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Onderstaande vragen en opdrachten zijn handreikingen 
om tot een gesprek te komen in je gezin:

 ● Ga naar eigen inzicht met de suggesties om: pas aan 
wanneer ze te makkelijk/moeilijk zijn voor jullie situ-
atie. 

 ● Bespreek zo veel vragen als de kinderen aan kunnen. 
Kleine kinderen zullen sneller afhaken dan oudere kin-
deren. Pak de draad de volgende dag weer op.

 ● Spreek vaste momenten af waarop je elkaar rondom 

de Bijbel ontmoet. Dat kan elke dag (bijvoorbeeld een 
kwartier), elke week of elke twee weken (bijvoorbeeld 
een half uur). Net wat bij jullie situatie past.

 ● Geef spontane uitingen de ruimte. Als iemand voorstelt 
om een gedicht/lied te maken, iets te tekenen/maken 
of een ander idee heeft, neem daar de tijd voor. 

 ● Leer van elkaar. De Geest werkt bij iedereen op een 
andere manier. Spreek open naar elkaar over hoe God 
in jullie leven werkt. Tot eer van Hem!

Gezinnen Wijnanda
Hogendoorn

Ge DENK en 

zes gezinsmomenten rondom 
de Bijbel

Praten met je kinderen over God... napraten over een bijbelgedeelte. Het valt niet 
altijd mee om daar een (geschikt) moment voor te vinden. Vaak is er wel iemand die 
weg moet of weinig tijd heeft, waardoor het blijft bij een stukje uit de Bijbel lezen. 
Hoewel je weet dat geloofsgesprekken zo inhoudsvol en opbouwend kunnen zijn...

Om je op weg te helpen bieden we in dit artikel een paar uitgewerkte bijbelmomen-
ten. Momenten waarop je met je kinderen een bijbelgedeelte uitdiept. De Bijbel staat 
centraal en de vragen helpen om te zoeken en te verwoorden wat het bijbelgedeelte 
voor ieder persoonlijk te zeggen heeft. We hopen dat het voor jou en je gezin mo(nu)
menten worden met een gouden randje!
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Jozua 4
Gedenk Gods daden in de 
geschiedenis (met Zijn 

volk)

 LEZEN

Lees met elkaar Jozua 3:14-4:24. 

 VRAGEN

Vertel in eigen woorden wat er gebeurt. 
 ●  Wat doen de priesters? (3:14-17)
 ●  Welke opdracht geeft God via Jozua? (4:1-3)
 ●  Wat deed Jozua zelf? (4:4)
 ●  Wat deden de twaalf mannen? (4:8)

 OPDRACHT/DOEN

Hoeveel stenen moesten de mannen meenemen? Zoek in 
de tuin even veel grote stenen of scheur/knip even veel 
stenen uit (grijs) papier. Maak de stenen uit de tuin schoon/
droog. Leg de gezochte of geknipte stenen op de tafel.

 ●  Waarom vond God die stenen belangrijk? (4:21-24)
 ●  Welk vers is de kerntekst van dit gedeelte? Waarom?
 ●  Lees Jozua 4:24 nog een keer. Zeg in eigen woorden wat 

de boodschap is van deze tekst.
 ●  Zoek Psalm 105 op. Welke gedenkstenen (vers 5) wor-

den in deze Psalm opgericht?
 ●  Lees vers 8, 13-15, 23-24, 26-27, 28-36, 37, 39, 40, 41, 

42, 43, 44. Probeer ze in een paar woorden op de (uitge-
knipte/gezochte) stenen op te schrijven. Leg ze op een 
zichtbare plaats neer of plak ze op een deur/muur.

Zondag 9 
(Heidelbergse Catechismus)  
Gedenk Gods daden in je 

eigen leven
 LEZEN

Lees met elkaar zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus. 

 VRAGEN

Geef in eigen woorden aan wat hier staat. 
 ●  Wat doet God, de eeuwige Vader van onze Heere Jezus 

Christus? 
 ●  Wat is Hij van jou? Waaraan merk je dat – wat doet Hij?
 ●  Wat spreekt je het meest aan, nu jullie er zo over pra-

ten?

