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Blijde moeder 

Gezinsmoment voor Moederdag 
 
 

In plaats van te krijgen is het mooi om op moederdag te geven: 

geen cadeautje, maar Bijbelonderwijs. 
Wat is er nu mooier dan je kinderen het Woord van God  

meegeven op hun levensreis! 
Opdat onder Gods zegen waar mag worden: 

‘Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin 
dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen’. 

 
 

Binnenkomer 
Mama is blij met het moederdagcadeautje dat je gemaakt en vandaag gegeven hebt. 
Wanneer zijn moeders nog meer blij? Laat de kinderen om de beurt een voorbeeld geven 
van een moment waarop ze mama blij hebben gezien of van een situatie waarvan ze denken 
dat mama blij zal zijn. 
 
Vertel dat de Bijbel verschillende keren schrijft over blijdschap bij moeders en dat je zo’n 
Bijbelgedeelte met elkaar gaat lezen. 
 
 

Bijbel 
Lees 2 Johannes vers 1-6 en bespreek deze verzen met behulp van de volgende vragen: 
1. Aan wie schrijft Johannes deze brief (vers 1)? 
2. Wat maakt Johannes blij (vers 4a)? 
3. Wat maakt moeders blij (3 Johannes vers 4)? 
4. Wat zegt Johannes tegen deze moeder en haar kinderen  (vers 5)? 
5. Hoe doe je dat (vers 6)? 
6. Welke liefde vragen Gods geboden? (Liefde tot God en liefde tot de naasten) 
7. Hoe kun je in het gezin deze liefde laten zien?  
 
 

Bezig 
Op verschillende manieren kun je dit Bijbelgedeelte met kinderen verwerken: 
 
- Je kunt met elkaar een wandeling maken: in de natuur wandelen. Aan de hand daarvan kun 
je uitleggen wat ‘in de waarheid wandelen’ is. Zoals je bij het wandelen buiten in de natuur 
bent en van de natuur geniet, zo ben je bij het wandelen in de waarheid bezig met Gods 
Woord en leef je zoals Gods Woord zegt: volgens Zijn geboden. 

 
- Je kunt met elkaar 3 Johannes vers 4 leren. Je vindt hier leerondersteuning bij deze 
Bijbeltekst: www.bijbelsopvoeden.nl/product/3johannes4-leren/ 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/3johannes4-leren/
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- Je kunt met elkaar een Bijbelse kijktafel maken bij 3 Johannes vers 4. Terwijl je daarmee 
bezig bent, leg je de betekenis ervan aan kinderen uit / wordt de betekenis duidel ijk door de 
beelden die je gebruikt. Een voorbeeld van een Bijbelse kijktafel vind je hieronder. Je kunt 
deze uitbreiden door langs de weg de Tien Geboden te zetten. Dit kun je doen door een 
aantal Lego-blokjes op elkaar te bouwen, een velletje papier van die grootte te knippen, daar 

een gebod op te tekenen of schrijven en deze op de Lego-toren te plakken met 
plakkauwgom. 
 
- Je vindt ook een kleurplaat voor jonge kinderen en een kleurplaat voor oudere kinderen bij 
3 Johannes vers 4: www.bijbelsopvoeden.nl/product/3johannes4-kleuren/ 
 

 
 
 

 

Besluiten 
- Sluit dit gezinsmoment af door de toepassing te maken. Mama vindt het heel lief dat je 
haar vandaag helpt en een mooi cadeautje hebt gemaakt. Daar wordt mama blij van. Maar 
de grootste blijdschap is voor mama als ze merkt dat jullie de Heere dienen en leven zoals de 
Heere wil. 
- Je kunt besluiten met het zingen van Psalm 86 vers 6 (of het gebed van de eerste vier regels 
een plaats geven in het gezinsgebed): 
Leer mij naar Uw wil te hand’len, 
‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len; 

Neig mijn hart, en voeg het saâm 
Tot de vrees van Uwen Naam. 
Heer’, mijn God, ik zal U loven, 
Heffen ’t ganse hart naar boven; 
‘k Zal Uw Naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 
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