
 
Gevangen 

-gezinsmoment rond Bevrijdingsdag- 
(4-14 jaar) 

 
 

Hoe lijkt het je om gevangen te zijn? 
Weet je dat je gevangen bent? 

 
 

Binnenkomer 
Bezoek de open dag van een gevangenis of ga in de vakantie naar het 
gevangenismuseum Veenhuizen waar niet alleen veel te zien en te leren is, maar 
waar je ook een bezoek kunt brengen aan gevangenis ‘De Rode Pannen’.  
Heb je deze mogelijkheden niet, zoek dan eens in de bibliotheek naar een geschikt 
boek over gevangenissen. (Als je wilt, kun je ook met de kinderen een 
instructiefilmpje op internet bekijken over de gevangenis.) 
 
 

Bespreken 
Praat over het bezoek of het boek na. Laat de kinderen vertellen: hoe lijkt het je om 
gevangen te zijn? Waarom is dat niet fijn? 
 
 

Bijbel erbij 
De Bijbel leert dat alle mensen na de zondeval gevangen zitten. 
1. Wie houden ons gevangen (kanttekening 19 bij Efeze 4:8)? 
2. Weten mensen dat ze eigenlijk gevangenen van de zonde en de duivel zijn 
(Openbaring 3:17b)? 
3. Hoe komt het dat mensen het wel naar hun zin hebben in deze gevangenis? 
4. Waarom is het toch heel erg om in deze gevangenis te zijn? 
5. Wie kan je uit deze gevangenis bevrijden (Psalm 146:7)? 
6. Waarom kan Hij alleen dat (Efeze 4:8)? 
7. Hoe weet je dat je dan voor altijd vrij bent (Johannes 8:36)? 
8. Hoe kun je aan iemands leven merken of hij gevangen is of vrij is (Galaten 5:19-
22)?   
 
 

Bezig 
- Vouw een wit vel papier in tweeën. Schrijf boven de ene helft: gevangen. En boven 
de andere helft: vrij 
- Neem een (kopie van) pasfoto van de kinderen en plak die op het midden van beide 
helften  
- Laat de kinderen er bij allebei een raam omheen tekenen 
- Laat ze van een grijs vel papier stroken knippen (tralies) en deze in het ene raam 
plakken zodat je een afbeelding krijgt van een kind in de gevangenis 



- Laat ze aan de andere kant een Bijbeltekst schrijven. Bijvoorbeeld Johannes 8:36, 
Psalm 146:7. Een andere mogelijkheid is om woorden uit Galaten 5:19-22 rond de 
ramen te schrijven of tekenen  
 

Besluiten 
Geef de werkjes een mooi plekje in huis, zodat de kinderen steeds aan dit 
gezinsmoment herinnerd worden. Besluit dit gezinsmoment met het zingen van 
Psalm 146:5 of 142:7: ‘Voer mij uit mijn gevangenis’. 
 
Je kunt ook een vervolg aan dit Gezinsmoment geven door het Gezinsmoment voor 
Hemelvaartsdag te houden dat hierbij aansluit en gaat over ‘overwonnen vijanden’: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-hemelvaartsdag-6-16-jaar/ 
 
 
 

Tip 
 

Denk er eens over na  
wat je voor mensen die in de gevangenis zitten kunt doen.  
‘Gedenkt der gevangenen alsof gij mede gevangen waart’,  

zegt de Bijbel (Hebreeën 13:3).  
Verdiep je eens in het werk van Gevangenenzorg Nederland  

en kijk wat je kunt betekenen.  
Bid voor mensen die gevangen zijn. 

 
 

 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-hemelvaartsdag-6-16-jaar/

