
  
Marcus 10 : 46-52 
 
Wat heb je nodig?   

0 Een voeldoos: Een doos met  

2 ronde gaten in de zijkant 

0 Een blinddoek. 

 

Spel met de voeldoos 
0 Stop een voorwerp in de 

voeldoos. Het kind ziet niet wat 

het voorwerp is. Hij steekt zijn handen door de openingen en voelt wat het 

is. Als je het raadt krijgt je een punt.  
0 Maak deze opdracht moeilijker voor oudere kinderen. 

0 Je kunt ook houten letters nemen om te laten voelen. 

 

Spelletjes met een blinddoek 
0 Eén kind krijgt een blinddoek voor. De andere kinderen roepen hem. Ga 

op het geluid van de stemmen af, en probeer iemand te zoeken, en te 

raden wie het is. Je kunt ook voelen wie er voor je staat.  
 



0 Eén kind zit met een blinddoek in de kring. Een ander kind loopt op zijn tenen 

naar dit kind. Waar hoor je de voetstappen? 

0 Meerdere kinderen sluipen naar het midden en gaan achter het kind zitten. 

Hoeveel kinderen zitten er achter je? 

0 Elk kind maakt om de beurt een dierengeluid. Wie zijn stem herken je? 

0 Het geblinddoekte staat in spreidstand. Hoeveel kinderen kruipen er onder je 

benen door?  

0 Twee kinderen zijn geblinddoekt. De één roept: ‘Waar ben je?’ De ander 

antwoordt: ‘Hier!’ Luister goed naar de stem van de ander, en loop in de richting 

van het geluid. Probeer elkaar zo te vinden. 

 

 
Luisterspel: Wie zijn stem hoor je?  
 

 

 

 

                Zo        klinkt mijn stem,                    kun   jij    ho -  ren  wie   ik    ben? 
 

 

 

 
Zo klinkt mijn stem. 

        Kun jij horen wie ik ben? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 Eén kind sluit de ogen, een ander kind zingt dit lied. Wie zijn stem hoor je? 

0 Verander de tekst: Kun je voelen wie ik ben.  
De kinderen staan in de kring. Het kind in het midden van de kring is 

geblinddoekt. Steek je handen naar voren en loop naar een kind. Wie staat er 

voor je? Voel maar: de haren, de kleren, kun je het raden?  
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Verhaal: Bartimeüs 
 
Vertel in het kort het verhaal uit Marcus 10 : 46 - 52  

 

Stel je voor dat je niets kunt zien. Als je blind bent herken je de 

voorwerpen door te voelen. Dat hebben we net gedaan bij het 

spel met de voeldoos.  

 

Een blinde luistert heel goed naar de stemmen om zich heen. Dat 

doet de blinde Bartimeüs ook. Hij hoort dat de mensen praten over 

Jezus. Hoort hij het goed? Helpt Jezus alle mensen en geneest Hij 

alle zieken? En is Hij hier nu vlakbij? Bartimeüs bedenkt zich geen 

moment. Hij roept zo hard als hij kan: ‘Jezus, heb medelijden met 

mij!’ Gek he, de mensen zeggen dat hij moet stoppen met 

schreeuwen. Stoppen? Nu Jezus, die hem kan helpen, vlak bij hem 

is? Geen denken aan. En Bartimeüs roept nog harder: ‘Jezus! Heb 

medelijden met mij!’ Jezus blijft staan en Hij zegt dat Bartimeüs  bij 

Hem mag komen. ‘Wat wil je dat Ik zal doen?’ vraagt Jezus. ‘Dat ik 

kan zien Heer,’ zegt Bartimeüs. Jezus ziet zijn geloof en doet een 

groot wonder. Wow! Bartimeüs mag zien! Hij ziet Jezus voor hem 

staan. Gaaf he, zo is Jezus. Als je Hem roept zal Hij je altijd helpen. 

En hoe! 
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