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Marcus 2:1-12 | De man die niet kan lopen

De man die niet kan lopen

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar
Bij Marcus 2:1-12
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het verhaal met 
elkaar de plaat bij dit verhaal. Vraag de kinderen om 
goed te kijken en te vertellen wat ze zien. 

Je kunt eventueel de weetjes uit het 
bovenbouwmateriaal gebruiken om wat meer uit te 
leggen.

De man die niet kan lopen
Etan is visser. Hij woont al zijn hele leven in 
Kafarnaüm. Net als zijn vriend Gerson. Ze zien elkaar 
vaak, maar altijd bij Gerson thuis. Gerson kan namelijk 
niet lopen. 
Maar dan, op een dag, hoort Etan dat Jezus in de 
stad is. Hij heeft al veel mensen beter gemaakt, dus 
misschien kan hij Gerson ook wel beter maken! Etan 

heeft nog drie anderen vrienden gevraagd om te 
helpen. Ze tillen Gerson op een draagbed naar het 
huis waar Jezus de mensen over God vertelt.  

Maar dan … ‘O nee!’ roept Etan. ‘Wat is het druk bij 
het huis! Zelfs buiten staat het helemaal vol met 
mensen!’ 
‘Daar komen we nooit in…’ zucht Gerson teleurgesteld 
vanaf zijn bed. De andere vrienden willen alweer 
omdraaien, maar Etan houdt ze tegen.  
‘Nee! Jongens, wacht! We geloven toch dat Jezus 
Gerson kan helpen?’ Etan speurt het huis af. Er moet 
een oplossing zijn, maar er zijn zoveel mensen. 
Hij ziet ze dringen om een plekje bij de ramen en 
deuren. Alleen de trap naar het platte dak is leeg; 
daar valt niets te zien. Het dak  
‘Dat is het! We maken een gat in het dak!’ 
 
De vrienden dragen Gerson naar boven. Voorzichtig 
halen ze op één plek de takken en de klei tussen de 
balken weg en kijken door het gat naar beneden. 
In de kamer onder hen kijken de mensen verbaasd 
omhoog. Jezus is gestopt met praten, en hij kijkt 
de vrienden aan. Nu wordt Etan toch een beetje 
zenuwachtig. Hij kijkt naar Gerson. 
‘Klaar?’ 
Gerson knikt. De vier vrienden schuiven het draagbed 
met Gerson erop door het gat. Met vier touwen 
laten ze hem langzaam naar beneden zakken. De 

8.  GEBED ALS DE  

KINDERDIENST BEGINT

Trouwe God,
Als we in u geloven, kunnen er bijzondere dingen gebeuren.
Dat lezen we in het verhaal van vandaag.
Door het geloof van vier vrienden wordt een man beter.
Dank u wel voor de wonderen die u doet.
Dank u wel voor vrienden om ons heen.
Leer ons om voor andere mensen een vriend te zijn.
Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten voor dit gebed. Je kunt een kaars aansteken, of de kaars die je meeneemt uit de dienst in 

het midden zetten.


