
 
Bijbel belangrijkste Boek (4-10 jaar) 

Gezinsmoment over het belang van Bijbellezen 

 
Waarom is de Bijbel zo’n belangrijk Boek? 

Waarom kun je niet leven zonder Gods Woord?  
Dit gezinsmoment helpt kinderen dat te ontdekken. 

 
 

Nodig 
Koop voor alle kinderen die meedoen een klein zakje of doosje Lego (of bouwstenen 
van een ander merk). Doe de losse blokjes in een plastic zakje en houd het doosje 
(of zakje) met de handleiding achter de hand. 
 
 

Binnenkomer 
1. Geef elk kind een zakje met de legoblokjes.  
2. Vertel dat de kinderen dat ze de zakjes open mogen maken en de Lego in elkaar 
mogen zetten. Waarschijnlijk zullen ze na een enthousiast begin al spoedig moeilijk 
gaan kijken of vragen gaan stellen. 
3. Vraag na een tijdje proberen: wat missen jullie nu eigenlijk? Het antwoord zullen 
ze vrij snel kunnen geven: de gebruiksaanwijzing/handleiding. 
4. Vertel de kinderen dat je ze eerst iets wilt leren uit de Bijbel en dat ze dan de 
gebruiksaanwijzing/handleiding krijgen om hun bouwwerk te maken. 
 
 

Bespreken 
1. Waarom lukte het niet om de Lego te maken? (Je hebt geen handleiding/ je weet 
niet wat het worden moet)  
2. Waarom heb je die echt nodig als je wilt bouwen? (Zo worden de blokjes op de 
juiste plaats gezet, precies zoals de bedoeling van de maker was. Zonder 
gebruiksaanwijzing wordt het misschien wel iets, maar niet zoals het bedoeld was) 
3. Je kunt je leven vergelijken met het bouwen aan een bouwwerk.  

a. Wie heeft jouw leven gemaakt/geschapen? (God) 
b. Welke handleiding/gebruiksaanwijzing heeft Hij ons gegeven? (De Bijbel) 
c. Wat gebeurt er als je Die niet gebruikt? (Dan weet je niet hoe je leven moet.  
Dan leef je niet zoals God je bedoeld heeft. De Heere God heeft mensen 
gemaakt met een bedoeling: leven zoals Hij dat wil. Adam en Eva in het 
Paradijs wisten hoe dat was. Wij niet meer. Dat komt door de zonde. Daarom 
hebben we Gods Woord nodig om te weten hoe de Heere wil dat wij leven.) 

3. Vertel de kinderen dat je een paar verzen uit de Bijbel daarover met ze wil lezen. 
 
 

Bijbel erbij 
Lees met elkaar uit de onberijmde Psalm 119 vers 9-16 en 73. Ga hierover met de 
kinderen in gesprek aan de hand van de volgende vragen: 

1. Wat is de ‘gebruiksaanwijzing/handleiding’ voor je leven (vers 9)? 
2. Wat betekent dat voor hoe je leeft (vers 10a, 11, 15 en 16)? 
3. Wat kun je daarbij bidden (vers 10b en 73)? 



Bezig 
Laat de kinderen hun blokjes weer pakken en geef ze de 
handleiding/gebruiksaanwijzing en het doosje/zakje. Het bouwen zal nu veel beter 
gaan. De blokjes worden op de juiste plaats gezet en er ontstaat wat de bedoeling 
was. Benadruk dat de Heere zo ook ons leven bedoeld heeft.  
 
 

Besluiten 
- Misschien zijn er kinderen in het gezin die nog geen eigen Bijbel hebben. Het 
verdiept dit gezinsmoment als ouders aan het einde daarvan deze kinderen 
persoonlijk een Bijbel geven. Schrijf iets persoonlijks voorin dat herinnert aan dit 
gezinsmoment en dat het kind erop wijst veel in Gods Woord te lezen. Bijvoorbeeld 
een vers uit Psalm 119.  
- Besluit met het zingen van een vers uit deze psalm (bijvoorbeeld vers 5).  
- Bid of de kinderen Gods Woord als Handleiding voor hun leven zullen gebruiken en 
of de HEERE het gebruik van Zijn Woord wil zegenen aan de harten en in de levens 
van de kinderen. 
 
 


