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Bezig-rond-de-Bijbel-moment 
 

Thuisonderwijsweek 2 / Lijdensweek 5 
Thema: Ziekte & Zonde 

 
#1: Ik ben de HEERE, uw Heelmeester en Heiland 

 
 
BIJBEL: 
Lees Lukas 5:18-25. 
 
BESPREKEN: 
- Wat is een geraakte (vers 18)? (Een verlamde) 
- Hoe komt hij bij de Heere Jezus (vers 19)? 
- Waarom is het zo bijzonder wat de Heere Jezus zegt (vers 20)? 
- Wie is God (en dus ook de Heere Jezus) voor zondaren (Jesaja 43:3a)? Wat 
betekent deze Naam? (Heiland betekent: Verlosser, Redder, Behouder. In Heiland 
hoor je het woord helen. Helen is maken wat stuk is. De Heiland maakt wat door de 
zonde stuk is gegaan: Hij maakt het weer goed met God. Hij verlost van de zonden. 
Hij bevrijdt van de duivel. Hij redt van de dood) 
- Hoe hoor je de betekenis van Heiland in vers 24? (Door de Heere Jezus kunnen 
zonden vergeven worden, omdat Hij met Zijn bloed voor de zonden betaalde) 
- Wie is God (en dus ook de Heere Jezus) voor zieke mensen (Exodus 15:26b)? 
- Hoe zie je dat in deze geschiedenis van de verlamde man? 
- Wat leert deze geschiedenis ons? 
 
BEZIG: 
- Je kunt van lego, duplo, playmobil of andere poppetjes eenvoudig een verwerking 
maken van de vier vrienden en de verlamde man.  
 
Tip: Bouw de hele situatie van thuisonderwijs na met lego of duplo (zie ook foto 2 die 
ik ontving van een gezin). Kinderen aan tafel voor schoolwerk. Mensen in het 
ziekenhuis door corona. Een lege kerk… Het is goed voor de verwerking van emoties 
als kinderen zich op deze manier kunnen uiten. Zet dan ook de Bijbelteksten als 
richtingwijzers erbij. 
 
- Je kunt kinderen een tekening laten maken van deze Bijbelse geschiedenis. Ook 
hierbij kun je de tip meenemen. 
 
- Hoe kunnen wij als de vier vrienden zijn? Hoe kunnen wij mensen bij de Heere 
Jezus brengen (woorden en daden)? Maak dit met elkaar concreet: bid voor zieken, 
stuur een kaartje, bied hulp als dat mogelijk is. 
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