 OPDRACHT/DOEN

In jouw leven zijn ook gedenkstenen – gebeurtenissen 
die van waarde zijn voor je geloofsleven – net zoals bij de 
Israëlieten. Denk eens aan jouw eigen leven, wat heeft God 
allemaal gedaan, als jouw eeuwige Vader? 

 ●  Schrijf op de gedenkstenen die je de vorige keer ge-
maakt hebt je eigen gedenkstenen. Begin met stenen 
verzamelen vanaf het moment dat je geboren bent; 
vanaf je geboorte tot nu. Als je het prettig vindt, kun je 
ook je fotoalbum erbij pakken. Blader het eens door, wat 
heeft God allemaal in jouw leven gedaan?

 ●  Waarom heb jij gedenkstenen nodig? 
 ●  Zoek Prediker op. Lees hoofdstuk 11:9-12:1. Wat staat 

hier? Hoe kun je dat doen? Geef elkaar praktische tips. 
 ●  Schrijf Prediker 12:1a op een klein strookje papier. Knip 

het uit en plak het strookje op een (houten) wasknijper. 
Knijp de wasknijper op een opvallende plaats, zodat je 
het niet vergeet en regelmatig ‘tegenkomt’. Waar knijp 
jij de knijper?

1. 2.
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Nehemia 2:11-18 
Gebed of God gedenkt

 LEZEN

Lees met elkaar Nehemia 2:11-18. 

VRAGEN

 ●  Nehemia krijgt bezoek van zijn broer Hanani (Nehemia 
1:2) en hoort over de toestand in Jeruzalem. Wat krijgt 
hij te horen? (zie Nehemia 1:3)

 ●  Wat vraagt hij vervolgens aan de koning? (zie Nehemia 
2:5)

 ●  Hij krijgt toestemming – lees verder in Nehemia 2:11-18. 
Wat staat daar?

 ●  Tijdens zijn zware werk in Jeruzalem heeft Nehemia 
Gods hulp hard nodig. Lees eens: Nehemia 5:19, 
Nehemia 13:14, Nehemia 13:22, Nehemia 13:31. Wat 
betekent het voor jou dat hij dit bidt?

 ●  Bid jij dit ook weleens? Waarom wel – wanneer dan? 
Waarom niet?  

 OPDRACHT/DOEN

 ●  Gedenken in de Bijbel is altijd: Gods naam noemen en 
aanroepen. Lees maar als voorbeeld de moordenaar aan 
het kruis – Lukas 23:42. Dat God (jou) gedenkt, heeft te 
maken met de verzoeningsdienst (aan het kruis). Door 
het offer van Christus heen gedenkt Hij jou. Lees met 
elkaar Psalm 25. Bespreek met elkaar vers 7 van deze 
Psalm, zoek de moeilijke woorden op. Bid met elkaar – 
om de beurt – en spreek biddend vers 7 uit.

 ●  Maak van hout of karton een kruis. Plaats het op een 
zichtbare plaats, zodat je weet: door het offer van Chris-
tus aan het kruis gedenkt God mij. Schrijf Nehemia 5:19, 
Psalm 25:7 en Lukas 23:42 op aparte briefjes. Maak die 
aan het kruis vast.

Genesis 40:8-15,23
Denk aan je naaste

 LEZEN

Lees met elkaar Genesis 40:8-15 en vers 23. (Lees dit ge-
deelte met kleine kinderen uit de kinderbijbel.)

 VRAGEN

Jozef zit in de gevangenis, wat ontzettend naar voor hem! 
Hij heeft niets gedaan en zit hier dus onschuldig. Hij ont-
moet de schenker en de bakker. 

 ●  Wat vraagt Jozef aan de schenker? Wat doet de schen-
ker (vers 23)?

 ●  ‘Ik denk aan je!’ – zomaar een kreet of een bemoedi-
gend woord voor jou, omdat je iets moet doen wat je 
moeilijk vindt. Fijn als iemand meeleeft. Hoeveel waarde 
heeft het voor je, als je weet dat iemand aan je denkt? 

