VERTELSCHETS
Hulpverleningszondag 7 februari 2021
Een zieke man komt bij Jezus
(Marcus 2:1-12)

Introductie (ook te gebruiken als kindermoment in de kerk)
Vandaag gaat het in de kinderdienst/zondagschool over ‘Vertrouwen vinden’. Iemand
vertrouwen... wat is dat? Je weet zeker dat gebeurt wat is gezegd. Als mama zegt dat ze je zo
gaat helpen met je puzzel of met je huiswerk, vertrouw je erop dat ze dat ook echt doet. Om
duidelijk te maken wat vertrouwen is, heb ik een klein spelletje over vertrouwen. Wie
vertrouwt mij en wil dit spelletje met me doen?
Kies uit een van deze voorbeelden (geef het zelf vorm op een manier die voldoet aan de
geldende coronaregels):
1) Het kind dat bij je komt, stel je op zijn/haar gemak. Je waardeert dat hij/zij jou
vertrouwt. Je vertelt het kind dat hij/zij bij dit spelletje zich niet zal bezeren (daar
vertrouwt het kind dan ook op!). Je vraagt het kind voor je te gaan staan, met de rug
naar je toe. Je zegt: Ik sta achter je en leg mijn handen op je schouders. Voel je dit?
Je mag je nu naar achteren laten vallen (zorg ervoor dat je zelf heel stevig staat,
benen iets uit elkaar en de ene voet ongeveer 30 cm. voor de andere voet). Het kind
laat zich vallen. Jij vangt het kind op. Bij een 2e keer leg je je handen even op de
schouders van het kind en zegt dan dat je je handen loslaat en dat ze een klein stukje
achter het kind ‘klaarstaan’ om het kind op te vangen. Laat het kind zich vallen?
Vertrouwt het erop dat hij/zij wordt opgevangen?
2) Nodig: blinddoek. Het kind dat bij je komt, stel je op zijn/haar gemak. Je waardeert
dat hij/zij jou vertrouwt. Je vertelt het kind dat hij/zij bij dit spelletje zich niet zal

bezeren (daar vertrouwt het kind dan ook op!). Je vertelt dat het kind zo meteen een
blinddoek om krijgt en dat je met hem/haar door de kerkzaal gaat lopen. De eerste
keer houd je het kind bij de hand. Lukt het om een stukje te lopen zonder stoelen
o.i.d. aan te raken? De 2e keer loopt het kind een stukje alleen. Jij vertelt precies waar
het kind heen loopt. Vertrouwt het kind dat jij hem/haar goed leidt zodat hij/zij niet
tegen stoelen aanbotst, van het podium afvalt of zich pijn doet?
Deze oefeningen kunnen ook tijdens de kinder(neven)dienst of thuis gedaan worden.
In het verhaal van vandaag gaat het over 4 mannen die erop vertrouwen dat Jezus hun
verlamde vriend kan helpen. De verlamde man vertrouwt zijn vrienden als ze iets heel
bijzonders met hem gaan doen. Dat vertel ik straks in de kinderdienst/zondagschool.

Liederen
-

-

-

-

Vier vrienden (Jan Visser, Liedjes rond de Bijbel)
https://www.youtube.com/watch?v=L8etfRRmKHg
Vier mannen en een zieke vriend (Hanna Lam, Alles wordt nieuw deel 4)
‘k Stel mijn vertrouwen (T. van Pagee, Op Toonhoogte 444/Evangelische
Liedbundel 188/Opwekking 42)
https://www.youtube.com/watch?v=zhOR3lQg1GQ
Vertrouw maar op God (Evelien van ’t Hof, Opwekking for Kids 150)
https://www.youtube.com/watch?v=GUruDQK9hy0
Psalm 25 (Oude berijming, Nieuwe berijming, Psalmen voor Nu)
Laat zo je licht maar schijnen (Elly & Rikkert, Een boek vol liedjes 1/Evangelische
Liedbundel 458)
https://www.youtube.com/watch?v=bnaxwrRIosU
Als er vergeving is / Hoe kan ik verder leven (Marcel & Lydia Zimmer, Op
Toonhoogte 184/Opwekking 629)
https://www.youtube.com/watch?v=Nt3xVgXFM_E
Hij is machtig (Elly & Rikkert, Een boek vol liedjes 2)
https://www.youtube.com/watch?v=5mjYsuV6Wps

