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Waar leef je voor?  
Waarom ben je op deze aarde? 

Wat is de bedoeling van je leven? 
Het is leerzaam om daar met kinderen over na te denken. 

Met de bedoeling dat ze door genade  
hun leven op koers mogen houden – gericht op het doel. 

 
 

Binnenkomer 
Doe een spel waarbij het de bedoeling is om voorwerpen in een doel te krijgen. 
Bijvoorbeeld: voetbal (bal in het doel), darten (pijlen in de roos), knikkeren (knikkers 
in de pot). 
 

Bespreken 
Ga over dit spel met kinderen in gesprek en trek de lijn naar hun eigen leven, 
bijvoorbeeld met behulp van de volgende vragen: 

- Wat was de bedoeling van dit spel? (De … in het doel te krijgen) 
- Wat doe je dus als je aan de beurt bent? (Zo goed mogelijk richten om de … 

in het doel te krijgen) 
 
Zo is het ook met je leven! Van dit spel kunnen we iets leren voor ons leven. We 
gaan erover lezen in de Bijbel.  
 

Bijbel erbij 
Lees 1 Samuël 7:3-7 en bespreek dit gedeelte met behulp van de volgende vragen: 
1. Hoe leeft het volk Israël (vers 3m)? (Ze leven niet zoals de Heere wilde. Ze 
zondigen en dienen de afgoden. Hun leven gaat de verkeerde kant op) 
2. Wat zegt Samuël (vers 3)? Welke vier dingen moeten de Israëlieten doen? 
(1. zich bekeren [= je omkeren (niet meer de verkeerde kant oplopen)] 
2. de afgoden wegdoen [= je afkeren van de zonde] 
3. hun hart richten tot de HEERE [=terugkeren naar de HEERE] 
4. de HEERE dienen) 
3. Denk nog even terug aan het spel: als je de bal niet richting het doel schiet (of de 
pijl niet richting de roos gooit, of de knikker niet richting de pot rolt), kun je het doel 
dan bereiken? (Nee, dat gaat niet) 
4. Wat is het doel van je leven? (De Heere dienen, Hem eren, Hem gehoorzamen, 
Hem vrezen) 
5. Wanneer mis je je doel? (Als je dit niet doet, als je zondigt, als je leeft voor jezelf) 
6. Als een knikker of een pijl of een bal het doel mist, is dat niet zo erg. Dan heb je 
het spel verloren. Waarom is het wel erg als je leven je doel mist? (Het leven is geen 
spel. Je doel missen, is zonde voor God. Dan moet God je straffen. Dan loopt het 
niet goed af. Dan ga je verloren) 

  

Het doel van je leven: leven voor God 
Gezinsmoment over Christen-zijn (4-14 jaar) 
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Bezig 

Jonge kinderen: Laat ze de kleurplaat over het doel van je leven kleuren en leer de 
tekst met elkaar. 
 

      
 
Oudere kinderen: Maak samen een spel met een doel. Bijvoorbeeld:   
- Een dartspel: Plak op een stuk karton een stevige lap stof. Teken met textielstiften 
op het stof een puntenbord. Omwikkel tafeltennisballetjes met klittenband. Zet het 
bord ergens neer en gooi om de beurt het balletje richting het doel. 
- Een knikkerspel: Neem een schoenendoos. Maak de doos mooi door deze te 
verven of met papier te beplakken. Zet de doos op z’n kop en knip aan de onderkant 
van een zijkant drie deurtjes of poortjes. Schrijf een puntenaantal erboven. Probeer 
je knikkers in het doel te krijgen. 
- Een pijl en boog: Zoek een buigzame tak. Maak een stuk touw vast aan de 
bovenkant, buig de tak voorzichtig en maak het touw vast aan de onderkant. Zoek 
een tak die kan dienen als pijl en richten maar…  
 
Schrijf een gedeelte van 1 Samuël 7 vers 3 over (‘Richt uw hart tot den HEERE en 
dient Hem alleen’) en plak dit duidelijk zichtbaar op je spel. 
 

 
 

 
Besluiten 

Besluit met het gezamenlijk opzeggen van de tekst uit 1 Samuël 7 vers 3: ‘Richt uw 
hart tot den HEERE en dient Hem alleen’. Praat over de betekenis van deze tekst. 
Wat is je hart richten? Hoe doe je dat? Wat is de Heere dienen? Hoe doe je dat? 
Bid of de Heere er Zelf voor wil zorgen dat we ons hart op Hem richten! 
 

 
Wil je nog wat uitgebreider bij het doel van je leven stilstaan,  
gebruik dan het Bijbelleesrooster hierover dat je vindt op 
www.bijbelsopvoeden.nl 
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