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Tijdpad 

Programmaonderdeel Keuzemogelijkheden Tijd 
(in minuten)

Binnenkomer Opstap begint! 2 
Introduc  e 1. Bedanken 5

2. Poppenspel 4 
De Bijbel open Opstap 3

Voorbeeldvertelling 8 
Afstap 2
Ac  e 5

Bidden en zingen 4
Verwerking 1. Bedankkaarten (crea  ef) 10 

2. Dankjewelspel (spel) 7 

Lukas 17:12-19

Vooraf 
Dit verhaal is een van de vele wonderlijke 
genezingen die Jezus gedaan hee  . Tien mannen 
worden naar de priester in hun eigen woonplaats 
gestuurd om zich te laten zien, onderweg worden 
ze pas genezen! Dat vraagt geloof. Slechts één keert 
terug om Jezus te bedanken. Kinderen kennen 
het ‘dank je wel’ zeggen als je iets krijgt. Hoe vaak 
danken ze God voor alles wat ze krijgen?

Doel 
De kinderen kennen het verhaal van  en mannen 
die door Jezus worden genezen. De kinderen leren 
uit dit verhaal dat je Jezus mag vertrouwen op Zijn 
woord. Hij vraagt van ons ook om dank U wel te 
zeggen voor wat Hij ons gee  .

Benodigdheden 
  Introduc  e 2: pop Rik, een vrolijke kinderpleister 

of een gewone met een s  ckertje erop geplakt.
  De Bijbel open: Bijbel, boekenlegger, groot rood 

hart van papier, s   
  Zingen: HGJB-bundel Op Toonhoogte
  Verwerking 1: bijlage op dik wit papier, voor elk 

kind een envelop, kleurtjes, schaar
  Verwerking 2: voldoende ruimte om een kring te 

maken

Voorbereiding 
De Bijbel open : Knip van een groot (rood) papier een 
hart uit.

Tien zieke  
mannen genezen



ProgrammaProgramma

Binnenkomer 
Stap, stap, stap, we gaan op stap,
wat fi jn dat jullie er zijn. 
Stap, stap, stap, we gaan op stap, 
kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].

(Refrein) 
Kom maar in de kring, 
kom maar in de kring, 
kom maar in de kring en zing.
Zing en klap, zing en klap, 
wij gaan sa-men, op stap! 

Stap, stap, stap, we gaan op stap, 
we pakken de Bijbel erbij. 
Stap, stap, stap, we gaan op stap, 
kom maar in de kring en klap [KLAP, KLAP].

(Refrein) 

Stap stap stap
stap stap stap
ssssssssstap

Introductie 1 – Bedanken

Aankondiging
Om het verrassingselement sterker te laten uitkomen, is er geen aankondiging.

Werkwijze
Loop langs ieder kind, geef het een hand en bedank het kind voor iets wat je zojuist gezien hebt of wat je 
weet van een kind. Zeg bijvoorbeeld: ‘Bedankt dat je vandaag naar de kerk bent gekomen’, of ‘Bedankt dat 
je zo netjes op je stoel zit te luisteren’. Als de groep erg groot is, kies dan een paar kinderen persoonlijk 
uit en noem daarna de hele groep. Vraag vervolgens aan enkele kinderen die jij een hand gaf, hoe ze 
het vonden en hoe ze zich voelden toen jij hen bedankte. Help hen eventueel door de vier emo  es te 
benoemen (bang, boos, blij, verdrie  g) en ze dan het gevoel te laten benoemen dat het dichtst bij hen 
komt.

Afronding
De kinderen hebben ervaren dat het fi jn voelt om bedankt te worden. Hoe zal Jezus het vinden als je Hem 
bedankt?
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Introductie 2 – Poppenspel
Rik Au, au, help me dan toch, auauauauau! (snikkend vertellen)
Leiding Rik! Wat is er met jou aan de hand?!
Rik Ik was hier aan het rennen en nu, snif, snif, ben ik gevallen. Mijn arm, au, doet zó’n pijn.
Leiding Laat eens kijken Rik, misschien valt het allemaal wel mee.
Rik Au, au, nee, niet aankomen. Oh, au, het doet echt zeer.
Leiding Kom op, Rik. Een beetje meer vertrouwen in mij mag wel. Ik zal echt heel voorzich  g doen.
Rik Echt? Beloofd?
Leiding Beloofd! Ik wil je alleen maar helpen.
Rik (steekt zijn arm naar de leiding toe)
Leiding Ik zie het al, een schaafwond op je elleboog. Er komt een klein beetje bloed uit.
Rik Weeeh, zei je (snik, snik)… bloed?
Leiding Het valt echt mee, Rik. Ik zal er een mooie pleister op doen. Kijk maar eens wat een leuke ik 