Achtergrondinformatie
De genezing van de man die niet kan lopen, vindt plaats in
Kafarnaüm, een stad in Galilea. Op verschillende plaatsen in
Galilea heeft Jezus wonderen gedaan en Hij is ondertussen een
bekende Israëliet. Overal waar Hij komt, stromen de mensen toe
om naar Hem te luisteren en om zieke mensen bij Hem te
brengen. Nu is Hij voor een tweede keer in Kafarnaüm om de
mensen over God te vertellen en zieken te genezen.
In dit verhaal gaat het over geloven in en vertrouwen op Jezus.
Niet zozeer door de verlamde man (daarover staat niets in de
Bijbel), wel door de vier mensen die deze verlamde man koste
wat het kost bij Jezus willen brengen. Ze geloven én vertrouwen
erop dat Jezus deze man kan genezen. Daartoe gaan ze tot het
uiterste. Wat zal de eigenaar van het huis zeggen als zijn dak

gesloopt wordt? Wat zal de grote menigte mensen zeggen als ze op deze zeer bijzonder
manier deze man bij Jezus brengen?

Vertelling (4-8 jaar)
‘Heb je ‘t al gehoord? Jezus is weer in Kafarnaüm. Hij is thuis! Kom, we gaan naar Hem toe!’
Op een holletje lopen de twee broers naar het huis waar Jezus is. ‘Als we nu nog maar naar
binnen kunnen!’ ‘Gelukt!’ Het is wel dringen maar ze passen er nog net bij. De mensen die
achter hen lopen, kunnen er niet meer bij. Ze blijven buiten staan en proberen een plekje
vooraan te krijgen. Als ze Jezus maar kunnen horen. Hij vertelt zulke mooie dingen over God.
Daar willen ze alles over weten.
En terwijl veel mensen naar het huis lopen waar Jezus is, lopen vier mannen juist een andere
kant op. Ze hebben gehoord dat Jezus weer thuis is. Ze hebben gehoord wat Hij doet. Dat Hij
blinde mensen weer kan laten zien, dat Hij verlamde mensen weer kan laten lopen, en ze
denken bij zichzelf: Dat moet Justus weten! Wij gaan naar hem toe.
Als ze bij Justus komen, vertellen ze enthousiast dat Jezus er is. ‘Ja, en..’ zegt Justus, ‘hoe
kom ik dan bij Jezus? Ik kan toch niet lopen?’ ‘Wij brengen je’, zegt een van de mannen.
’Vertrouw nou maar op ons, we dragen je naar Jezus toe en dan komt het vast goed’. Justus
gaat eens goed op zijn mat liggen. De vier vrienden (want dat zijn het toch echt!) pakken elk
een hoek van de mat op. ‘1, 2, 3, omhoog!’ Tegelijk tillen ze Justus op zodat hij niet van z’n
mat afrolt. Samen lopen ze door de straten van de stad naar het huis waar Jezus is. Maar het
gaat steeds moeilijker. Ze zijn niet de enigen die op weg zijn. Als ze bijna bij het huis zijn,
lukt het niet om verder te lopen. Ze moeten natuurlijk ook voorzichtig zijn omdat ze Justus
dragen. ‘Mogen we er even langs?’ vraagt Simon. ‘Nee, we willen allemaal dichtbij Jezus
komen’, krijgt hij als antwoord.
De mannen staan stil. ‘Wat gaan we nu doen?’ Ze kijken elkaar aan. ‘Ik weet wat’, zegt Seth,
‘we gaan daar de trap op en dan maken we het dak open’. Vertwijfeld kijkt Justus z’n
vrienden aan. ‘Moet ik dan de trap op? En dan?’ ‘Vertrouw ons, het komt goed, we zijn heel
voorzichtig met je’, zegt Simon. En daar gaan ze. Ze lopen langs alle mensen naar de zijkant
van het huis. Daar is de trap. Voetje voor voetje lopen ze naar boven en als ze even later op
het platte dak staan, kijken ze elkaar triomfantelijk aan. ‘Zo, dat is gelukt!’, lacht Seth. ‘Nu de
volgende klus’. Ze leggen Justus voorzichtig neer. Omdat het dak gemaakt is van klei en
takken kunnen ze er gemakkelijk een stuk uithalen. Even later is het gat groot genoeg om
Justus er doorheen te laten zakken.
De mensen in het huis kijken verbaasd omhoog. Wat gebeurt daar nu? Wie maakt dat dak
kapot? Ze zien vier mannen die door het dak kijken. ‘Kan het? Ja!’ Alle vier houden ze een
touw vast. ‘Een, twee…. Justus, het komt goed! Vertrouw op ons, wij houden de touwen goed
vast!’ Ook Jezus kijkt omhoog en ziet wat de mannen doen. Heel voorzichtig laten ze Justus
zakken, de mensen gaan aan de kant. Justus komt voor de voeten van de Here Jezus terecht.
Boven kijken vier mannen gespannen toe wat er gaat gebeuren.
Jezus kijkt nog eens naar de vier mannen en ziet hun geloof. Hij zegt tegen Justus: ‘Vriend, je
zonden zijn je vergeven’. De vier vrienden kijken elkaar aan. ‘Zonden vergeven? Daarvoor
hebben ze deze actie niet ondernomen. Wat nu?’
Een paar mannen in het huis beginnen te mopperen. Het zijn mannen die heel veel van de
Bijbel weten. Ze denken: ‘Hoe kan Hij dit nou zeggen? Dat mag helemaal niet! Alleen God kan
zonden vergeven’. Jezus weet wat ze denken en Hij zegt: ‘Waarom denken jullie dat Ik geen

