
Bijbels vieren 
-Gouden Gezinsmoment (5-15 jaar)- 

 
 

Hoe kun je aan een verjaardag of een andere feestelijke dag  
een Bijbelse invulling geven? 

Een Gouden Gezinsmoment om de vierdagen van het gezin  
met je kinderen op een rij te zetten  

en na te denken over een Bijbelse invulling ervan. 
 

Binnenkomer 
Maak een vierslinger. Zoek de data op van de kerkelijke feestdagen en de 
verjaardagen van de gezinsleden (kies of je ook de verjaardagen van opa’s en oma’s 
erbij betrekt). Bedenk een vorm om deze vierdagen op volgorde in een slinger te 
verwerken. Kies een vorm om de maanden mee aan te duiden en geef de kerkelijke 
feestdagen een andere kleur dan de verjaardagen. In het voorbeeld hieronder zijn 
witte vlaggen gebruikt voor de maandaanduidingen, zwarte vlaggen voor de 
kerkelijke feesten en bruine vlaggen voor de verjaardagen. 
 

 
 

(Je ziet dus in dit gezin: januari: Nieuwjaarsdag, Februari: mama jarig, Maart: biddag en Noa jarig, 
April: Goede Vrijdag en Pasen, Mei: Kevin jarig, Hemelvaartsdag en Paasfeest… enzovoorts. 
Voor kinderen die niet kunnen lezen kun je in plaats van letters ook plaatjes gebruiken.) 

 

Bespreken 
- Ga met je kinderen in gesprek over de wijze waarop verjaardagen in het gezin 
worden gevierd (het bespreken van de kerkelijke feestdagen blijft in dit gezinsmoment achterwege. 

Natuurlijk ben je er vrij in om dit erbij te betrekken. Zie voor concrete handreikingen eventueel de 
artikel over Adventsweken, Kerstfeest, Lijdensweken, Paasfeest en Pinksterfeest op 

www.bijbelsopvoeden.nl). 
- Vraag de kinderen om ideeën hoe je de Bijbel meer bij het vieren van verjaardagen 
zou kunnen betrekken. 
- Waarom is dat belangrijk? (Als antwoord geven moeilijk is: lees eerst het 
Bijbelgedeelte uit Job 1. Daaruit blijkt waarom het belangrijk is om je verjaardagen 
Bijbels te vieren) 
 

Bijbel erbij 
Kies uit de volgende Bijbelgedeelten: Job 1:1-5 (jongere kinderen) of Leviticus 23:23-
25 (oudere kinderen). Lees dit gedeelte met elkaar en praat erover aan de hand van 
onderstaande vragen. 
 
Lees Job 1:1-5 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


1. Hoe vieren Jobs zonen en dochters hun verjaardag (vers 4)? 
2. Wat doet Job na die verjaardagen (vers 5)? 
3. Waarom doet hij dat (vers 5; kanttekening 15 en 16)? 
4. Wat kunnen wij hiervan leren voor het vieren van onze verjaardagen? 
5. Hoe kun je de Heere en Zijn Woord meer betrekken bij het vieren van 
verjaardagen? 
 
Lees Leviticus 23:23-25 en trek de lijn van de eerste dag van het nieuwe 
kalenderjaar (de Israëlieten herdachten daarop ook de geboorte van de schepping) 
naar de eerste dag van een nieuw levensjaar (waarop je de dag van je geboorte 
gedenkt). 
 
1. De zevende maand is de eerste maand van het nieuwe jaar bij het volk van Israël. 
Op welke datum is dit feest (vers 24)? 

2. Wat moeten de priesters doen op het ‘feest van het geklank’ (kanttekening 32a)? 

3. Aan welke drie dingen denkt het volk op dit feest (kanttekening 32b)? 
4. Wat betekent dit voor ons aan het begin van een nieuw jaar? 
5. Wat betekent dit voor het begin van een nieuw levensjaar / je verjaardag? 
6. Waarvoor dank je de Heere op je verjaardag? 
7. Wat kun je bidden als je terugkijkt naar het achterliggende jaar? 
8. Wat kun je aan de Heere vragen als je vooruitkijkt naar het komende jaar? 
 

Besluiten 
Maak concrete afspraken over de invulling van de verjaardag: een Bijbeltekst 
meegeven? Een psalmvers toezingen? Zelf een poosje stil zijn voor de Heere en 
nadenken over het achterliggende jaar en vooruitkijken naar het voorliggende jaar? 
Een kinderfeestje met een Bijbels thema? Een andere vorm om je kind iets 
wezenlijks mee te geven? Misschien ook: iets van je cadeau of geld geven aan 
iemand die veel minder heeft? 
 
 


