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THUISONDERWIJS WEEK 3 (LIJDENSWEEK 6) 
THEMA: ZIEK LAND 

 
BIJBELMOMENT #3: ‘ZIEK’ IN HET GOEDE LAND 

 
BIJBEL: 
Tien verzen lang vertellen de Levieten in het gebed Wie de Heere voor de Israëlieten 
geweest is, hoe goed Hij voor hen gezorgd heeft. Als een refrein klinkt het door dit 
hoofdstuk: Gij hebt… En Gij hebt… Maar dan zeggen ze wie de Israëlieten geweest zijn en 
wat zij gedaan hebben: 
Lees Nehemia 9:23-30. 
 
BESPREKEN: 
- Wat gebeurde er in dat goede land waarheen de Heere de Israëlieten bracht (vers 26)? 
- Wat gebeurde er daardoor (vers 27a)? 
- Hoe goed was God (vers 27b)? 
- Wat deed het volk (vers 28)? 
- Wat was de bedoeling van de tegenslagen (vers 29a)? 
- De Heere is lang geduldig geweest (vers 30a), maar hoe is het met Israël geëindigd (vers 
30b)? 
- Hoe komt het dat er nu in Nederland zoveel zorgen en zieken zijn? Wat is de bedoeling van 
de Heere daarmee? Wat betekent dat voor ons leven? 
 
Doorpraten met oudere kinderen: 
- Kunnen Gods kinderen / bekeerde mensen / gelovigen dan niet ziek worden? Wat zegt 
Prediker 3:19 daarover? 
- Wat is de bedoeling van beproevingen voor onbekeerde mensen (Prediker 3:14)? 
- Wat is de bedoeling van beproevingen voor de gelovigen (1 Petrus 1:7)? 
 
BEZIG: 
- Leer Jesaja 53 vers 6. Je vindt deze tekst op de website uitgewerkt met pictogrammen en 
gebaren. 
- Maak een Bijbelse kijktafel. Neem een kaart van Nederland. Knip bijvoorbeeld uit een krant 
een kaart van Nederland met de verspreiding van corona. Kies een tekst uit de Bijbel 
waarmee je laat zien dat we tegen de Heere gezondigd hebben. Bijvoorbeeld Jeremia 3 vers 
25: ‘Wij hebben tegen den HEERE onze God gezondigd, en wij zijn der stem des HEEREN 
onzes Gods niet gehoorzaam geweest’. 
Of gebruik Jesaja 53 vers 6. Wijs ook de goede weg. Bijvoorbeeld door de eerste regels van 
Psalm 17 vers 3 erop te schrijven: ‘Ik zet mijn treden in Uw spoor, opdat mijn voet niet uit 
zou glijden’. Of de eerste regels van Psalm 86 vers 11: ‘Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k 
zal dan in Uw waarheid wand’len’. 
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