Horen&Doen
Gezinsmoment over Bijbellezen
(3-10 jaar)

Het is niet genoeg om Gods Woord alleen te lezen of te horen.
De HEERE vraagt dat we ook gehoorzamen en doen.
De Heere Jezus heeft daar een gelijkenis over verteld.

Nodig en voorbereiding
Een Bijbel en voor alle kinderen die meedoen een doosje met mini-bakstenen (in diverse
speelgoedzaken verkrijgbaar, onder andere van het merk Brickadoo). Verder een teiltje (als
dit gezinsmoment buiten gehouden wordt, is dat niet nodig), zand, een gieter en een aantal
bakstenen. Het Bijbelgedeelte dat in dit gezinsmoment centraal staat, is een indrukwekkend
gedeelte. Zorg dat de ernst daarvan tijdens het bezig zijn doorklinkt.

Binnenkomer
1. Maak van zand een berg in het teiltje (of als je het buiten doet: in de zandbak). Maak de
bovenkant van de berg wat plat en laat de kinderen er van de losse bouwsteentjes een
huisje zonder dak op bouwen.
2. Vraag de kinderen hoe stevig ze denken dat dit huis is.
3. Zeg dat het gaat stormen en regenen. Giet met de gieter water eroverheen. Doe dit zo,
dat het zand onder het huis wegspoelt en het huis instort.
4. Begin opnieuw. Leg nu eerst een aantal bakstenen in het teiltje (of als je het buiten doet:
in de zandbak). Maak daaromheen en daarop een berg van zand.
5. Vertel de kinderen dat een stevig huis een fundament heeft. Voordat er een nieuw huis
gebouwd gaat worden, gaan we dus eerst graven totdat we een stevige ondergrond
tegenkomen (de bakstenen).
6. Bouw vervolgens van de bouwsteentjes een nieuw huis op de bakstenen.
7. Laat het opnieuw gaan stormen en regenen. Giet het water zo, dat het zand naast het huis
en de bakstenen wel wegspoelt, maar het huis zelf blijft staan.
8. Vraag de kinderen waarom dit huis blijft staan.
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Bijbel erbij
Lees met elkaar Mattheüs 7 vers 24 tot en met 27 en praat over de betekenis van dit
Bijbelgedeelte door:
1. Dit verhaal is een gelijkenis. Het betekent iets. De Heere Jezus wil er iets mee leren. Het
huis is het beeld van het leven van iemand.
2. Wie vergelijkt de Heere Jezus met iemand die zijn huis op een zandgrond heeft gebouwd?
(Het antwoord staat in vers 26: iemand die Zijn woorden hoort en niet doet.)
3. Wat zijn dat voor mensen? (Naar de kerk gaan, uit de Bijbel horen lezen, weten dat je je
bekeren moet en toch gewoon doorleven).
4. Wie vergelijkt de Heere Jezus met iemand die zijn huis op een steenrots heeft gebouwd?
(Het antwoord staat in vers 24: iemand die Zijn woorden hoort en doet.)
5. Wat betekent dat: Gods woorden horen en doen?
6. Wat betekent het dat je levenshuis op een rots staat? Wie wordt er met de Rots bedoeld
(Psalm 18:3)?

Besluiten
Laat de kinderen nu zelf van de bouwsteentjes het huis (of een ander bouwwerk, afhankelijk
van de gekochte doos) metselen. Vraag ze om ondertussen erover na te denken welke
bouwer zij zelf zijn. Geef hun werkje een mooi plaatsje in huis. Elke keer als ze dit
zelfgebouwde huis zien, zullen ze aan dit gezinsmoment herinnerd worden.
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