
Gezin in de Saronkerk 
Het jaar 2022. Een nieuw jaar ligt voor ons. 

Een jaar met kansen om als gezin in gesprek te zijn rondom de Bijbel. 

Knutselen 2 t/m 20 jaar 

1. Laat ieder kind een glazen pot/ houten kistje etc versieren. Laat ze op losse papiertjes ‘goede 

voornemens schrijven’ en erin stoppen.  

2. Bespreek bijvoorbeeld één voornemen en laat het kind daar de komende week aandacht aan 

geven.  

3. Bespreek aan het eind van de week eens hoe dat ging. Waarschijnlijk komen we tot de 

conclusie dat we ook nu weer gestruikeld zijn. Dit is een mooi aanknopingspunt voor het 

volgend Bijbelgedeelte. 

Lezen: Hebreeën 12:1,2 

- Bespreek met elkaar de context. Paulus neemt ons in gedachten mee naar de loopbaan. Je ziet 
daar achter de startlijn sporters klaarstaan. Op de berghellingen zie je de mensen zitten die 
toekijken. Iedereen richt zich op de jonge atleten die klaarstaan om weg te spurten, om zo snel 
mogelijk de eindstreep te bereiken. Dat beeld heeft Paulus voor ogen. 
Je ziet de sporters op die loopbaan staan. Ze hebben geoefend en gaan nu de marathon 
beginnen. Ze staan in de starthouding en wachten nog op één ogenblik: dat het touw 
weggetrokken wordt. En dan zal het erop aankomen wie als eerste de eindstreep behaalt. 

- Bedenk met elkaar wie die wolk der getuigen zijn. Je kunt hierbij Hebreeën 
11 gebruiken. Ook jonge kinderen kunnen vast mensen uit de Bijbel 
noemen die God dienden.  

- Waarom konden die mensen op Jezus vertrouwen? Wanneer deden ze dat 
en hoe deden ze dat? Wanneer was dat moeilijk? 

- Bespreek of ze zelf ook op de Heere Jezus vertrouwen en wanneer er 
hindernissen zijn/het lastig is. 

 
Knutselopdracht 
Laat de kinderen een lange weg tekenen, maken van 
papier. 
Laat ze er hindernissen op schrijven/tekenen (zonden, 
waar ze last van hebben). 
Laat ze aan het einde de naam Jezus schrijven of de 
complete Bijbeltekst, zodat ze die uit hun hoofd kunnen 
leren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leestip: Lees onderstaande preek van ds. S.W. Janse als achtergrondinformatie en 
bezinning. 
https://www.prekenweb.nl/nl/Preek/Open/21464  

https://www.prekenweb.nl/nl/Preek/Open/21464


Tip: 

Soms moet je iets weleens meer dan 1x zeggen, voordat je kind luistert. Onderstaande sleutels 

kunnen een ondersteuning zijn om weer het ‘gehoorzamen’ te 

stimuleren begin van het jaar.  

https://www.vreugdevolleroeping.nl/gezinsmoment-

gehoorzaamheid-1/
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