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Tien melaatsen (1) 
Bijbelonderwijs voor peuters en kleuters 

 
 

Bijbel: 
Lukas 17 vers 11-14 

Voor de duidelijkheid kun je in plaats van over tien melaatsen ook spreken over tien zieken 

 
 

Bijbeltekst: 
Mattheüs 8 vers 2: Heere, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen [=beter maken]! 

 
 

Psalmvers: 
Psalm 51:4 

 
 

Kijktafel: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/bijbelse-kijktafel-ziekte/ 

 

 
 
 

Verwerking: 
Vingerverf 
1. Verf de handen van de kinderen met afwasbare verf 
2. Laat ze hun handen ‘stempelen’ op een wit vel papier 
3. Laat ze in elke vinger een poppetje tekenen: tien zieke mannen 
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Vingerpoppetjes 
Maak tien vingerpoppetjes met behulp van het werkblad dat je vindt op 
www.bijbelsopvoeden.nl . Ga op deze wijze concreet met je kinderen in gesprek over 
afstand houden. Een dergelijk gesprek helpt kinderen bij het verwerken van de situatie. 
Vraag bijvoorbeeld aan de poppetjes:  

- Kun je bij je opa/oma op bezoek? Nee, daar mag ik niet naar toe.  
- Kun je naar school? Nee, daar mag niemand komen. 
- Kun je met anderen spelen of bij anderen op visite? Nee, ik moet afstand houden. 

P.S. Bewaar deze vingerpoppetjes voor het tweede Bijbelonderwijsmoment over de tien 
melaatsen. 
 
Duplo/lego/playmobil poppetjes 
Je kunt uiteraard ook speelgoedpoppetjes gebruiken. 
 
 

Toepassing: 
Maak een praktische toepassing:  

1. Houd afstand van mensen (net als de melaatsen), was je handen goed, snuit je neus 
in een papieren zakdoekje en hoest en nies in je elleboog. 

2. Als je ziek bent, vraag dan net als de melaatse mannen of de Heere je wil beter 
maken. 

Maak ook een geestelijke toepassing: 
- De melaatse mannen hadden een ziek lichaam. We hebben allemaal een doodziek 

hart. Maar ook dat kan de Heere genezen, levend maken, nieuw maken. 
 
 

Bijbelliederen: 
Jezus, wand’lend langs de wegen, 
Kwam eens tien melaatsen tegen, 
Die van verre bleven staan, 
Roepend: Meester, zie ons aan 
En Hij zeide: word gereinigd, 
Word genezen, wees geheiligd. 
Gaat en laat uzelve zien 
Aan de priester, alle tien 
 
Bron: Gezang 71 uit het Liedboek van de kerken, 1973  

 

 
Praktische toepassing: 
Was je handen goed!  
Maak elke vinger blij! 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/

