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Dit gezinsmoment is geschreven  
in de periode van het corona-virus,  

maar kan gebruikt worden in elke tijd van ziekte. 
De nadruk ligt op hygiëne – een voluit Bijbels begrip. 

Zo zorgt God langs een middellijke weg. 
 

Binnenkomer 
Een (wellicht bekend) proefje. Als je kinderen het al kennen, roep het dan in 
herinnering. Ze zullen het vast nog weten. 
- Neem een schaal en doe die halfvol met water 
- Strooi er peper over heen. De peper zal zich over het oppervlak verspreiden. 
- Steek je wijsvinger erin. Wat gebeurt er? Er zitten allemaal peperkorreltjes aan je 
vinger. Je bent besmet door de peper! 
- Was je vinger en doe er een druppel zeep op 
- Steek opnieuw je wijsvinger in de schaal. Wat gebeurt er? De peper gaat voor de 
zeep op de vlucht! 
 

Bespreken 
Trek de lijn door naar de virus die momenteel heerst. Dat stofje is veel kleiner dan 
een peperkorrel. Je kunt het met je ogen niet zien, zo klein is het. Maar het kan wel 
bij je komen. Dan raak je besmet. Vraag de kinderen wat je kunt doen om dat te 
voorkomen. Ze zullen al heel wat op weten te noemen: goed je handen wassen, je 
neus snuiten in een papieren zakdoek en gelijk weggooien, niesen en hoesten in je 
elleboog… Hygiëne is belangrijk in deze tijd. Niet alleen voor jezelf, ook voor 
anderen! 
 

Bijbel 
In de tijd van de Bijbel was hygiëne ook belangrijk.  
Lees Lukas 17:11-14 en bespreek dit gedeelte met behulp van de volgende vragen: 

1. Wat is melaatsheid voor een ziekte? Wat weet je daarvan? (Je kreeg dan 
allemaal witte plekken op je huid: zweren)  

2. Wat is corona voor een ziekte? Wat weet je daarvan? (Het lijkt op griep. Je 
wordt erg verkouden, moet hoesten, krijgt keelpijn en vaak ook hoofdpijn) 

3. Waarom staan die melaatse mannen van verre (vers 12)? (Als je in de tijd van 
de Bijbel melaats was, moest je in een apart huis wonen (2 Kronieken 26:21). 
Je mocht vaak ook niet in de stad blijven (2 Koningen 7:3). En als er mensen 
in je buurt kwamen, moesten ze op afstand blijven en daarom moest je 
roepen: onrein, onrein (Leviticus 13:45)! Nu zouden we zeggen: besmet! En 
ook nu moet je bij corona binnen blijven en kun je beter niet zomaar andere 
mensen ontmoeten als dat niet nodig is. Daarom zijn we thuis) 

4. Wat roepen deze melaatsen (vers 13)? Wat betekent dat? 
5. Wat gebeurt er (vers 14)? (De Heere Jezus hoeft niets te doen. De 

melaatsheid gaat vanzelf voor Hem op de vlucht. Zo machtig is Hij. Toen en 
nu!) 

Jezelf beschermen 
-gezinsmoment bij ziekte (4-12 jaar)- 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl , 2020 

Bezig 
Kies zelf hoe je dit Bijbelgedeelte met je kinderen wilt verwerken. De nadruk van dit 
gezinsmoment ligt op: jezelf beschermen. Benadruk het belang van afstand houden 
en goed je handen wassen en de andere maatregelen opvolgen. 
 

- Het belang van afstand houden (anderhalve meter is de richtlijn van de RIVM) 
kun je duidelijk maken met behulp van het spel Domino Express. Zet een heel 
aantal dominostenen in een lange rij. Als er één omvalt, vallen ze allemaal. 
Doe het nog eens maar dan met afstand ertussen. Als er één omvalt, blijven 
er veel staan.  

 
- Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je een werkblad met tien vingerpoppetjes. 

Erg geschikt om de geschiedenis van de tien melaatsen met jonge kinderen 
concreet te maken. Tien zieke mannen. Vraag aan ze: kom je in mijn huis. En 
ze antwoorden: nee, ik mag niet in je huis komen – ik moet op afstand blijven. 
Zo leer je kinderen ook waarom het in deze omstandigheden niet mogelijk is 
om bij vriendjes te spelen. Op de handen staat: onrein. Een herinnering om 
steeds je handen te wassen. 
 

  
 

  
 

 
 

Besluiten 
Benadruk dat de Heere ook voor ons zorgt door ons voorzorgsmaatregelen te geven. 
Net als in de tijd van de Bijbel. Wij vinden het misschien lastig om ze na te leven. 
Maar bedenk dat het voor de melaatse mensen in de tijd van de Bijbel nog veel 
lastiger was. Bid om naleving van de regels en vraag om de bescherming van God. 

P.S. Heb je met de vingerpoppetjes gewerkt? Bewaar ze dan: er komt nog een 
aflevering over de genezing van deze melaatsen. 
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