
© www.bijbelsopvoeden.nl , 2020 

 

 

 
Tien melaatsen (2): Beter&Danken 

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: 

Lukas 17 vers 17: 
 Zijn niet de tien gereinigd [=gezond/beter] geworden? En waar zijn de negen? 

 

Psalmvers: 
Psalm 116:11 

 

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

 

 
 
 

Verwerking: 
 

Vingerpoppetjes 
Heb je de tien vingerpoppetjes nog die je bij het eerste Bijbelmoment over de tien 
melaatsen hebt gemaakt? Maak ze anders opnieuw met behulp van het werkblad dat je 
vindt op www.bijbelsopvoeden.nl .  
Met behulp van deze vingerpoppetjes kun je nu afbeelden wat er gebeurt: één man die 
beter is geworden gaat naar de Heere Jezus terug om Hem te danken. Kies één 
vingerpoppetje en doe die om de duim. Steek de duim omhoog (geeft het getal één aan, 
maar ook een pluim: deze man doet het goed, hij gaat terug naar de Heere Jezus). 
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Duplo/lego/playmobil poppetjes 
Je kunt uiteraard ook speelgoedpoppetjes gebruiken. 
 

Toepassing: 
Maak een praktische toepassing: we zijn nu acht weken thuis geweest door corona. Wat heb 
je veel om voor te danken. Heb je de Heere gedankt? Lijk je op de 1 of op de 9? 

Maak ook een geestelijke toepassing vanuit vers 19: niet ziek worden of beter worden is niet 
het belangrijkste. We hebben allemaal een doodziek hart. Maar ook dat kan de Heere 
genezen, levend maken, nieuw maken. 
 

Bijbelliederen: 
1. 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 

 
2   Tien melaatsen gingen henen 
 en genazen, maar slechts ene, 
 slechts een vreemde, dankte Hem, 
 kerende, met luider stem. 
 En Hij vroeg: waar zijn de negen? 
 Waarom hebben zij gezwegen 
 en vindt slechts een vreemdeling 
 woorden van verheerlijking? 
 

3   Heer, als wij, melaats van harte, 
 tot U roepen uit de verte 
 en Gij zegt: gaat heen, wordt rein, 
 laat ons als die ene zijn. 
 Laat de dank in onze monden 
 woorden vinden voor het wonder. 
 Laat ons lovend tot U gaan 
 om wat Gij ons hebt gedaan. 

 
Bron: Gezang 71 uit het Liedboek van de kerken, 1973  
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