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Samen in gesprek met een link naar de huidige situatie rond 
het coronavirus n.a.v. de Bijbelvertelling 
 
Bijbelgedeelte: Lukas 16:19-31 – De rijke man en Lázarus   
 

De Bijbelvertelling geeft ook stof om verder door te praten over de huidige situatie rond het 
corona-virus (ziekte en gezondheid) en de vraag wat dit ons te zeggen heeft. Dat kan aan de hand 
van onderstaande vragen. Kies de vragen/opdrachten uit bij het niveau dat bij uw kind/de leerling 
past. Het is niet per se nodig om alle vragen te behandelen. Het geeft wellicht wat richting en 
nodigt uit tot gesprek.  
 
Niveau groep 1-2 
1. Het Bijbelverhaal ging over de rijke man en Lázarus. Lázarus zat vol … en de rijke man droeg …… 

Kun je vertellen wie van deze twee mensen het meest gelukkig was?  

2. Lázarus was ziek door de zweren. Toen Adam en Eva nog niet zo lang op de aarde waren was er 

nog geen ziekte en stierven er geen mensen. Wie van jullie weet waarom er ziekte is gekomen in 

de wereld?    

3. Wat wil de Heere dat we doen?  

4. In Nederland en over de hele wereld zijn er ook veel mensen ziek. Sommige mensen zijn een 

beetje ziek en andere mensen zo ziek dat ze in een ziekenhuis komen en soms wel sterven. Deze 

mensen hebben corona. Dat woord heb je de laatste weken heel vaak gehoord. Wat weet jij van 

corona?  

5. Wat wil meneer Rutte dat we doen?  

6. Welke dingen vind je erg (bijv. minder met vriendjes/vriendinnetjes kunnen spelen?) en welke 

dingen minder erg?   

7. Wat is het belangrijkste voor je ziel? Dat geldt ook nu! Praat hier wat verder over door met de 

kinderen en wijs op de grote Medicijnmeester.    

 

Niveau groep 3-4 
1. De rijke man en Lázarus hadden veel dingen die verschillend waren. Schrijf in onderstaande tabel 

de dingen op die bij de rijke man horen en welke dingen bij Lázarus horen: bedelaar, purper, 

zweren, honden, rijk mens, begeren om te eten van de kruimkes, levende alledag prachtig, fijn 

lijnwaad, liggen voor de poort, door de engelen gedragen, begraven, ogen opgeslagen in de hel, 

in de schoot van Abraham, ik lijd smarten in deze vlam.    

 Je mag natuurlijk ook zelf dingen bedenken om in deze tabel te schrijven. 

 

Rijke man  Lázarus  
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2. Praat met elkaar over de verschillen tussen de rijke man en Lázarus in het leven en over het 

verschil tussen hen als zij gestorven zijn. Welke les kun je hieruit trekken?  

3. Lázarus is ziek en heeft in het leven veel ‘kwade’ dingen meegemaakt. Praat met elkaar over 

ziekte en waarom dit in de wereld gekomen is (Genesis 3). Wat wil de Heere zeggen met ziekte?  

4. Waar wijst de Heere altijd naartoe als er ziekte is? Denk aan het verhaal in de Bijbel over de 10 

melaatsen. Waar riepen zij om? (Lees samen met de leerkracht of je vader of moeder Lukas 17:13)  

5. In de Bijbel staan ook veel voorschriften hoe je om moet gaan met besmettelijke ziekten. Eén 

daarvan is dat mensen apart van elkaar moesten blijven (dat noemen we met een moeilijk woord: 

quarantaine). Praat met elkaar door over de fijne en minder fijne kanten van deze maatregel. 

(Bijv. dat het spannend en onzeker kan zijn, dat je je er boos van kunt voelen of zelfs zomaar 

boos kunt gaan doen en je dat eigenlijk niet zo goed begrijpt).  

6. Wat kun je doen voor mensen die ziek of eenzaam zijn?  

 

Niveau groep 5-8 

1. Lees samen met de leerkracht of je vader of moeder Lukas 16:23 en de bijbehorende kanttekening 

32. Kun je in je eigen woorden vertellen wat daar staat en wat dit betekent?  

2. De rijke man vraagt Abraham of hij Lázarus naar zijn broers wil sturen om hen te waarschuwen. 

Abraham zegt dat zij, wanneer ze Mozes en de profeten niet zullen horen ook niet zullen luisteren 

als iemand als het ware uit de doden op zou staan. Wat betekent het woordje ‘gezeggen’ in deze 

tekst. Wie kan er iets zeggen over dat woordje ‘gezeggen’? Wat vraagt de Heere van óns?  

3. Lees samen de eerste 3 artikelen van de Dordtse leerregels (Hoofdstuk 1). Vat dit voor jezelf 

samen. Wat zeggen deze stukjes tekst over ziekte, verlossing en geloof?  

4. Als we kijken naar de huidige corona-crisis. Er zijn veel mensen ziek. In Nederland en in de hele 

wereld. Hebben jullie bekenden waarvan jullie weten dat zij deze ziekte hebben (gehad)? Je kunt 

erg en minder erg ziek zijn. Er worden maatregelen genomen. In de tijd van de Bijbel golden ook 

hygiënevoorschriften als mensen ziek waren. Als ze melaats waren was het niet de bedoeling dat 

deze mensen in samenkomsten en dergelijke kwamen. Wie weet nog meer maatregelen of 

voorschriften die in de Bijbel worden genoemd? (zie bijv. Leviticus 13:46 en verder) 

5. Hoe kijken jullie aan tegen de maatregelen die de Nederlandse overheid kiest?  

6. Kunnen we het werkelijk ‘samen overwinnen’ zoals we om ons heen weleens horen? Waarom 

wel/niet?  
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