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De kerk en de wereld  

-gezinsmoment (6-14 jaar)- 

 
De kerk staat in de wereld.  

Kerkmensen leven tussen wereldse mensen.  
Hoe gaan die met elkaar om? Wat leert de Bijbel daarover? 

 
 

Nodig 
- Een klein kerkje (gemaakte bouwplaat bijvoorbeeld) en een wereldkaart (onderbouw: 
wereldbol). 

 
Binnenkomer en bespreken 

Jonge kinderen: 
Ga om tafel zitten. Laat de kerk en de wereldbol zien. Vertel iets over de kerk en vertel iets 
over de wereld(bol). De kerk staat in de wereld. Kerkmensen leven tussen mensen die niet 
naar de kerk gaan. Vraag de kinderen goed te kijken naar de vormen van de kerk en de 
wereldbol. 
- Vraag de kinderen wat ze opvalt?  (Wereld heeft ronde vorm, kerk hoekige vormen) 
- Concludeer dat de kerk een andere vorm heeft dan de wereld: de kerk is anders dan de 
wereld. Zo zijn ook kerkmensen anders dan wereldse mensen.  
- Vraag de kinderen waarin kerkmensen anders zijn dan wereldse mensen (ze zullen vooral 
buitenkant dingen noemen, zoals kleding en het hebben van de Bijbel of het gaan naar de 
kerk – kom daar aan het einde op terug en benoem dan juist de binnenkant dingen die de 
Bijbel noemt) 
- Vertel dat de Bijbel zegt dat kerkmensen een andere vorm hebben dan wereldse mensen 
en dat je daarover nu uit de Bijbel gaat lezen.  
 

Oudere kinderen: 
Zet de kerk op de wereldkaart. Benadruk dat de kerk in de wereld staat. Concludeer dat 
kerkmensen in de wereld leven - of: dat kerkmensen tussen wereldse mensen leven. Die 
twee zijn heel verschillend. 
- Noem eens wat verschillen? (…) Wat is het verschil? (De kerk is het koninkrijk van God en de 
wereld het rijk van de duivel. De kerk wordt in de Bijbel ‘licht’ genoemd en de wereld 
‘duisternis’) 
- Dat is best spannend. Welke spanning kan dat bijvoorbeeld geven? (Kerkmensen willen 
dingen doen die bij de wereld horen. Wereldse mensen begrijpen kerkmensen niet) 
- Vertel dat je samen uit de Bijbel gaat lezen welke spanning de mensen uit de kerk van Efeze 
ervaren. 

Bijbel erbij 
Jongere kinderen: 

Lees Romeinen 12:2. Vertel vooraf dat Paulus dit schrijft aan kerkmensen. 
1. Herhaal het eerste gedeelte van de tekst: ‘En wordt dezer wereld niet  gelijkvormig’. 
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- Wat zegt Paulus tegen kerkmensen? (Jullie moeten niet dezelfde vorm hebben als de 
wereld)  
- Wijs terug naar de verschillende vormen van de kerk en de wereld. Zoals die vormen 
anders zijn, zo moeten kerkmensen ook anders leven dan wereldse mensen. 
2. Hoe dan? Herhaal het tweede gedeelte van de tekst: ‘Maar wordt veranderd door de 
vernieuwing uws gemoeds’.  

- Wat zegt Paulus? Wat moet er anders worden? (Ons hart: we hebben een nieuw hart nodig. 
Aan de binnenkant moet iets veranderen. En dat ga je zien aan de buitenkant, aan de vorm) 
3. Luister maar wat Paulus verder zegt: ‘Opdat gij moogt beproeven welke de goede en 
welbehagende en volmaakte wil van God is’.  
- Hoe wil je dan leven? (Je wilt doen wat de Heere wil)  
- Hoe weet je wat de Heere wil? (Dat staat in de Bijbel, in de Tien Geboden) 
- Tien Geboden vind je misschien moeilijk om te onthouden. Maar je kunt die in één woord 
samenvatten. Luister maar wat Paulus nog meer schrijft. 
Lees Romeinen 12:10. 
4. Wat moeten wereldse mensen dus aan kerkmensen merken? (Dat ze liefde hebben voor 
elkaar en voor de mensen in de wereld) 
5. Hoe kunnen wereldse mensen aan jou merken dat je ze liefhebt? Wat doe je dan wel of 
niet? (Bespreek met elkaar een aantal concrete voorbeelden uit het leven van kinderen. Je 
zegt geen lelijke dingen. Je doet aardig. Je helpt)  
6. Ook als zij lelijk tegen je doen of als jij het niet fijn vindt wat zij doen? Ja, juist dan (zie vers 
19-21)! Wees altijd vriendelijk! 
 

