  
 
Vers-voor-vers bijbelstudie over Markus 6:30-44 

Lees steeds de aangegeven verzen en beantwoord daarna de vragen.  
 
Vers30-32  

• Waar komen de discipelen vandaan? Zie ook vers 7.  
• Wat ziet de Heere Jezus als Hij naar Zijn discipelen kijkt?  

 
Vers 33 

• Wat doen de mensen? Waarom?  
 
Vers 34  

• Hoe ziet de Heere Jezus al die mensen?  
• Leg eens uit wat ‘met ontferming bewogen’ is.  
• Waarover zou het onderwijs van de Heere Jezus gaan? Zie bijvoorbeeld 

Johannes 10:14-15.  
 
Vers 35-36 

• Laten de discipelen hier zien dat ze lijken op hun Meester? Zien ze zoals Jezus 
ziet? Waarom wel/niet?  

 
Vers 37 

• Welke opdracht geeft de Heere Jezus aan Zijn discipelen?  
• Hoe zou jij reageren?  

 



 

Vers 38-40 
• De Heere Jezus zet de discipelen toch aan het werk. Hoe?  

 
Vers 41 

• De Heere Jezus gebruikt dat wat de discipelen bij Hem hebben gebracht. Wat 
kun jij bij Jezus brengen?  

• Welke rol spelen de discipelen in het wonder dat Jezus doet?  
• Hoe kun jij uitdelen, doorgeven van wat God je geeft?  

 
Vers 42-44  

• Welk wonder is er gebeurd?  
• Vergelijk vers 34 met vers 42. Hoe zie je dat de Heere Jezus de hele mens ziet?  

 
In Johannes 6 lees je deze geschiedenis ook. Daar vertelt de Heere Jezus een dag 
later aan het volk dat Hij het Brood des levens is.  

• Wat betekent dat?  
• Hoe kun jij van dit Brood eten?  
 

Dat de Heere Jezus is gekomen om Zijn leven te geven, is een nog veel groter wonder 
dan die wonderlijke spijziging. Voor al die verloren mensen wil Hij de Redder zijn. 
Hij kijkt naar deze wereld en ziet zonde en schuld. En tóch is Hij met ontferming 
bewogen. Hij wil genade geven aan ieder die Hem daar om vraagt.  
 

• De titel van de actie is ‘van zien naar omzien’. Hoe kun jij dat doen?  
 
Om te zingen 

• Psalm 146:3, 5 en 6  
• Gebed des Heeren: 2, 5 en 9  
• Lied ‘Jezus, open mijn oren’ 
• Lied ‘Neem mijn leven, laat het Heer’  

 


