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THUISONDERWIJS WEEK 6 
THEMA: LEVEN 

BIJBELMOMENT #4: WATER VAN LEVEN – DE HEILIGE GEEST 
 
BIJBEL: 
Lees Jesaja 44:1-5 

 
BESPREKEN: 
- Wat hebben zaadjes in de grond naast licht/zon nog meer nodig om te groeien? (water) 
- Het gaat hier over water op droge grond (vers 3a). Wat/Wie wordt met dit water bedoeld 
(vers 3b)? (de Heilige Geest) 
- Op welk zaad giet God Zijn Geest? (op kinderen en jongeren) 
- Wat gebeurt er dan met het Woord van God dat in hun hart wordt gezaaid (vers 4)? (Daar 
groeien plantjes van geloof uit. Er komt geestelijk leven)  
- Wat gaan deze kinderen/jongeren dan zeggen (vers 5)? (Dat ze bij de Heere horen, dat ze 
kinderen van God zijn) 
- Wat betekent dit Bijbelgedeelte voor opvoeders en voor kinderen? 
 
BEZIG: 
- Verbind de Bijbelmomenten van deze week en vorige week aan elkaar. De Heere Jezus is op 
Goede Vrijdag als het Tarwegraan in de aarde gezaaid en op Pasen als de Eersteling 
opgestaan: ‘zo zal Hij zaad zien’ (Jesaja 53). Het zaad van Gods Woord wordt elke dag in de 
harten van de kinderen gezaaid. Naar welk feest zijn we op weg? (Het Pinksterfeest) Hoe laat 
Jesaja horen dat deze feesten bij elkaar horen? Hoe kun je uitzien naar het Pinksterfeest? 
Tellen jullie al mee van Pasen naar Pinksteren? Zo niet, maak een vijftigdagenkalender en tel 
mee naar het Pinksterfeest. We hebben de Heilige Geest nodig en kijken naar Zijn komst uit.  
- Maak een Bijbelse kijktafel bij Jesaja 44:3-5. Laat je inspireren door de foto of bedenk zelf 
iets heel anders wat bij dit Bijbelgedeelte past. 
- Is het mooi weer vandaag? Doe met elkaar buiten waterspellen. Een paar voorbeelden: 
paaltjesvoetbal met in plaats van een paaltje een fles water, waterestafette (met een 

bekertje water overdragen van een volle emmer naar een lege emmer), sponstikkertje en 
dergelijke. 
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