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Vertelling 47 jaar

Tien melaatsen
Er zijn tien mensen. Die mensen mogen nergens komen. Ze mogen niet naar de
winkel. Ze mogen niet bij de buren op bezoek. Ze mogen zelfs de stad niet in.
Niemand kan er iets aan doen. Niemand? Nou, een iemand kan er iets aan doen. Dat
is de priester. De priester kan het namelijk zien als je beter bent. Dat is fijn. Als je beter
bent, mag je overal weer komen. Maar de tien mensen uit dit verhaal zijn nog steeds
ziek. Daarom staan ze buiten de stad.
Jezus is bijna bij die stad. Hij kan de muren al zien. Jezus heeft nog een lange reis te
gaan. Hij is onderweg naar Jeruzalem. Maar vandaag heeft hij genoeg gewandeld. Hij
mag even rusten.
Dan hoort hij iets. Iemand roept zijn naam. ‘Jezus, help ons!’, wordt er geroepen.
Jezus draait zich om. Waar komt dat geluid vandaan?
Op een afstandje staan de tien mensen. Ze zien er ziek uit. Hun huid is kapot. Ze
hebben rode open plekken. Ze lopen moeilijk. Een man lijkt wel blind.
‘Jezus’, zeggen ze weer ‘kijk naar onze huid. Zie je deze wonden? Kun jij ons beter
maken?’
Jezus bekijkt de mensen. Hij zegt: Ga naar de priester. Laat jezelf aan hem zien.’
De mensen twijfelen even. Ze kunnen nu toch niet naar de priester gaan? Ze zijn nog
helemaal niet beter. Ze hebben nog steeds kromme voeten en pijnlijke wonden. Je
mag alleen naar de priester gaan als je weer beter bent. De priester is er om te zeggen:
je bent inderdaad weer gezond. Pas dan mag je weer in de stad wonen. De mensen
twijfelen, maar ze gaan toch.
Onderweg naar de priester voelen ze hun voeten tintelen. Wat is dat nou? Hun voeten
zijn weer recht! En hun wonden. Die verdwijnen van hun huid. De tien mensen zijn
allemaal blij. Maar een van hen gaat terug naar Jezus. Hij huppelt naar de stadsmuur.
Daar staat Jezus nog. ‘Dankjewel, dankjewel, dankjewel’, zegt de man. Hij blijft het
maar zeggen en knielt voor Jezus op de grond.
Jezus zegt: ‘Jij bent als enige van de tien teruggekeerd. Ik vind het zo fijn dat je
“dankjewel” komt zeggen. Sta op en ga.’ En dat doet de man.

Machteld Touwen

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: Wat gebeurt er precies in

het verhaal? Kunnen de kinderen

het navertellen? Als je van iets kunt

zeggen ‘dank je wel’, dan ben je dankbaar.

Hoe voelt dat? Is dat net zoiets als blij zijn?

Waar ben jij dankbaar voor?

p
Spel: Geef de kinderen een dokters-

koffertje met pleisters en verband, een

stethoscoop, een deken voor de zieke

enzovoort. De kinderen spelen zelf het spel

van ziek zijn en beter worden en alles wat

daarbij hoort.

p
Spel: Speel ‘Schipper mag ik overvaren,

dank-je-wel’. De kinderen mogen alleen

oversteken als ze heel de oversteek

lang ‘dankjewel’ zeggen. Kan de schipper

nog andere manieren bedenken waarop de

kinderen kunnen laten zien of horen dat ze

dankbaar zijn?

Vertellen
Wat zeg je dan?
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