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Een nieuw hart 
Gezinsmoment (3-13 jaar) 

 
 

Al vroeg wordt kinderen geleerd om een nieuw hart te bidden. 
Maar wat is een nieuw hart? 

Kinderen hebben daar soms bijzondere voorstellingen bij. 
Het is belangrijk om het ze goed uit te leggen. 

Dit gezinsmoment geeft daar handreikingen voor,  
waarbij de kanttekeningen op Ezechiël 11 vers 19  

als uitgangspunt worden genomen. 
 

Binnenkomer 
Koop een hart van steen (waarschijnlijk heb je er wel één liggen thuis uit een 
woonwinkel of iets dergelijks). Laat de kinderen voelen en verwoorden wat ze voelen: 
koud, hart, niet te buigen… 
Maak een hart van kneedgum of zachte klei. Laat de kinderen ook daaraan voelen: 
zacht, buigzaam… 
 

Bespreken 
In de Bijbel gaat het regelmatig over ons hart. In de kerk, op school en thuis hoor je 
dat een nieuw hart nodig is. Wat wordt daarmee bedoeld? 

- Vraag de oudere kinderen die iets weten van biologie: is het je hart dat in je 
lichaam zit en daar klopt en bloed pompt? (Nee, dat hart wordt niet bedoeld) 

- Wat dan wel? (De Bijbel bedoelt met hart: wie je bent: je hele persoon: jij met 
je denken, willen, doen. Je hart is je leven) 

 

Bijbel erbij 
Lees Ezechiël 36:24-28 en bespreek deze verzen aan de hand van de volgende 
vragen: 

- Waarom hebben de Israëlieten een nieuw hart nodig (vers 25)? (Hun leven is 
verkeerd. Ze doen zonden. Ze zijn onrein. Ze dienen de afgoden. Ze zijn 
zondaren) 
- Wat doet God als Hij een nieuw hart geeft (vers 26)? (Hij neemt het stenen 
hart weg en geeft een vlezen hart. Hij neemt het verkeerde/het zondige/het 
harde weg uit je leven en geeft het goede.) 
- Waarop wijst een hart van steen? (Op een leven dat hard is: het voelt niet 
wat God wil. Het is onbuigzaam: het wil niet wat God wil. Het is iemand die zijn 
eigen zin doet, de duivel en de zonde dient, de Heere niet liefheeft en niet 
luistert naar wat de Heere wil.) 
- Waarop wijst een hart van vlees? (Op een leven dat zacht is: het luistert naar 
de Heere, het wil wat God wil. Het is iemand die de Heere liefheeft en dient, 
de zonde haat en geen verkeerde dingen meer wil doen, maar luistert naar de 
Heere) 
- Waarom heb jij een nieuw hart nodig? (Omdat we in ons leven niet naar de 
Heere luisteren, Hem niet liefhebben, dienen en gehoorzamen) 
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- Wat gebeurt er dus als God een nieuw hart geeft? (Dan krijg je Hem lief, je 
dient Hem, luistert naar Hem en doet wat Hij wil) 
- Hoe kan God een nieuw hart geven (kanttekening 46)? (Dat kan alleen om 
Jezus’ wil) 
- Hoe geeft Hij dat (kanttekening 46)? (Door Zijn Woord en Geest) 
- Wat betekent dat voor ons (Ezechiël 18:31)? (Dat we bij de zonde vandaan 
blijven, veel met de Bijbel bezig zijn om te weten wat de wil van de Heere is, 
en Hem bidden om de Heilige Geest Die een nieuw hart geeft).  

  
 

Besluiten 
- Gebruik in het gezin ook andere woorden die hetzelfde zeggen als ‘een nieuw hart 
krijgen’ om kinderen te helpen de betekenis ervan te begrijpen: bekering, 
wedergeboorte, geloven en dergelijke… 
- Leer Ezechiël 36 vers 26 met elkaar. Je kunt er ook voor kiezen om de harten met 
de Bijbeltekst op een Bijbelse kijktafel te zetten ter ondersteuning van het leren. 
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