Oudere kinderenr: 
Lees Efeze 5:1-10 en bespreek deze verzen met behulp van onderstaande vragen. Vertel dat 
Paulus een brief schrijft aan de kerk in Efeze. Dit is een kleine kerk in een grote stad vol 
zonden. De kerkmensen leven tussen wereldse mensen. Iedereen heeft onkerkelijke 
familieleden, buren en collega’s.  
1. Welke waarschuwing geeft Paulus aan de kerkmensen van Efeze (vers 7)? (Om niet mee te 
doen met de zonden van de wereld) 

2. Noem eens wat voorbeelden van zonden waaraan ze niet mee moeten doen (vers 3-4)? 
3. Paulus noemt de mensen van de kerk ‘licht’ en de mensen van de wereld ‘duisternis’ (vers 
8a). Waarom? (Kanttekening 9-10-11: Duisternis omdat ze niet weten wat goed of verkeerd 
is. Licht omdat daar het Evangelie schijnt en de Bijbel laat zien wat goed en verkeerd is) 
4. Mensen van de kerk moeten niet meedoen met de duisternis van de wereld, maar als 
kinderen van het licht wandelen (vers 8b). Hoe leven ze dan (vers 2 en 9)? (Ze leven in liefde 
tot God en tot de naaste. Ze doen goed, zijn eerlijk en oprecht) 
5. Hoe weten ze wat ze wel of niet moeten doen (vers 10)? (Ze zijn gehoorzaam aan de wil 
van God, zoals Hij dat in de Bijbel en de Tien Geboden zegt) 
6. Wat betekent dit Bijbelgedeelte voor ons leven? (Dat we geen vriend van de wereld zijn 
door mee te doen met de zonde, maar dat we wel vriendelijk voor de wereld zijn. Werk dit 
eventueel nog uit in concrete situaties uit het leven van kinderen) 

 

Bezig 
Er zijn verschillende mogelijkheden: 
- Je kunt jongere kinderen met vierkante vormen en driehoeken een kerk laten plakken 
(eventueel op een grasveld met rondjes). 
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- Je kunt oudere kinderen van stukjes gekleurd papier (uit oude tijdschriften bijvoorbeeld) 
een knutselplaat laten maken van een kerk in de wereld. 
- Je kunt jongere kinderen van lego, duplo of andere blokken een kerk laten bouwen (ook 
met het spel Hamertje Tik heb je die mogelijkheid) 
- Je kunt de kinderen de kleurplaat bij Romeinen 12:2 van de kerk en de wereld laten 
kleuren die je hier kunt vinden:  

Jongere kinderen: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/romeinen122a-kleuren-2/ 
Oudere kinderen: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/romeinen122a-kleuren/ 
- Je kunt de kinderen zelf een tekening laten maken van dat wat je in dit gezinsmoment 
besproken hebt. 
- Je kunt de kinderen een A4 met wereldkaart als grondplaat geven en ze de bouwplaat van 
de kerk laten maken die je hier vindt: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kerk-
bouwplaat-kerk/ 
 
 

Besluiten 
Herhaal de boodschap van dit gezinsmoment. 
Niet de vorm van deze wereld/geen vriend van de wereld door mee te doen met de zonden, 
maar wel vriendelijk voor de wereld 
Bid om die vernieuwing van het gemoed waarover Romeinen 12 vers 2 verder spreekt en 
een leven dat wil doen wat de Heere wil. 
 

-x-x-x-x-x- 
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