
LICHT GAAT AAN!
Marcus 2:1-12

Vul de ontbrekende woorden in en vul ze in de puzzel in.

Jezus is in de plaats (1).............................. als er veel 
mensen bij Hem op bezoek komen. Zelfs voor de 
(2)..................... is er geen plaats meer. Dan wordt er 
een (3)........................... man bij Hem gebracht. Hij wordt gedragen door (4).................. 
mensen. De mensen willen niet voor hen aan de kant gaan dus maken ze een gat in het 
(5)...................  en laten de man daardoor naar (6) ..................... zakken. Bij het zien van 
hun (7)......................... zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw (8)........................ zijn
   u vergeven.‛ Er zitten ook (9)................................. tussen de mensen,  
   die vinden dat (10).................. zoiets niet mag zeggen, want zonden  
   vergeven kan God alleen. Jezus laat zien dat Hij de Zoon van God is  
   en zegt tegen de man: ‘Ik zeg u, (11)............ op, pak uw bed en ga   
   naar (12).................‛ De man staat meteen op, pakt zijn (13) ..............  
   en gaat weg. De mensen om hem heen (14)........................ God!

Spijt
Op weg naar school denk je er weer aan dat je vandaag een repetitie hebt. Gisteren had je 
zoveel leuke dingen te doen, de repetitie heb je niet geleerd. Oei, hoe moet dat nu? Met lood 
in de schoenen ga je naar school. Een slecht cijfer kun je er eigenlijk niet meer bij hebben...
Als de juf/meester de blaadjes uitdeelt, gaat de telefoon. Hij/zij moet meteen weg, de 
repetitie gaat niet door. Hoe voel je je dan?...........................................................................................
Doe je de volgende keer beter je best om te leren? ................................................................................
Waarom wel/niet? .............................................................................................................................................

Je kunt ergens heel veel spijt van hebben! Bid God om vergeving als je ergens heel erg mee 
zit, als je je schuldig voelt.
Je voelt je daarna lichter, dan gaat het licht van binnen aan!
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