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Sterven 
Gouden Gezinsmoment (3-10 jaar) 

Serie ‘sterven-begraven-weer opstaan’  
Sterven deel 1 

 
 
 

Het is belangrijk om kinderen 
– voordat ze in de nabije omgeving met sterven te maken krijgen –  

meer te leren over sterven en begraven worden. 
Vandaar deze Gouden Gezinsmomenten over  

‘sterven-begraven-weer opstaan’, waarvan dit de eerste is.  
Het gaat over ziel en lichaam bij het sterven.  

 
 

Binnenkomer 
Lees uit een zogenoemde kinderbijbel de gelijkenis van de rijke man en de arme 
Lazarus. In plaats daarvan of daarnaast kun je natuurlijk ook Lukas 16:19-31 lezen. 
 
 

Bijbel erbij 
Bespreek deze gelijkenis aan de hand van de volgende vragen: 
- Hoe leefde de rijke man (vers 19)? 
- Wat gebeurde er met zijn lichaam toen hij gestorven was (vers 23a)? 
- Wat gebeurde er met zijn ziel toen hij gestorven was (vers 23b)? 
- Hoe leefde Lazarus (vers 20-21)? 
- Wat gebeurde er met zijn ziel toen hij gestorven was (vers 22)? 
- Hoe noem je die plaats? 
- Welke twee mogelijkheden zijn er voor je ziel als je sterft? 
- Wat weet je van de hemel? Wie gaan daarheen? 
- Wat weet je van de hel? Wie gaan daarheen? 
- Wie moet je in je leven dus leren kennen? 
- Hoe kun je hem leren kennen (Lukas 16:29)? 
 
 

Bezig 
Laat de kinderen deze gelijkenis verwerken. Dat kan bijvoorbeeld op de volgende 
manieren: 
- Zoek op internet een kleurplaat van de rijke man en de arme Lazarus. Print deze 
kleurplaat uit en laat de kinderen deze inkleuren. Blijf in de buurt, zodat ze de vragen 
die in hen opkomen aan je kunnen stellen. 
- Kijk met je kinderen naar de poster van de brede en de smalle weg. Leg uit wat op 
deze plaat te zien is. Kijk naar de twee wegen en waar ze eindigen. Benadruk dat het 
leven een voorbereidingstijd voor de eeuwigheid is. Wijs de kinderen op het kruis. 
Door het geloof in de Heere Jezus kom je in de hemel. Johannes 3 vers 16: ‘Want 
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alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve maar het eeuwige leven hebbe’. 

 
 

Besluiten 
Eindig met gebed. Laat kinderen de ernst van het leven voelen. Draag alle kinderen 
voor de Heere op. Bid om een wijs hart, dat de zonde haat en de Heere dient. Dan 
kunnen we sterven. 
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