
 

 

 

Nr. 43 – 14 februari 2021 

Hallo allemaal, 

Het verhaal wat we deze week lezen gaat over een man, die er niet bij mag horen 

omdat hij ziek is. Hierdoor is hij heel eenzaam. 

Ook in deze tijd zijn er mensen die er niet bij mogen horen. Denk maar eens aan het 

buitensluiten van kinderen bij het doen van een spelletje of misschien mag je niet bij 

een groepje horen omdat je niet juiste sportschoenen hebt. Maar weten ze dan wel 

wie je echt bent? 

Door niet verder te kijken dan de buitenkant kun je mensen heel veel pijn doen en 

kunnen ze heel eenzaam en verdrietig worden. Denk maar aan het verhaal van 

Quasimodo uit de Disneyfilm ‘De Klokkenluider van de Notre Dame’ of het Beest uit 

‘Belle en het Beest’. De mensen vonden hen er maar raar en eng uit zien en 

accepteerden niet hoe ze werkelijk waren, totdat men verder keek dan de buitenkant. 

Jezus kijkt gelukkig wel verder dan alleen de buitenkant… 

  



 

 

Marcus 1: 40-45 

Ik zie je

 

 

Er loopt een man op de weg. Wat een zielige man, zijn kleren zijn vuil en kapot. Hij 

kan bijna niet meer lopen, zo moe is hij. Maar dat is nog niet het ergste, hij is ziek. Hij 

is melaats en heeft overal zweren op zijn lichaam, in zijn gezicht en op zijn handen. 

Hij is echt heel erg ziek en nu loopt hij langs de stille weg.  

De mensen zijn bang voor hem. Als hij hen aan zou raken zouden ze ook ziek kunnen 

worden en dat zou vreselijk zijn. Hij mag nooit meer in de stad komen en woont 

ergens buiten de stad in een klein huisje, helemaal alleen. 

Als er mensen voorbijkomen op de weg dan moet hij heel snel roepen: ‘Melaats, 

melaats!’ Dan gaan ze met een boog om hem heen, zo bang zijn ze voor hem omdat 

hij ziek is. De arme man wordt alleen maar zieker en kan niet meer beter worden. 

Hij gaat verder langs de stille weg, waar gaat hij heen? Hij kijkt in de verte, staat 

steeds even stil en luistert. Wat hoort hij toch? En dan weet hij het, hij loopt zo hard 

zijn zieke benen kunnen naar de groep mensen in de verte. In het midden van die 

groep mensen staat een hele bijzondere man. De zieke man heeft alleen maar oog 

voor hem, want hij weet wie die man is. Het is Jezus! 

Hij heeft gehoord dat Jezus zieke mensen helpt en hen beter maakt. Als Jezus hem 

toch eens beter zou maken, wat zou dat fijn zijn! Dan kan hij weer gewoon in de stad 

komen wonen en is hij niet meer zo alleen. Dan kan hij er weer bijhoren. 

Hij loopt snel door, hij wil het zelf aan Jezus vragen. Hij is er bijna. Hij vergeet 

helemaal dat hij eigenlijk niet zo dicht bij de mensen mag komen en dat hij moet 

roepen dat hij melaats is. Hij denkt alleen nog maar aan Jezus, nog een klein stukje 

en dan is hij er. Hij valt op de grond voor Jezus neer en steekt zijn vuile, zieke handen 

naar Jezus uit en vraagt: ‘Als u wilt, kunt u mij beter maken!’ 

Dan zien alle mensen de zieke man, ze schrikken en springen achteruit. ‘Hé,’ zeggen 

ze, ‘een melaatse! Die mag hier helemaal niet komen! Die hoort hier niet!’ 

 

 

 

 

 



De zieke man hoort het niet, hij heeft alleen maar oog voor Jezus en vraagt nog een 

keer of hij hem wil helpen. En Jezus, schrikt hij ook van de zieke man, net als de 

andere mensen? Helemaal niet, hij heeft medelijden met de man. Hij raakt de man 

aan en zegt: ‘Ik wil dat je beter wordt’. En meteen wordt de zieke man beter. 

Voordat de man weggaat zegt Jezus 

dat hij het aan niemand mag vertellen 

dat hij door hem is beter gemaakt. 

Maar de man is zo blij, dat hij het wel 

aan iedereen moet vertellen wat er 

was gebeurd.  

 

 

 

 

 

MELAATS, wat is dat?  

Melaatsheid was een zeer 

besmettelijke ziekte die van buiten 

goed zichtbaar was. Een 

huidziekte. Als je melaats was, 

mocht je niet meer in je dorp of 

stad blijven wonen. Je moest 

eigenlijk zoals nu bij mensen die 

het Corona-virus (Covid19) 

hebben, in quarantaine. Helemaal 

alleen, met niemand om een 

praatje te maken. Je kunt je wel in 

denken dat dat toen heel eenzaam moet zijn geweest.  

2 andere mensen uit de Bijbel die ook melaats waren en die je misschien wel 

kent zijn Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger (2 Koningen 5) en 

Mirjam, de zus van Mozes (Numeri 12:10). 

De man in het verhaal had gehoord dat Jezus zieke mensen kon genezen en 

waagt zijn kans door het zelf aan Jezus te gaan vragen.  

Deze man overtreedt hier dus de regels door bij Jezus te komen, maar 

tegelijkertijd is hij heel netjes. Hij zegt niet tegen Jezus dat hij hem beter moet 

maken. Hij knielt voor Jezus neer en zegt dat de keuze aan Hem is. Als Jezus 

het wil, dan kan Hij hem genezen. Dit raakt Jezus. En Jezus doet wat geen 

ander zou doen in die tijd… Hij raakt hem aan, hij ziet hem staan.   



Kinderen voor Kinderen - Kom erbij! (Officiële Kinderboekenweek videoclip) - 

YouTube 

 

Iedereen hoort erbij • Oké4Kids - YouTube 

 

Iedereen is anders - Marcel Zimmer - YouTube 

 

Je mag er zijn - Herman Boon - YouTube 

 

Het Allerleukste Liedje - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Een verhaal over mee willen doen, maar 

niet mee mogen doen... 
 

Daan & Dirk - Mag ik erbij - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw
https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw
https://www.youtube.com/watch?v=HmUQqnzhtEg
https://www.youtube.com/watch?v=JO9MTM4oaiw
https://www.youtube.com/watch?v=BMlVwqJykCs
https://www.youtube.com/watch?v=5vxqd6tTY1c
https://www.youtube.com/watch?v=U8fcMt7GluI


 

 

 

POPPETJESSLINGER 

 

God houdt van ons allemaal. We horen er allemaal bij, ook al zijn we niet allemaal 

hetzelfde! 

• Print en knip het voorbeeld uit 

• Neem een reep papier zo hoog als het figuur en vouw hem om en om net als 

een harmonica 

• Leg het voorbeeld op het papier en knip de langs de lijn het poppetje uit 

• Als je nu het papier opentrekt heb je een hele rij poppetjes 

• Kleur ze allemaal verschillend in 

 

  

 

 



MAAK VAN JE HART EEN GROOT, RUIM HART 

 

WAT HEB JE NODIG: 

• Een zelfgetekend hart of uitgeprint van de volgende pagina 

• liniaal 

• potlood 

• viltstiften of potloden 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende keer: 

Maria giet olie over Jezus’ voeten 

(1e zondag van het veertigdagenproject ‘Een spoor van liefde’) 

 

Bronvermelding: BijbelBasics, kinderbijbel, BGT 


