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Bezig-rond-de-Bijbel-moment 
 

Thuisonderwijsweek 2 / Lijdensweek 5 
Thema: Ziekte & Zonde 

 
#5 Ziek vanwege zonde? 

-met Bijbelkwis over zieken in de Bijbel- 
 
BIJBEL: 
Lees Johannes 9:1-7. 
 
BESPREKEN: 
- Wat vragen de discipelen als ze een blinde man zien zitten (vers 2)? 
- Is dit een goede vraag? Hoe blijkt dat uit het antwoord van de Heere Jezus (vers 
3a)? 
- Mag je dus denken als iemand ziek is: dat komt door een bepaalde zonde? (Nee. 
Ziekte komt wel door de zonde, maar je mag nooit zeggen dat iemand ziek wordt als 
straf van God voor een bepaalde zonde. Dan zouden alle mensen ziek moeten zijn, 
want alle mensen zijn zondaren). 
- Wat was de bedoeling van de blindheid bij deze man (vers 3b en 5? (Door deze 
man te genezen laat de Heere Jezus zien dat Hij de Zoon van God is. Hij kan zieken 
genezen, maar ook zondaren zalig maken. Hij is het Licht der wereld voor mensen 
die in de duisternis van de zonde leven). 
- Gelooft de blinde man die ziende wordt dat (vers 33 en 38)? 
 
BEZIG: 
Speciaal met het oog op de zaterdag en zondag is een Bijbels spel rond ziekten in de 
Bijbel gemaakt. Je kunt de kaartjes daarvoor vinden op de website via de tag ‘ziekte’ 
of via de zoekterm ‘Bijbelkwis’. Met deze kaartjes kun je verschillende spellen spelen: 

1. Je kunt er met het hele gezin een quiz mee doen. Gewoon met elkaar voor de 
gezelligheid en leerzaamheid, maar het kan ook als spel met een winnaar. De 
spelleider stelt dan aan elke speler om de beurt een vraag. Als je de vraag 
goed hebt, mag je het kaartje hebben. Wie aan het einde het meeste kaartjes 
heeft, heeft gewonnen. 

2. Je kunt er met de gezinsleden die kunnen lezen een memory mee doen. Alle 
vraagkaartjes en antwoordkaartjes leg je omgekeerd op tafel. Om de beurt 
mag je twee kaartjes omdraaien: zoek de goede vraag bij het goede antwoord. 

3. Je kunt ze gebruiken bij een spel als Kwistet of Ganzenbord of een ander 
bordspel in plaats van een dobbelsteen. Bedenk dan van tevoren hoeveel 
stappen je vooruit mag als je het goede antwoord geeft. 

4. Je kunt er met jonge kinderen ook een ‘treinspel’ van maken. Leg een aantal 
eenvoudige vraagkaartjes als een lange trein met wagonnen achter elkaar op 
de grond. Lees de vraag voor en leg het goede antwoordkaartje er 
ondersteboven op als de kinderen het antwoord weten. Als ze het antwoord 
niet weten, ga je naar de volgende vraag. Ga zo door totdat alle wagonnen 
een antwoordkaart hebben gekregen. 

5. En misschien kun je zelf nog wel een spel bedenken met een mooie naam… 
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