
Kindernevendienst zondag 14 februari 
 
Vooraf voor de ouders/verzorgers: 
Vertel de kinderen het volgende verhaaltje: 
 
‘Er staat een mooie, nieuwe fiets in de schuur. Een rode met een bel. Lisa mag 
het nog niet weten! Maar Tobias, die weet het wel. En morgen, als Lisa jarig is… 
dan moet ze eerst een blinddoek om. En dan zegt Tobias: “We gaan eventjes 
naar de schuur, kom maar, kom!” Dan gaat de blinddoek af en als Lisa dan de 
nieuwe fiets ziet… Maar zover is het nu helaas nog niet. Het is allemaal nog 
top-secret, zeer geheim en onbekend, dat Lisa straks zo wordt verwend. Van 
Tobias zal zij niks horen: hij let goed op, zijn mond zit dubbelgoed op slot. Die 
ene dag kan hij dat best, want morgenvroeg, dat is al vlot. Hoewel… Hij denkt: 
Als ik nou een ietsepietsje klein beetje vertel. Bijvoorbeeld: ‘Het heeft een bel 
en gaat heel snel.’ Dan weet Lisa nog steeds zo goed als niets over die mooie, 
nieuwe, rode fiets. En als hij dan nog zegt: ‘Misschíen zitten er wielen aan’, dan 
heeft hij toch nog niets verkeerd gedaan? Tobias zucht en piekert, hij twijfelt 
en zwijgt. Wat is het lastig als iemand een verrassing krijgt! 
 
Vraag aan jullie kind(eren) of ze wel eens een geheimpje moeten bewaren. En 
wat vinden ze daarvan? 
 
Vandaag lezen we een verhaal over een man die een heel bijzonder geheim moet 
bewaren. Maar of hem dat lukt… 
 
------------------------------------ 
Het verhaal: Blijf-uit-de-buurt 
 
Ergens in Galilea woont Blijf-uit-de-buurt. Dat is natuurlijk niet zijn echte 
naam, maar zo noemen de mensen hem: Blijf-uit-debuurt. Want ze willen niet te 
dicht bij hem komen. Overal op zijn lichaam heeft hij plekken: op zijn armen, 
zijn benen, zijn buik en zelfs zijn gezicht. Het zijn nare plekken en zijn ziekte 
is besmettelijk. Blijf-uit-de-buurt voelt zich alleen. Is er niemand die hem kan 
helpen? Hij is al honderd keer bij de dokter geweest, maar die wil ook niet te 
dicht bij hem komen. ‘Het spijt me’, zei hij op anderhalve meter afstand. ‘Hier 
heb ik geen medicijn voor.’ Op een dag hoort Blijf-uit-de-buurt dat Jezus in de 
buurt is. Daar ga ik heen, denkt hij. Als Blijf-uit-de-buurt bij Jezus komt, 
roepen de mensen die erbij zijn tegen Jezus: ‘Kijk uit! Daar heb je Blijf-uit-de-
buurt! Hij is ziek en het is besmettelijk!’ Maar Jezus luistert niet naar die 
mensen. Hij zegt vriendelijk: ‘Wat kom je doen?’ Blijf-uit-de-buurt valt op zijn 



knieën. ‘Als u het wilt, komt alles weer goed met mij.’ Jezus steekt zijn hand uit 
en raakt hem aan. ‘Ik wil het’, zegt hij zacht. Even is het stil. Blijf-uit-de-buurt 
voelt dat er iets gebeurt. Hij voelt aan zijn armen, zijn benen en zijn gezicht. 
Al zijn plekken zijn weg! ‘Je mag het aan niemand vertellen’, zegt Jezus tegen 
hem. ‘Ga maar naar de tempel en laat de priesters zien dat je weer helemaal 
gezond bent. Maar zeg tegen niemand wat er gebeurd is.’ Blijf-in-de-buurt 
knikt en gaat meteen op weg. Maar onderweg vindt hij het wel moeilijk om het 
aan niemand te vertellen. Hij kan het toch wel aan zijn zus vertellen? Of aan de 
buurvrouw? En aan de dokter? En de mensen op de markt? En de mensen langs 
de weg? Hij vertelt het bijna aan iedereen. En alle mensen zien hoe gelukkig hij 
is. ‘Die Blijf-uitde-buurt toch’, zeggen ze lachend. ‘En die Jezus toch, die zulke 
dingen kan.’ Ze gaan allemaal op zoek naar Jezus, om te zien of er nog meer 
wonderen gebeuren. En Jezus? Die blijft voorlopig maar een beetje uit de 
buurt. Maar toch weten alle mensen hem te vinden! 
 
 
 
Gebed: 
Wij danken U voor alle fijne dingen waar we over willen blijven praten. 
Als mensen beter worden, als ergens vrede komt, 
als de aarde mooier wordt; dan kun je toch je mond niet houden? 
Daarom danken wij U, God. 
En wij bidden U voor al die dingen waar mensen niet over mogen zwijgen. 
Als mensen ziek zijn, als er ergens ruzie is, 
als de aarde wordt beschadigd; dan kun je toch je mond niet houden? 
Daarom bidden wij U, God. Luister naar ons. 
Amen 
 
 
Hieronder volgt nog een kleurplaat over de genezing van de man die bij Jezus 
kwam. 



 