zonden kan vergeven? Wat is nu makkelijker? Dat ik tegen deze man zeg: ‘Je zonden zijn
vergeven’ of dat ik zeg: ‘Sta maar op en loop met je mat onder je arm naar huis? Ik zal jullie
laten zien dat Ik zonden mag vergeven’.
Jezus kijkt Justus aan en zegt: ’Sta op, pak je mat op en ga naar huis’. Justus voelt zijn
benen sterk worden en meteen staat hij op. Hij pakt zijn mat op en loopt naar de deur. De
mensen kijken vol verbazing naar hem en gaan voor hem aan de kant. Ze juichen en prijzen
God om wat Hij heeft gedaan. Zoiets hebben ze nog nooit meegemaakt. Op het dak lachen de
vier vrienden. ‘Zie je wel! We wisten het! We vertrouwden op Jezus en het is allemaal goed
gekomen!’

Om over door te praten
1) Is er iets in dit verhaal dat je niet snapt?
2) Wat vind je mooi in dit verhaal?
3) Het dak van het huis waar Jezus is, wordt kapotgemaakt. Hoe zou jij het vinden als er iets
van jou kapot gemaakt wordt? En als het gebeurt om iemand te helpen?
4) Wie kan jij vertrouwen? Waarom?

Bijbelles (8-12 jaar)
Kopieer uit de Bijbel het volgende gedeelte: Marcus 2: 1-12
Lees samen dit gedeelte uit de Bijbel.
Opdrachten
1) Onderstreep in dit Bijbelgedeelte de zinnen en woorden die je mooi vindt met rood.
2) Onderstreep in dit Bijbelgedeelte de zinnen en woorden die je moeilijk vindt of niet begrijpt
met blauw.
3) Welke tekst of zin spreekt je het meest aan? Onderstreep deze tekst met groen.
Praat hier met elkaar over.
Gespreksvragen
1) De vier mensen brachten de verlamde man naar Jezus met de bedoeling dat hij genezen
zou worden. Er gebeurt eerst iets heel anders: Jezus heeft het over zonden vergeven en gaat
een discussie aan met de schriftgeleerden die in het huis zijn. Hoe zouden de mensen op het
dak zich gevoeld hebben?
2) Wat kunnen wij van dit verhaal leren?
3) Wie kan jij vertrouwen? Waarom kan jij die persoon vertrouwen?
4) Wat betekent het als je zegt: ‘Ik vertrouw op God’. Wat betekent dat voor jou als je thuis
bent, als je op school bent, als je buiten speelt, als je…. (vul maar in).

Verwerking (alle leeftijden)
Werkje – lampion

Na de vertelling kunnen de kinderen de lampion gaan maken. Kleinere kinderen moeten
misschien geholpen worden met knippen/prikken en het in elkaar zetten. Ze kunnen zelf
enkele raampjes of deurtjes inkleuren.