hier heb. (laat een leuke kinderpleister zien, of een gewone met een s  ckertje erop)
Rik Wauw, die is echt cool! Ik ga hem gauw aan de kinderen laten zien… (beweegt rich  ng de 

kinderen)
 Jongens en meisjes, kijk eens hoe mooi! Die heb ik gekregen van… (Rik valt s  l, denkt na…)
Rik O, wat lelijk van mij. Ik vergeet helemaal om [naam leiding] te bedanken. (draait om rich  ng 

de leiding:) Dank je wel dat je me zo goed geholpen hebt toen ik was gevallen. Kom eens 
dichtbij dan… Smak (Rik gee   de leiding een zoen)

Leiding Nou Rik, jij ook bedankt voor die zoen en dat je me niet was vergeten. Zeg Rik, weet je dat 
er in de Bijbel ook een verhaal staat over bedanken. Luister maar, dan zal ik het je vertellen.

 



De Bijbel open

Opstap
Pak de Bijbel en vraag een van de kinderen om 
hierin het bijbelgedeelte van vandaag op te zoeken. 
Vooraf heb je al een boekenlegger op de juiste plek 
in de Bijbel gelegd. Zeg dat je het verhaal dat hier 
staat nu gaat vertellen.

Voorbeeldvertelling
‘Melaats, melaats’. Tien mannen staan een eindje 
van de weg af en ze roepen dat vreemde woord: 
’melaats’. Wie zijn dat? En waarom roepen ze zo? 
Het zijn  en ongelukkige mannen. Ze zijn ziek. 
Overal op hun lijf zi  en vieze zweren. Elke dag 
komen er meer zweren bij, ze worden steeds zieker 
en over een poosje zullen ze sterven door deze 
zweren. Weet je waarom ze zo roepen? Ze moeten 
aan de andere mensen laten weten dat ze zo ziek 
zijn. Want als er iemand dichtbij komt, kan die 
persoon ook ziek worden. Daarom wonen ze ook 
niet in de stad, maar buiten de stad. Deze mannen 
zijn bij elkaar gaan wonen in kleine hutjes die ze 
gebouwd hebben. Zo kunnen ze elkaar wat helpen 
en voor elkaar zorgen.

‘Melaats, melaats’, roepen ze weer, want op de 
weg zien ze een groepje mensen aankomen. ‘S  l 
eens’, zegt een van die mannen, ‘volgens mij komt 
Jezus daar aan.’ De andere mannen kijken naar 
het groepje op de weg. Ja, het is Jezus met Zijn 
discipelen. Jezus over wie ze zulke mooie verhalen 
hebben gehoord. Jezus, die zieke en blinde mensen 
weer beter hee   gemaakt. O, als Hij vandaag ook 
eens naar hen toe zou komen…! 
‘Jezus, Meester’, roepen ze zo hard ze kunnen, ‘zorg 
toch voor ons, help ons.’ Jezus hoort de mannen 
roepen. Hij ziet ze daar staan, ziek en zwak en vol 
met zweren. Hij krijgt medelijden met ze, Hij wil 
ze graag helpen. Jezus staat s  l en roept naar de 
mannen: ‘Ga maar naar de priester in de plaats 
waar je vroeger woonde en laat jezelf aan hem zien.’ 
Wat zegt Jezus nu? De zieke mannen mogen toch 
niet dichtbij andere mensen komen. En dan naar 

de priester gaan? Daar mag je alleen maar naar toe 
gaan als je genezen bent. 

