
© www.bijbelsopvoeden.nl , 2020 
 

 

Een ziek lichaam en een zieke ziel 
Gezinsmoment (3-13 jaar) 

 

 
 

Als je ziek bent, ben je bezorgd voor je lichaam. 
Maar vergeet je je ziel niet? 

De Heere Jezus is een Dokter  
voor ziekte in je lichaam (Exodus 15:26b bijvoorbeeld)  
en voor je zondezieke ziel (Lukas 5:31 bijvoorbeeld). 

 
 
 

Binnenkomer 
Er zijn verschillende mogelijkheden als binnenkomer voor dit gezinsmoment: 
1. Speel een spel waarin het gaat over dokter, lichaam of ziekenhuis (Dokter Bibber 
bijvoorbeeld) 
2. Bekijk een prentenboek over de dokter, het ziekenhuis, het lichaam of dergelijke 
3. Maak met elkaar een quiz of vragenspel met Bijbelse gegevens over zieke 
mensen. Laat iedere deelnemer een vraag bedenken en aan de ander stellen. Ga zo 
lang door tot je vragen weet. Bijvoorbeeld: 
 - Wie maakte de koperen slang? (Mozes) 
 - Hoe heette de zus van Mozes die melaats werd? (Mirjam) 

- In welk stadje woonde de jongeling die gestorven was en door de Heere 
Jezus opgewekt werd? (Naïn) 

 - Hoe heette de broer van Maria en Martha die ziek werd en stierf? (Lazarus) 
- Hoe heette de man van wie al zijn kinderen stierven en die zelf zweren 
kreeg? (Job) 
- Hoe heette de man die blind was en door de Heere Jezus ziende gemaakt 
werd? (Bartimeüs) 
- Bij wie moest er een klomp vijgen op zijn zweer gelegd worden? (Hizkia) 
- Waar zal nooit meer ziekte zijn? (In de hemel) 
- enzovoorts… 

 
 

Bespreken 
Als je de Bijbelse quiz gedaan hebt, heb je gemerkt hoeveel er in de Bijbel staat over 
ziekte. Maar ook over genezing.  
- Waarom genas de Heere Jezus eigenlijk zoveel zieke mensen? (Om te laten zien 
dat Hij echt de Zoon van God was, de Messias Die komen zou (zie Johannes 9:3) 
met als doel dat de mensen in Hem geloven zouden (zie Johannes 10:38 )) 
- Dat antwoord laat al zien dat er iets belangrijkers is dan ziekte en genezing: je ziel. 
We gaan daarover lezen in de Bijbel. 
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Bijbel erbij 
Lees Lukas 5 vers 18-32 en bespreek deze verzen aan de hand van de volgende 
vragen (je kunt het Bijbelgedeelte ook splitsen als je dat beter vindt: vers 18-25 en 
vers 27-32): 

- Wat is een ‘geraakte’ (vers 18)? 
- Wat doen zijn vrienden (vers 19)? 
- Wat kunnen wij daarvan leren als er mensen om ons heen ziek zijn? 
- Welke twee wonderen doet de Heere Jezus bij de geraakte (vers 20-25)? 
- Wat laat Hij daarmee aan de schriftgeleerde en farizeeën zien (vers 24)? 
- Waar verbazen de schriftgeleerden en farizeeën zich nog meer over (vers 
30)? 
- Welk antwoord geeft de Heere Jezus dan (vers 31)? 
- Hoe hoor je uit het vervolg dat Hij geen lichamelijke zieken bedoeld (vers 
32)? 
- Wat bedoelt Hij wel (vers 32)? 
- Wat leert de Heere Jezus ons door deze twee gebeurtenissen? (Dat onze 
zondezieke ziel erger is dan een ziek lichaam. Onze zonden moeten vergeven 
worden. Onze zonden kunnen vergeven worden. Om Jezus’ wil!) 

 
 

Bezig 
Ook hier zijn weer verschillende mogelijkheden: 
1. Je kunt jongere kinderen de kleurplaat van de koperen slang of van het zieke kind 
laten kleuren: om thuis op te hangen of om aan iemand te geven die ziek is. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-ziekte-koperen-slang/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-ziekte-exodus1526b/ 
2. Je kunt oudere kinderen een kaart laten maken voor iemand die ziek is. Stimuleer 
ze om er een Bijbeltekst op te schrijven. 
3. Je kunt met elkaar een Bijbelse kijktafel maken bij Exodus 15:26b, Lukas 5:31 of 
Psalm 41:5 en deze tekst met elkaar uit je hoofd leren. 
4. Je kunt je oudere kinderen van de Bijbelse vragen uit de Binnenkomer een echt 
spel laten maken door er nog meer vragen uit de Bijbel bij te zoeken. Speel het spel 
deze week een paar keer en je zult merken dat de Bijbelkennis toeneemt. 
 
 

Besluiten 
Bid om genezing van het lichaam wanneer iemand ziek is. Maar bid ook voor 
genezing van de zondezieke ziel. Psalm 41 vers 5: ‘O HEERE, wees mij genadig; 
genees mijn ziel; want ik heb tegen U gezondigd’. 
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