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WEEK VAN HET LEVEN 
BIJBELMOMENT 

MIJN LEVEN: VAN HET BEGIN TOT NU 
 

BIJBEL: 
Lees Psalm 139:1-4 en 14-17 

 
BESPREKEN: 
- Wat weet David (vers 1-4)? 
- Wat betekent dat voor jou? 
- Vanaf wanneer weet de Heere alles van David en jou (vers 16)? 
- Hoe komt dat (vers 14)? 
- Wat zegt het jou dat de HEERE je wonderlijk gemaakt heeft? 
- Heb je weleens een borduurwerk gezien? 
- Wat leert dat borduurwerk je over je leven (vers 15)? 
 
BEZIG: 
- Je kunt met wat oudere meisjes (en sommige jongens vinden dat ook leuk) babyvoetjes 
borduren en daar kaarten van maken. Een patroon vind je hieronder. Benadruk tijdens het 
borduren het beeld uit vers 15 nog eens. Zoals jij steekje voor steekje een borduurwerk 
maakt, zo heeft de Heere jou stapje voor stapje gemaakt en laten groeien. 
- Je kunt wat oudere jongens een mooie plank hout laten zagen en daar met spijkers 
babyvoetjes op laten timmeren. Vervolgens kunnen ze daar draad omheen wikkelen. In 
plaats van op hout met spijkers kan dit ook met spelden op dik karton. 
- Je kunt jongere kinderen babyvoetjes laten maken van strijkkralen of ministeck. 
- Je kunt kinderen de kleurplaat bij Psalm 139:14a laten kleuren die je op de website vindt 
onder de categorie ‘Bijbelteksten’. 
- Je kunt met kinderen in een prentenboek of folder kijken naar de groei van een baby in de 
buik (negen maanden kalender) en je verwonderen over Gods scheppingswerk. 
- Je kunt Psalm 119 vers 73 of Psalm 139 vers 14a met elkaar leren. 

- Je kunt een kaart maken voor iemand die zwanger is of iemand die een baby gekregen 
heeft. Voor beiden vind je een kaart om te kleuren op de website. 
 
 
 
 
 

  

Patronen en afbeeldingen voor babyvoetjes om te borduren, met strijkkraaltjes te maken 

of met spijkers op hout/spelden op karton vind je hieronder. 
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Borduurpatroon/strijkkralenpatroon babyvoetjes 

(het aantal kruisjes en het aantal strijkkralen zijn gelijk) 
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Patroon babyvoetjes voor spijkers/spelden 
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