Maar kijk! De  en mannen vertrouwen op de 
woorden van Jezus en ze gaan op weg rich  ng de 
priesters. Tien mannen die geloven dat er vandaag 
iets moois in hun leven gaat gebeuren. ‘Kijk’, roept 
er een, ‘kijk eens naar mijn lijf! Al mijn zweren zijn 
weg!’ De andere mannen kijken ook naar hun lijf. 
Ja! Ook zij zijn helemaal beter. Hun huid ziet er weer 
net zo mooi uit als die van jou. (Kijk maar eens naar 
je armen, voel eens aan je huid. Wat voelt het zacht, 
hè? Zo voelt het bij de  en mannen ook weer, wat 
was dat lang geleden dat het zo zacht had gevoeld.) 
Wat een wonder. Zo snel als ze lopen kunnen gaan 
ze op weg naar de tempel, naar de priester. Wat zijn 
ze blij… helemaal beter!

Hé, kijk, daar staat een van de mannen s  l. Hij draait 
om en loopt weer terug. Is hij dan niet genezen? 
Jazeker wel, maar hij wil terug naar Jezus. Hoor, 
hij begint te zingen en loo   en prijst de Heere. 
Iedereen mag het horen van hem. ‘Jezus, Meester’, 
zegt hij als hij voor Jezus staat. Hij valt eerbiedig 
op zijn knieën en dankt de Heere van harte, met 
zijn hele hart (laat het rode hart zien). Wat een 
wonder dat Jezus hem genezen hee   en hij hoort 
niet eens bij het Joodse volk, hij is een buitenlander. 
Jezus kijkt de man aan en zegt zacht: ‘Er waren 
toch  en zieke mannen? Waar zijn dan de andere 
negen? Wilde niemand God eren dan alleen deze 
buitenlander?’ Ja, die anderen waren blij, maar ze 
zijn Jezus alweer vergeten. 
Voor die ene dankbare man hee   Jezus nog iets heel 
speciaals. Hij zegt: ‘Ga maar staan, ik weet dat jij 
echt in Mij geloo  . Je geloof hee   je gered.’

Afstap
Hoeveel zieke mannen riepen er naar Jezus? (  en) 
Wat hadden ze voor ziekte? (melaats, een ziekte op 
je huid) Waarom wonen ze niet in de stad? (gevaar 
voor besme   ng) Hoeveel mannen werden er beter? 
(  en) Eén man kwam terug om Jezus te bedanken. 
Vergeet jij ook wel eens om te bedanken voor iets 
wat heel fi jn was?



Ac  e 
Ik heb hier een groot, rood hart. Dit wordt een 
dankbaar hart. We gaan erop schrijven waar we 
dank U wel voor willen zeggen.
Vraag de kinderen waarvoor ze God willen bedanken 
en schrijf dat op het hart. Geef het een mooi 
plekje aan de muur. Mogelijk kun je elke keer een 
dankpunt meenemen in je gebed.

Gebed 
Dank U wel God, dat we op U kunnen vertrouwen. 
Wat U beloo   gebeurt al  jd. Leer ons om elke dag 
´dank U wel` te zeggen voor alle dingen die U ons 
gee  . Om Jezus’ wil, amen.

Zingen
Dank U voor deze nieuwe morgen (Op Toonhoogte 
122)

Aankondiging
We gaan een lied zingen om God te danken. Elke 
keer gee   Hij ons weer een nieuwe dag, alleen 
daarvoor al mogen wij Hem danken.

Werkwijze
Er zijn meerdere couple  en van dit lied, misschien 
kennen de kinderen er ook nog eentje. Je kunt 
ook met elkaar proberen een nieuw couplet te 
bedenken.

Lied
Dank U voor deze nieuwe morgen, 
Dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
Bij U komen mag.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
Dank U, dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God ik wil U danken,
Dat ik danken kan!

oorspr.  tel: Danke 
tekst & muziek: Mar  n Schneider & J. Möring 
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Verwerking 1 – Bedankkaarten (creatief)

Aankondiging
Soms kun je niet naar iemand toe gaan om hem te bedanken, dan woont hij te ver weg. Je kunt dan wel een 
kaart opsturen waar ‘bedankt’ op staat. Vandaag gaan wij zulke kaarten maken.