Presentatie
Over de hulpverleningszondag en het thema ‘Vertrouwen vinden’ is een korte presentatie
speciaal voor kinderen gemaakt (vanaf januari 2021 te downloaden van
www.cgk.nl/hulpverleningszondag). Op deze manier kunnen de kinderen in aanraking worden
gebracht met de hulpverleningszondag en wordt de nood van anderen d.m.v. de

voorbeeldprojecten dichterbij gebracht. Tip: De presentatie is ook als inleiding of afsluiting te
gebruiken rondom het Bijbelverhaal.

Kleurplaat (4-8 jaar)

Kleurplaat vier mannen en een zieke vriend (bijlage 1)

Cijfertekening (6-9 jaar)
Cijfertekening vier mannen en een zieke vriend (bijlage 2)

Vind zoveel mogelijk woorden (8-12 jaar)

Nodig: vel papier, schrijfspullen, stopwatch/horloge. Schrijf het woord VERTROUWEN groot op
het vel papier. Probeer in (bijv.) 3 minuten zoveel mogelijk woorden te maken met de letters
uit het woord VERTROUWEN. (bijv. ver, trouw, en, touw, ren). Wie maakt de meeste
woorden?

Spel

(variaties op wat in de introductie van het thema staat beschreven)

Spel 1: Laat elkaar niet vallen (vooral voor oudere kinderen)
Elkaar niet laten vallen: dat zeggen we wel, maar is dat wel zo? Kun je daar op vertrouwen?
Dat proberen we uit! De kinderen staan in een kleine kring. In het midden van de kring staat
een geblinddoekte speler. Op het signaal ‘vallen' laat de geblinddoekte speler zich achterover
vallen. De groep zorgt ervoor dat hij of zij opgevangen wordt en de grond niet raakt. Laat
steeds een ander kind in het midden staan. Als kinderen het eng vinden, probeer het dan
eerst eens zonder blinddoek. Iedereen gaat dichtbij de middenspeler staan. Wie zich echt niet
geblinddoekt durft te laten vallen, doet het met open ogen.
Spel 2: Blindemannetje (ook geschikt voor jongere kinderen)
Er worden groepjes van twee gemaakt. Twee paar kinderen staan in het midden. De andere
kinderen krijgen de opdracht om goed te kijken. Van elk paar in het midden houdt het ene
kind de ogen dicht en is het andere kind de begeleider. De spelleider vertelt dat de blinden
hun begeleiders moeten kunnen vertrouwen. De begeleiders moeten dat vertrouwen ook
geven. Zij moeten goed letten op mogelijke gevaren en duidelijk uitleggen wat er gaat
gebeuren. De begeleiders leiden de blinden door de ruimte. Zij zijn er verantwoordelijk voor
dat de blinden zich veilig voelen, en niet tegen een muur of een tafel botsen. Het begeleiden
kan verbaal gedaan worden, (een stap naar links, nu twee naar rechts etc.) maar zeker in het
begin kan dit beter met de handen gedaan worden. De bedoeling is dat er vertrouwen wordt
opgebouwd.
Spel 3: Is hij te vertrouwen? (alle leeftijden)
Een kind moet raden wat er anders is aan sommige kinderen in de groep. Alle kinderen zitten
in een grote kring. Een van de kinderen gaat weg. Terwijl hij/zij weg is, spreekt de leiding
met de kinderen af dat bijvoorbeeld elk kind dat met zijn benen of elkaar zit niet te
vertrouwen is. Als het kind terugkomt, moet het kind om de beurt aan elk kind van de kring
vragen of ze te vertrouwen zijn. De kinderen met de benen over elkaar zeggen dan: “Nee!”
En de andere kinderen zeggen: “Ja!” Nu moet het kind ontdekken waarom zij niet te
vertrouwen zijn. Dit kan je een aantal keer met kinderen uit diverse groepen spelen.
Andere voorbeelden die je kan gebruiken zijn:
- kinderen die bij elkaar op school zitten
- kinderen die naast de leiding zitten
- kinderen met oorbellen, spijkerbroeken, etc.

Vertrouwen dat het
goed komt!

