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Kinderen vragen weleens: waar was ik voordat ik geboren werd? 
Of: waar was ik voordat ik in mama’s buik groeide? 

Vaak antwoorden ouders zoiets als: 
Toen was je er nog niet… 

Hoe is dat bij de Heere Jezus? 
Waar was de Heere Jezus voordat Hij geboren werd? 

 
Binnenkomer 

Bekijk baby-foto’s van de kinderen.  
 

Bespreken 
1. Waar was je / waar waren jullie voordat je in de buik van mama groeide? (Toen 
was je er nog niet. Toen kwam je er voor het eerst. God schiep je in de buik van 
mama. Psalm 139: ‘Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk 
gemaakt ben’) 
2. Waar was de Heere Jezus voordat Hij in de buik van Zijn moeder Maria als Baby 
ging groeien? (Toen was Hij bij Zijn Vader in de hemel – we gaan erover lezen) 

 

Bijbel erbij 
Lees Spreuken 8:22-30 en bespreek dit Bijbelgedeelte met behulp van de volgende 
vragen: 
1. Wat vertelt de Heere Jezus hier over Zijn begin (vers 23)? 
2. Waar was de Heere Jezus toen de aarde geschapen werd (vers 27-29)? 
3. Welke Naam had de Heere Jezus bij de schepping (Johannes 1:1-3)? 
4. Hoe was het voor de Heere Jezus bij Zijn Vader in de hemel (vers 30-31; 
kanttekening 65)? 
  

Bezig 
Maak een Bijbelse kijktafel of tekening bij Johannes 1 vers 1 of handletter deze tekst. 

 
 

Besluiten 
Benadruk voor de kinderen dat de Heere Jezus God is en hoe goed Hij het had bij 
Zijn Vader in de hemel. Tegen deze achtergrond wordt in het volgende 
Gezinsmoment duidelijk wat het Hem kostte om Mens te worden en als Baby naar 
deze aarde te komen. Johannes 1:14: ‘Het Woord is vlees [=Mens] geworden en 
heeft onder ons gewoond’.  

De Heere Jezus is het Woord 
-Gezinsmoment voor de Adventsweken 1- 
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