Werkwijze
Knip de kaarten uit (de korte lichtgrijze lijn). Vouw de kaart dubbel en kleur hem in. Binnenin kunnen de 
kinderen hun naam schrijven of schrijf voor hen hun naam erin. Het is leuk als je de kinderen er een envelop 
bij gee  . Thuis kan mama of papa er een adres op schrijven en een postzegel plakken. Natuurlijk kunnen ze 
de kaart ook aan iemand geven die ze willen bedanken.

Afronding
Ik zie heel veel mooie bedankkaarten. Wie kan er vertellen voor wie je de kaart gemaakt hebt en waarom? 
Kan je God een kaart sturen? Hoe moet je Hem dan bedanken?

Verwerking 2 – Dankjewelspel (spel)

Aankondiging
We gaan een spel doen waarbij je naar iemand toe moet gaan om hem te bedanken. Net zoals die ene man 
die terug ging naar Jezus toen hij merkte dat hij gezond geworden was.

Werkwijze 
Variant 1. Maak met de kinderen een kring. Eén kind gaat in het midden van de kring zi  en met zijn ogen 
dicht (of het wordt geblinddoekt). Wijs een aantal kinderen aan dat achter dit kind gaat zi  en. Spreek 
vooraf met de kinderen af dat er 1, 2 of 3 kinderen kunnen zi  en. Aan het kind in het midden wordt nu 
gevraagd: ‘Hoeveel dankbare mensen zi  en er achter je?’ Zonder te kijken gee   het kind antwoord, daarna 
mag het kijken of het goed is.

Variant 2. Maak een kring, zet één kind in het midden met zijn ogen dicht. Wijs dan één kind uit de kring 
aan dat achter het kind gaat zi  en en zegt: ‘Tim, tam, tel… wie zegt er ‘dank je wel’?’ Het kind dat de ogen 
dicht hee  , moet nu de naam raden van het andere kind. 

Afronding
‘Dank je wel’ zeggen is iets wat je niet alleen met je mond doet. Je zag in het spelletje dat je ook naar 
iemand toe moet gaan om hem te bedanken. God wil ook graag dat we aan Hem vertellen waar we blij over 
zijn. Waar ga jij vandaag voor danken?



 



Voor de
ouders  

Tien zieke 
mannen genezen

Lukas 17:12-19

Op dit blad kunt u lezen wat 
er  jdens Opstap is gedaan, 

zodat u er thuis op terug 
kunt komen.

Omschrijving
Vandaag ging het verhaal over de  en melaatse 
mannen. Zij weten dat Jezus hen kan genezen. 
Wanneer zij Hem aan zien komen, roepen ze met 
luide stem. Jezus ziet hen staan. Hij stuurt ze naar 
de priester, de man naar wie men heen moest om 
te laten zien dat je genezen was (zie Levi  cus 14). 
Vol vertrouwen dat Jezus een wonder zal doen, 
gaan de mannen op pad. Jezus geneest ze alle  en. 
Slechts één keert om en zoekt Jezus op om Hem te 
bedanken. Over deze man zegt Jezus dat zijn geloof 
hem hee   behouden.
Belangrijke punten in deze les zijn: vertrouwen en 
bedanken.

Lied (Op Toonhoogte 122)
Dank U voor deze nieuwe morgen, 
Dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
Bij U komen mag.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
Dank U, dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God ik wil U danken,
Dat ik danken kan!

oorspr.  tel: Danke 
tekst & muziek: Mar  n Schneider & J. Möring 
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Tips om hierop terug te komen in het gezin
  Als er na de maal  jd gedankt wordt, kunnen er 

vooraf dingen genoemd worden waar je voor 
kunt danken. Het zou prach  g zijn als ieder 
gezinslid om de beurt hardop zegt in het gebed 
waar hij/zij voor wil danken. Als uw kind dat niet 
dur  , zeg het dan uit zijn naam: ‘Heere, Tim wil 
graag danken voor…’

  Als uw kind een bedankkaart hee   gemaakt, 
praat hier dan nog even door. Wie wil hij 
bedanken en waarom? Ga vervolgens samen de 
kaart naar de brievenbus brengen.
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