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Gooi nog een keer, want de zieke heeft (eindelijk) de moed om naar Jezus toe
te gaan. Iedereen doet een paar stappen achteruit als hij eraan komt.
Teken een tekstwolk op het spel en schrijf op: wat zou de zieke man vertellen
aan Jezus over zijn ziekte?
Vertel: ben jij wel eens ziek geweest? Hoe was dat voor jou?
Ga drie plaatsen terug, want niemand komt bij je op ziekenbezoek: mensen zijn
bang dat jij ze aansteekt met je ziekte. Het is besmettelijk.
Blijf hier twee beurten zitten, je bent te moe om uit bed te komen.
Wat betekent ‘rein maken’?
Sla een beurt over: De genezen man viert in zijn eentje een feestje.
‘Niet verder vertellen’, zegt Jezus. Welke opdracht krijgt de man nog meer?
Vertel eens, heeft iemand jou wel eens gezegd: ‘Niet verder vertellen!’
Je mag pas verder als je zes gooit, want je bent met iets anders bezig.
Opdracht: schrijf of teken een kaartje aan iemand die ziek is.
Vertel eens, heb jij wel eens meegemaakt dat je niet mee mocht doen?
Waarom was dat? Hoe was dat voor jou?
Offer brengen: de genezen man laat aan de priester zien dat hij weer beter is.
Nu mag hij weer aan alles meedoen en bij de mensen zijn.
Vertel eens: Heb jij weleens meegemaakt dat je eerst niet mee mocht doen en
later wel? Waarom was dat? Hoe was dat voor jou?
Aan wie zou de man als eerste vertellen dat hij genezen is?
Kun jij makkelijk een geheim bewaren? Wanneer wel, wanneer niet?
Wat zou de broer doen nu hij van het ‘geheim’ heeft gehoord?
Wanneer is het moeilijk om je mond over iets te houden?
Gooi nog een keer. Opdracht: spring een gat in de lucht of doe een
vreugdedansje.
Aan wie vertel jij als eerste je verhaal als je heel erg blij bent?
Ook de bakker krijgt het te horen.
Schrijf een kaartje aan iemand die ziek is.
Wat zouden de mensen op de bank in het parkje zeggen tegen de genezen
man?
Blijf hier twee beurten zitten. Opdracht: schrijf of teken een geluks- of
felicitatiekaart aan iemand die beter geworden is.

Oplossing: bij 15: Je mag dan weer bij de mensen zijn en in de tempel komen.
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