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Bezig-rond-de-Bijbel-moment 
 

Thuisonderwijsweek 2 / Lijdensweek 5 
Thema: Ziekte & Zonde 

 
#4 Bladeren tot genezing 

 
 
BIJBEL: 
Lees Openbaring 22:1-5 
(Met een paar aanpassingen ook geschikt voor peuters en pubers) 
 
BESPREKEN: 
- Wat ziet Johannes in deze verzen? (Hoe het in de hemel zal zijn) 
- Een rivier… een tuin… de Boom des levens… Waar doet je dat aan denken? (Aan 
het paradijs) 
- Wat weet je van de boom des levens (Genesis 2:9 en 3:22)? 
- Was er ziekte in het paradijs? Was er zonde? Wanneer zijn die gekomen? 
- Zal er ziekte en zonde in de hemel zijn? 
- Hoe komt dat (vers 2)? (Daar staat de Boom des levens weer die elke maand 
vruchten geeft en die bladeren heeft die genezen van ziekte en zonde) 
- Wie wordt er met de Boom des levens bedoeld? (De Heere Jezus).  
- Letterlijk staat er in het Grieks: Hout van leven, of Hout tot leven. Waar doet je dat 
aan denken? (Aan het kruishout van Golgotha) 
- Wie zullen er in de hemel God te dienen (vers 3)? (Iedereen die door het geloof bij 
de Heere Jezus hoort) 
- Wat raakt jou in deze beschrijving van de hemel? 
 
BEZIG: 
Jongere kinderen: 
- Maak een (verf)tekening of knutselplaat van deze Boom des Levens, waarin je ook 
het kruis verwerkt!  

- Je kunt bijvoorbeeld echte blaadjes zoeken in de tuin, die met verf insmeren 
en dan ‘stempelen’.  
- Je kunt ook takjes (of stukjes boomschors) en bladeren zoeken in de tuin en 
die op je blad lijmen. 

- Hebben je kinderen eerder een ziekenhuisje gemaakt van duplo of lego, zet daar 
dan nu een boom bij en laat de kinderen vertellen waarom. 
Oudere kinderen: 
- Ook nu worden er wel medicijnen en drankjes van bladeren gemaakt. Je kunt ook 
thee van bladeren maken. Verdiep je hier eens in en maak zelf thee uit eigen tuin. 
Dan kan bijvoorbeeld met de bladeren van de muntplant, citroenverbena of 
citroenmelisse, brandneteltoppen (pluk met handschoenen), rozenblaadjes of  
gedroogde bloemen van kamille. Let op: gebruik onbespoten kruid en was het altijd 
goed voor gebruik. Voor 1 kop thee heb je ongeveer een eetlepel fijngesneden 
blaadjes nodig. 
- Laat iemand op een theeblad verschillende soorten theezakjes met verschillende 
smaken neerleggen met nummers erbij. Iedereen die meedoet, schrijft op een 
blaadje welk fruit of kruid hij of zij ruikt. Hoeveel heb je er goed geraden? Nu een 
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stelling om eerbiedig over na te denken en met elkaar te bespreken: als je 
zondezieke ziel genezen is door de bladeren van de Boom des levens, verspreid je 
met je leven de geur (reuk) van Christus (2 Korinthe 2:15). Wat merken anderen dan 
aan je leven?   
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