Serie: In het gezin
1. Ons gezin: een christelijk gezin
2. Doel van het gezin
3. Omgang in het gezin
4. Regels in het gezin

Op reis door het leven
In het gezin zijn ouders met hun kinderen bezig aan een opvoedingsreis. Wat is
het doel van de reis en welke bagage geven ze hun kinderen mee?
Nodig
Een blinddoek
In gesprek
- Drink gezellig iets met elkaar.
- Breng het gesprek op het vorige gezinsmoment. Weten de kinderen nog wat ze
toen hebben gedaan en waar het over ging? We hebben toen met elkaar nagedacht
over het gezin. Welke opdracht kregen Adam en Eva ook alweer? (Weest vruchtbaar
en vermenigvuldigt u…)
- Waarom wil de Heere eigenlijk dat kinderen in een gezin geboren worden? Laat de
kinderen antwoorden geven. Ze zullen zaken noemen als: dan zijn er mensen die
voor deze kinderen zorgen, die hen beschermen en dergelijke. Geef aan dat deze
antwoorden allemaal waar zijn. Toch zijn een vader en moeder er niet in de eerste
plaats voor je lichaam: dat je eten hebt en kleren en een huis. De Bijbel zegt dat je
vooral een vader en moeder hebt voor je hart.
2. De Bijbel erbij
- Lees met elkaar Psalm 78 vers 1-8. Waarom worden kinderen in een gezin
geboren? (Vers 6: om hen over de Heere te vertellen. Vers 7 en 8: vaders en
moeders moeten de kinderen aanwijzingen geven hoe ze leven moeten. Het is hun
taak om hun kinderen de weg te wijzen naar God.)
3. Aan de slag
- Maak in de kamer een parcours met obstakels. Zorg voor een duidelijk begin en
einde. Leg uit dat dit parcours de levensweg uitbeeldt. Blinddoek een kind en laat dit
kind het parcours lopen. Het zal tegen dingen aan botsen. Laat het kind snel stoppen
en vertel dat het zo niet lukt om de weg door het leven te vinden.
- Blinddoek een ander kind. Laat een ouder aanwijzingen geven, zodat dit kind veilig
door het parcours kan lopen. Laat het kind aan het einde de blinddoek afdoen. Leg
uit dat een kind aanwijzingen nodig heeft om de weg door het leven te vinden.
4. Afsluiting
- Sluit dit gezinsmoment af met een gesprek. Dit gezinsmoment heeft een les voor
ouders en kinderen. De les voor ouders is dat ze hun kinderen aanwijzingen moeten
geven op de levensweg. De les voor kinderen is dat ze naar die aanwijzingen
moeten luisteren.

- Benadruk dat het ook voor de ouders nodig is om uit de Bijbel te leven, willen ze
hun kinderen kunnen voorleven. In de Bijbel staat: Als een blinde een blinde leidt,
zullen ze allebei in de gracht vallen (Mattheüs 15 vers 14). Terug naar het spel: Als
vader of moeder ook een blinddoek om hebben, zullen ze samen botsen. Dan kan
het een kind niet door de weg door het leven leiden. Het is voor ouders en kinderen
nodig om te bidden om open ogen, open oren en een open hart om naar Gods
Woord te horen.
- Ter afsluiting kan hierom gebeden worden. Er kunnen ook enkele psalmen worden
gezongen, zoals de eerste vier verzen van Psalm 78 of een aantal verzen van Psalm
119.

