
Als je Jezus ontmoet,  

word je beter, word je stil… 

Het is een drukke boel bij het huis van Simon. Maar soms 

maakt Jezus het helemaal stil. 

 

Een verhaal uit het evangelie 

 Jezus was naar de synagoge geweest. Daarna ging Hij 

samen met zijn leerlingen naar het huis van Simon en 

Andreas. In dat huis lag de schoonmoeder van Simon ziek 

in bed. Zij had hoge koorts en was heel ziek.  

 Jezus ging naar de vrouw toe. Hij pakte haar hand vast. Hij 

zei tegen haar: “Sta maar op!” Toen ze dat deed had zij 

geen koorts meer. Ze was genezen! 
 

Toen het donker geworden was, kwamen heel veel mensen 

naar Jezus toe. Velen van hen waren ziek. Jezus genas hen.  
 

Later die nacht ging Jezus 

naar buiten. Hij had zoveel 

mensen gezien en 

geholpen. Hij wilde naar 

een rustige plek om er te 

gaan bidden.  
 

Simon en zijn vrienden 

kwamen achter Jezus 

aangelopen. Toen zij Jezus gevonden hadden zeiden zij: 

“Waar was je? Iedereen zoekt je!”  

Daarop antwoordde Jezus: “Kom, we gaan weer verder”. 

Want Ik moet ook op andere plekken het Goede Nieuws 

gaan vertellen. 
 

Naar Mc 1,29-39 

 

 

 

Parochie in  

Deinze-Nevele 



Nadenken over wat dit verhaal ons wil zeggen… 

Er komen heel veel zieke mensen op Jezus af. Ze willen 

allemaal dat Jezus hen zou genezen. Jezus is vol liefde en 

helpt dan ook graag deze mensen. Maar Jezus heeft nadien 

behoefte aan rust. In de nacht zoekt Hij de stilte op. Hij gaat 

naar een eenzame plaats om er te bidden.  
 

➢ Waarom zou Jezus ’s nachts, in het donker,     

     naar een rustige plaats gaan? (waarom niet  

     overdag?) 

➢ Waarom zou Jezus bidden tot God, zijn Vader?  

 

Misschien heb ook jij wel eens nood aan rust.  

➢ Heb je in huis een plaats waar je tot rust 

kan komen?  

➢ Hoe probeer jij je dan om het stil te maken? 
 

Jezus zoekt een stille plaats op om er te bidden.   

➢ Bid jij ook wel eens  

als het heel stil is om je heen? 

 

 

Doe-tip   

Ga eens op zoek naar een stille plek waar je               

even alleen kunt zijn. Of doe gewoon je ogen dicht. 

Misschien lukt het om met God te praten.  

Wat wil je Hem graag vertellen. Iets waarvoor je            

Hem wil bedanken? Of ets waar je het moeilijk mee hebt? Of... 

 

Een weetje! 
 

In een synagoge komen joden samen om elkaar 

te ontmoeten, te bidden en om de Bijbel te 

bestuderen. 

 

 

 



Om te kleuren: Jezus geneest zieken mensen 
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Knutselidee 

1) Wat heb je nodig? 

➔ de afbeelding van de deurhanger 

➔ een schaar 

➔ kleurpotloden en/of stiften 

➔ lijm 
 

2) Aan de slag! 

➔ knip de deurhanger uit 

➔ deze kan je inkleuren en versieren 
 

3) Deze deurhanger hang je aan de klink van een kamerdeur. 

Zo kan je anderen laten weten                                                   

dat je het graag even stil hebt… 

 

Gebed  

Goede God, 

Jezus sprak heel vaak met Jou.         

Van Jou kreeg hij kracht en wijsheid. 

Zo kon hij zorgen voor iedereen  

die pijn en verdriet had. 
 

Wij willen Jou vragen 

om ons te helpen 

om net als Jezus  

af en toe stil te worden,  

rustig te zijn.  

Om dan even  

met Jou te praten. 
 

Help ons ook  

om goed te zijn voor anderen: 

op school, thuis, bij de buren… 
 

En wil Jij ook voor ons zorgen 

als wij pijn hebben of ziek zijn? 
 

Dankjewel, lieve God! 


