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Kinderen zeggen weleens  
dat ze wel zouden willen dat zij leefden  

in de tijd dat de Heere Jezus op aarde was.  
Dan konden ze met de herders en de wijzen mee...  

Met behulp van dit gezinsmoment sta je er met kinderen bij stil  
dat Hij dichterbij is voor ons nu dan voor de mensen toen.  

‘Nabij u is het Woord…’ 
Waar moet je dus zijn  

om Zijn stem te horen en Zijn heerlijkheid te zien? 
 
 

Binnenkomer 
Vertel (of lees voor) uit het Kerstevangelie uit Lukas 2, waarbij je de nadruk legt op 
moeder Maria vanuit vers 19: ‘Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, 
overleggende die in haar hart’. 
Betrek daarbij Lukas 11:27-28 waar een vrouw vol bewondering tegen de Heere 
Jezus zegt: ‘Zalig is de buik die U gedragen heeft…’ Waarop de Heere Jezus 
antwoordt: ‘Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren’. 

 
 

Bespreken 
1. Maria hoort woorden en bewaart ze in haar hart. Wat betekent dat? 
2. Bewaren…  

a. Wanneer bewaar je iets? (Als je het wilt houden, als je iets kostbaar vindt, 
als je er zuinig op bent en goed voor wilt zorgen...) 
b. Waarin bewaar je iets? (In een doosje, laadje, kastje; ergens in) 

3. Bewaren… doe je soms ook op de computer: een bestand bewaren… Wat is 
bewaren dan? (Opslaan) 
4. Probeer nu nog eens in eigen woorden te zeggen wat ‘Gods Woord bewaren’ is! 
(Door het geloof wordt een Bijbelwoord in je hart opgeslagen) 

 
 

Bijbel erbij 
Lees Romeinen 10:5-13 en bespreek dit Bijbelgedeelte met behulp van de volgende 
vragen: 
1. Sommige kinderen zouden wel willen dat ze in de tijd van de Bijbel leefden, want 
dan konden ze in het echt naar de Heere Jezus toe. Paulus zegt: ‘Zeg dit niet in je 
hart’ (vers 6). Waarom niet? 
2. Hoe kunnen wij nu in deze tijd naar de Heere Jezus (vers 8)?  
3. Is Hij ver weg of dicht bij (vers 8)? 
4. Hoe komt Hij in je hart (vers 10)? 
5. Wanneer ben je zalig (vers 13)? 
   

Het Woord horen & bewaren 
-Gezinsmoment voor de Adventsweken 3 en 4- 
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Bezig 
Variant 1: Gebruik de kleur- en knutselplaat bij Lukas 11:28 (zie 
www.bijbelsopvoeden.nl) en maak er een ketting van die je op je hart draagt. 
Variant 2: Maak een Bijbelse kijktafel bij Lukas 11:28 en leer deze tekst met elkaar 
(voor het voorbeeld van de foto: zie www.bijbelsopvoeden.nl). 
Variant 3: Geef elk kind een kartonnen of houten hart en laat ze de betekenis van 
Lukas 11:28 daarop uitbeelden (kleuren, stempelen, verven, plakken en dergelijke). 
Variant 4: Koop voor elk kind een bewaardoosje in de vorm van een hart en laat ze 
die versieren. Schrijf Lukas 11:28 op een blaadje en stop dit in het doosje. 
 

1.    2.  

3 en 4.  
 

 
Besluiten 

Benadruk tot besluit dat aan ‘bewaren’ ‘horen’ voorafgaat. Dat betekent dat het 
belangrijk is dat we de Bijbel lezen en luisteren als er uit de Bijbel gelezen wordt. Dat 
is onze verantwoordelijkheid. Bid of de Heilige Geest in het lezen van de Bijbel mee 
wil komen en het geloof werkt, zodat het Woord in het hart bewaard wordt.  
 

 
Tip: 

Elke dag een gedeelte uit de Bijbel lezen dat gaat over 
het Woord horen en bewaren? Gebruik dan het 

Bijbelleesrooster ‘Het Woord is vlees geworden’. De 
tekst bij Adventsweek 3 en 4 gaat over dit onderwerp. 

Zie www.bijbelsopvoeden.nl 
 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/

