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Bijbelse moeder 
-gezinsmoment rond moederdag- 

(3-13 jaar) 
 
 

In het vijfde gebod vraagt de Heere aan kinderen 
om hun moeder (net als hun vader) te eren. 

Zegt de Heere in Zijn Woord ook iets tegen moeders? 
Het is leerzaam om dat als gezin 

rond Moederdag eens te onderzoeken. 
 

Binnenkomer 
Richt de aandacht van de kinderen op het thema moeder. Dat kan op verschillende 
manieren. Een aantal voorbeelden: 

- Ga met jonge kinderen naar de kinderboerderij of wei. Zoek moederdieren met 
hun jongen op: een kip met kuikens, schaap met lammetjes en dergelijke. 
Richt de aandacht van de kinderen op hoe het moederdier met de jongen 
omgaat. 

- Is er geen wei of kinderboerderij in de buurt, haal dan bij de bibliotheek een 
prentenboek over moederdieren met hun jonge dieren. 

- Laat oudere kinderen eens over de volgende vragen nadenken of antwoorden 
op deze vragen opzoeken: Hoe komt het dat het woord ‘mama’ in bijna alle 
talen hetzelfde klinkt? (Zie het kader onderaan dit artikel) Of: Hoe kan een 
lammetje tussen zoveel schapen die op elkaar lijken zijn eigen moeder 
terugvinden?  

 

Bespreken 
- Wat viel de kinderen (in de boeken of op de kinderboerderij of in de wei) op toen ze 
keken naar de moeder(schaap of kip of …) en haar kinderen? 
- Nu naar mensen: wat zegt de Bijbel over kinderen ten opzichte van hun moeder? 
(De meeste kinderen zullen wel het vijfde gebod kunnen noemen) 
- En wat zegt de Bijbel over een moeder ten opzichte van haar kinderen? 
(Voor de meeste kinderen zal deze vraag moeilijker of niet te beantwoorden zijn. 
Nodig ze uit om dat samen in de Bijbel op te gaan zoeken) 
 

Bijbel 
We gaan eens lezen wat de Bijbel over moeders en hun kinderen zegt. Vind je deze 
teksten teveel, kies er dan zelf een aantal uit: 
1. Lees Genesis 25:22. De tweeling in de buik van moeder Rebekka is onrustig.  

- Wat doet Rebekka? (Ze bidt)  
- Wat betekent dit voor moeders? (Dat ze bidden voor hun kinderen) 

2. Lees Genesis 21:7 en 8.  
- Wat geeft Sara aan Izak? (Borstvoeding)  
- Wat betekent ‘en werd gespeend’? (Dat Izak groot genoeg is om gewoon 
eten te krijgen. Sara stopt met borstvoeding)  
- Wat kun je van Sara leren voor moeders? (Dat ze hun kinderen eten en 
drinken geven) 
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3. Lees Spreuken 1:8.  
- Wat moet moeder volgens Salomo doen? (Kinderen leren)  
- Waarover (Spreuken 2:1 en 6)? (Over het dienen van de Heere)  
- Wat betekent dit voor moeders? (Dat zij aan hun kinderen over de Heere 
vertellen, over het geloven in de Heere en het gehoorzaam zijn aan de Heere)  

4. Lees Jesaja 66:13.  
- Wat doet een moeder volgens dit vers? (Een kind troost geven als het dat 
nodig heeft)  
- Wat zegt dit vers tegen moeders? (Dat ze zo moeder moeten zijn, dat 
kinderen iets van de Heere in haar terugzien)  
- Hoe kan een moeder dat? (Als de Heere Zelf daarvoor zorgt)  
- Wat betekent dat voor kinderen? (Dat ze voor hun moeder bidden) 

 

Bezig 
Jongere kinderen: Laat de kinderen een tekening maken van zichzelf met hun 
moeder. Je kunt ook een kleurplaat van een moeder met een kind printen of van een 
dierenmoeder met haar jong en je kinderen die laten kleuren (op 
www.bijbelsopvoeden.nl vind je een paard met veulen). 
 

 
 
Oudere kinderen: Print de oorkonde voor moeder van www.bijbelsopvoeden.nl en 
laat oudere kinderen opschrijven waarom moeder een oorkonde verdient. Kleur de 
oorkonde verder in en knip deze uit. Bevestig er een speldje aan of hang het aan lint 
zodat moeder het kan dragen. 
 

Besluiten 
Eindig dit gezinsmoment met gebed. Bid om een Bijbelse omgang tussen moeder en 
kind(eren). 
 
 
 

De eerste woordjes: papa en mama 
De woorden papa en mama klinken in bijna alle talen hetzelfde. Hoe komt dat? 
Een kind dat gaat brabbelen gebruikt eerst de a-klank. Daarna de medeklinkers die 
je met je lippen uitspreekt: de m, b, p. Deze letters zijn het gemakkelijkst. Daarna 
komen andere plofklanken, zoals de d en t. Kinderen blijven het soms herhalen: 
dadada, tatata… Je kunt het een soort mondgymnastiek noemen. Het is bijzonder 
dat juist papa en mama tot de woorden behoren die het kind het eerste kan 
uitspreken. Een gave van de Schepper. 
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