 ●  Lees Lukas 1:39, Johannes 11:19,31. 

 OPDRACHT/DOEN

 ●  Wat helpt nog meer dan alleen ‘ik denk aan je’? Neem 
iemand in gedachten van wie je weet dat hij/zij het 
moeilijk heeft. Wordt hij gepest? Moet zij naar een an-
dere school? Heeft hij een (ernstige) ziekte? Is zij gezakt 
voor een (rij)examen? Heeft hij een moeilijke thuissitu-
atie? 

 ●  Wat kun je voor diegene betekenen? Praat erover met 
elkaar en maak een lijstje. Kies uit dat lijstje 1 ding en ga 
dat met elkaar doen.

3. 4.
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Genesis 15:7-21 
Denk aan Gods verbonds-

trouw

  LEZEN

Lees het gedeelte uit Genesis 15. Lees vers 18 nogmaals, 
hardop. 

 VRAGEN

 ●  Wat betekent het dat God met mensen een verbond 
sluit? Met wie sloot Hij in Genesis 15 een verbond?

 ●  Op welke manier hoor jij bij het verbond? Lees Psalm 
105:8,9 en Jesaja 63:7,16. Wat betekent dit voor jou 
persoonlijk? Zoek het doopformulier eens op en be-
spreek met elkaar de eerst drie alinea’s. 

 ●  Waarom is de doop ingesteld?
 ●  Wat belooft God in de doop?
 ●  Wat wordt er van jou gevraagd in de doop? 
 ●  Hoe breng je dat in praktijk – dat wat van je gevraagd 

wordt?

 OPDRACHT/DOEN

 ●  Zoek je doopkaart eens op – of heb je die al ingelijst 
en opgehangen, zodat je er elke dag naar kunt kijken?      
Zet hem (een paar weken) op een zichtbare plek: op de 
kast of in de vensterbank. Denk deze weken extra aan 
het verbond waarin God jou gesloten heeft. 

 ●  Schrijf in je agenda en op de kalender de datum 
waarop je gedoopt bent. Toen heeft God heel veel aan 
jou beloofd – dat heb je besproken. En als God iets 
belooft, doet Hij het altijd (Numeri 23:19)! Denk daar 
die dag – en alle dagen van je leven – veel aan. 

1 Korinthe 11:24-26
Gedenk Jezus’ verlossings-

werk

  LEZEN

Lees 1 Korinthe 11:24-26. 

 VRAGEN

Vlak voordat Jezus ging lijden en sterven, heeft Hij met Zijn 
discipelen het Pascha gevierd. 

 ●  Waarom heeft Hij dat gedaan? Wat betekent het Pascha 
– in onze tijd: het Heilig Avondmaal? 

 ●  Wat is het doel waarmee Jezus naar deze aarde is 
gekomen, toen Hij geboren werd? Lees het antwoord in 
Lukas 19:10.

 ●  Jezus stelt Zelf een maaltijd in – het Heilig Avondmaal – 
om aan Zijn verlossingsplan een tastbare herinnering te 
geven. Hoe lang moeten we dat blijven vieren?

 ●  Is er in jouw familie- of kennissenkring iemand overle-
den, korter of misschien al langer geleden? Stel je voor 
dat je het nooit meer over diegene zou hebben; dat je 
nooit meer iets vertelt van die persoon. Dan lijkt het 
net of hij/zij niet bestaan heeft, want je noemt zijn/haar 
naam nooit meer.

 ● Stel je voor dat Gods naam nooit meer genoemd wordt 
– in jouw leven, in de samenleving. Dan zou het gaan 
lijken alsof God dood is!

 OPDRACHT/DOEN

 ●  Neem een (wijn)glas uit de kast, als symbool voor het 
bloed dat Jezus vergoot voor jou. Zoek Hebreeën 7:25 
op, schrijf de tekst op een memoblaadje en plak dat 
aan de binnenkant van het glas. Zorg dat de tekst goed 
leesbaar is. Zet het glas op tafel.

5. 6.


