
Door het dak
Zoals verteld in Lukas 5:17-26

Sleutelvers:
Bij het zien van zoveel geloofsvertrouwen, zei Jezus tegen de verlamde man: “Vriend, uw 

zonden zijn u vergeven.”

Lukas 5:20 Het Boek

Tot nu toe…
Wat heb je geleerd van het voorgaande verhaal (of de verhalen)?

Wat weet je nog van Gods grotere verhaal?

Moedig je kind aan om zich het vorige verhaal te herinneren door samen de app te bekijken. 

Zet het geluid uit en laat je kind het verhaal hardop vertellen en gebruik de plaatjes als 

ondersteuning.

Dit verhaal ontdekken…
Laat je kind het verhaal aan je terug vertellen.

Moedig ze aan bij het herinneren door het stellen van de volgende vragen:
 

 •   Waarom namen de mannen hun vriend die niet kon lopen mee om Jezus te zien

      (Omdat zij geloofden dat Jezus hem kon genezen)

 •   Wat deden de vrienden toen ze zagen dat het hele huis vol met mensen was?

      (Ze haalden de dakpannen van het dak af en maakten er een gat in)

 •   Wat zei Jezus toen Hij zag dat de man niet kon lopen?

      (“Uw zonden zijn u vergeven. Sta op, neem uw draagbaar en ga naar huis.”)

Maar er is meer…
Alleen God kan zonden vergeven. Alleen God kan mensen genezen. Jezus deed ALLEBEI! 

Jezus vergaf de man zijn zonden en genas zijn benen om te laten zien dat Hij Gods kracht had.

Voor de ouder



Gods grotere verhaal…
Hij liet zien dat Hij God was door de man zijn zonden te vergeven en zijn benen te genezen zodat 

hij weer kon lopen. Hij gaf om de binnenkant en de buitenkant van de man die Zijn hulp nodig 

had. Jezus liet zien dat Hij er was met een doel; dat Hij er was om alles te herstellen wat zonde 

kapot had gemaakt.

Mijn verhaal…
De vrienden van de man brachten hem naar Jezus omdat ze geloofden dat Jezus hem kon 

genezen, en dat deed Hij! God wil alles wat kapot is in jouw leven ook herstellen! Zowel nu als in 

de hemel heeft God de kracht om alles wat kapot is in jouw leven te herstellen.

 •   Wat is er in jouw leven dat je wilt dat Jezus geneest?

 •   Hoe kan Jezus jou van binnen genezen?

      (Jezus kan mijn hart genezen; Jezus kan mij helpen om meer te willen leven zoals Hij)

Praat met God…
Lieve Here God,

Dank U voor Uw liefde.

Dank U dat U naar de aarde bent gekomen om ons Uw kracht te laten zien.

Help mij om rustig te worden en te weten dat U God bent.

Amen

Word rustig en wees u ervan bewust dat Ik God ben. Ik ben de Hoogste onder alle volken, de Grootste op de 

hele aarde.     

Psalm 46:11 Het Boek  
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