
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleurrijk christelijk gezin 
 
De Heere heeft gewild dat de mensheid zich zou ontwikkelen in gezinsverband, 
dat kinderen binnen het gezin worden opgevoed. Waarom eigenlijk? 
 
Nodig 
Van elk gezinslid een foto of één gezinsfoto waar iedereen opstaat - een fotolijst (een 
wissellijst zodat de foto van elk gezinslid een plekje kan krijgen (zorg voor een vakje 
extra) of een lijst met ruimte voor twee foto’s (de gezinsfoto en een vakje extra)) - 
verschillende kleuren verf (geen waterverf; voor elk gezinslid een kleur; houd de gele 
kleur achter) - dunne kwasten – een wit kartonnetje in fotoformaat.  
 

   

   
 
 
In gesprek 
- Drink eerst gezellig iets met elkaar.  
- Breng het gesprek op het gezin. Laat eventueel wat foto’s zien die de 
gezinsontwikkeling aangeven: het huwelijk van vader en moeder, de uitbreiding van 
het gezin met de komst van de verschillende kinderen.  
- Vraag de kinderen of de Bijbel ook iets zegt over het gezin. Geef iedereen een 
beurt. Vraag de jongere kinderen bijvoorbeeld naar voorbeelden van gezinnen uit de 

Serie: In het gezin 
1. Ons gezin: een christelijk gezin 
2. Doel van het gezin  
3. Omgang in het gezin  
4. Regels in het gezin  
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Bijbel en laat hen vertellen wat ze erover weten. Misschien kunnen ze ook wel 
vertellen of dat gezin een goed of een slecht voorbeeld aan ons geeft.   
  
De Bijbel erbij 
- Hoe begint een gezin? (Met een man en een vrouw die trouwen.)  
- Zegt de Bijbel iets over het begin van een gezin? Lees Genesis 2 vers 18-24. 
Waarom heeft de man van de Heere een vrouw gekregen? (Vers 18: om hem te 
helpen.) Lees Genesis 1 vers 28. Welke opdracht krijgen de man en de vrouw van 
de Heere? (Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt; de opdracht om een gezin te 
vormen.) 
- Ons gezin bestaat uit … personen. We zijn allemaal geschapen door de Heere. 
Maar Hij schiep ons allemaal verschillend. Lees hierover uit de Bijbel: de onberijmde 
Psalm 139 vers 14-17. Noem wat verschillende eigenschappen van elkaar op. 
- Een gezin is dus één, maar bestaat toch uit verschillende delen. Je zou het gezin 
kunnen vergelijken met een lichaam. Je hebt één lichaam, dat bestaat uit 
verschillende lichaamsdelen die allemaal nodig zijn. Je hebt bijvoorbeeld je hand en 
je mond nodig om te eten. Paulus schrijft erover in 1 Korinthe 12 vers 14-26. Lees 
deze verzen. Waarom zijn er verschillende gezinsleden in een gezin? (Vers 25: om 
voor elkaar te zorgen, elkaar te helpen, elkaar aan te vullen.) 
 
Aan de slag 
- Ruim de Bijbels op en geef elk gezinslid een kleur verf.  
- Als er gebruik gemaakt wordt van een wissellijst: laat elk gezinslid zijn kleur verf 
aanbrengen om het vakje waar zijn of haar foto komt. Breng om het laatste vakje de 
gele kleur aan. 
- Laat elk gezinslid een druppel verf aanbrengen op het witte kartonnetje. Noem elke 
keer wanneer iemand zijn verf druppelt een goede eigenschap van deze persoon, 
waardoor duidelijk wordt ‘welke kleur’ hij of zij in het gezin aanbrengt. Bijvoorbeeld: 
‘Daan brengt rust in ons gezin’, ‘Lyanne geeft vrolijkheid in huis’. Iedereen geeft zijn 
eigen kleur aan ons gezin en maakt het gezin kleurrijk. 
- Maar: wij zijn geen gewoon gezin, maar een christelijk gezin. Dat moet zichtbaar 
zijn. Breng een gele druppel verf aan op het midden van het kartonnetje.  
- Laat iedereen met een dunne kwast één keer voorzichtig door alle kleuren verf 
gaan en een kunstwerk maken. Zorg dat de verf niet teveel mengt, maar dat elke 
kleur zichtbaar blijft. Er ontstaat een uniek veelkleurig kunstwerk, maar opgebouwd 
uit de eigen kleuren van elk gezinslid. Dit kunstwerk is een beeld van het gezin: 
verschillende personen en toch één.  
 
Afsluiting 
- Laat de verf drogen. Praat ondertussen over de gele kleur verf.  
- Waarom zou je het feit dat wij een christelijk gezin zijn, kunnen weergeven met gele 
verf? (Christus is het Licht der wereld. In christelijke gezinnen moet iets van dat licht 
te zien zijn en dat moeten zij ook uitstralen. Praat erover hoe dat kan.)  
- Bevestig de foto’s en het kunstwerk in de (wissel)lijst en geef deze lijst een mooi 
plekje in huis.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elk gezin is anders 
Misschien roept dit gezinsmoment allerlei emoties op, omdat er sprake is 
van alleenstaand ouderschap. Toch is het juist ook voor kinderen in een 
dergelijke situatie belangrijk om stil te staan bij de waarde van het gezin. 
Pas daarom dit gezinsmoment aan. Probeer de inhoud te richten op wat 

Gods Woord zegt over het gezin. 
Als er sprake is van alleenstaand ouderschap door echtscheiding, wees 
dan alert dat er niet negatief over de ander gepraat wordt. Probeer de 
goede dingen die samen gedeeld zijn en die nog overgebleven zijn te 

belichten. 
En wanneer er sprake is van alleenstaand ouderschap door overlijden: 

praat open over het gemis, maar ook over het goede dat de Heere ondanks 
alles in het gezin nog gelaten heeft. Er staan beloften in de Bijbel voor 

weduwen en (half)wezen. Zoek deze met elkaar maar eens op. 
 


