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Het nieuwe jaar in 
-Gezinsmoment Nieuwjaar (8-18 jaar)- 

 
 

Wat is het waardevol om als gezin  
het nieuwe jaar te beginnen rond Gods Woord.  

Dit gezinsmoment geeft daar handreikingen voor. 
 
 

Binnenkomer 
Maak (alleen ter voorbereiding of met elkaar ter plaatse) een praatpot voor het 
nieuwe jaar.  
Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je onder ‘materiaal voor kinderen’ vraagkaartjes. 
Print deze kaartjes en knip ze uit. Je kunt desgewenst kaartjes toevoegen of 
aanpassen. Zoek een geschikte pot en pimp deze wat op met een lint, strik en/of 
label. 
Heb je op Oudjaar ook de praatpot gebruikt? Vervang dan de kaartjes van Oudjaar 
door de kaartjes voor Nieuwjaar. 
Tip: Neem de pot mee als je nieuwjaar gaat wensen! Dat geeft gespreksstof! 
 

 
 
 

Bijbel erbij 
Lees Hebreeën 1 vers 1-4 en 10-12 en bespreek dit Bijbelgedeelte aan de hand van 
de volgende vragen: 

1. Hoe sprak God in de tijd van het Oude Testament tot mensen (vers 1a)? 
2. Hoe spreekt God sinds de tijd van het Nieuwe Testament tot mensen (vers 

1b)? 
3. Welk werk deed God de Zoon aan het begin van de wereld (vers 2 en 10)? 
4. Welk werk deed God de Zoon toen Hij op de wereld was gekomen (vers 3)? 
5. Waar is God de Zoon nu (vers 3b)? 
6. Wat gebeurt er met de wereld (vers 11a en 12a)? 
7. God blijft altijd (vers 11b en 12b). Wat betekent dat? 
8. Bij alles wat verandert, blijft God Dezelfde. Wat betekent dat voor ons aan het 

begin van een nieuw jaar? 
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Bezig 
Gebruik de praatpot. Laat elke speler om de beurt (de jongste mag beginnen, daarna 
met de klok mee) een kaartje uit de pot halen. Eerst leest hij/zij zachtjes voor zichzelf 
de vraag en bedenkt aan wie hij/zij deze vraag gaat stellen. Dan stelt hij/zij de vraag 
hardop aan de persoon naar keuze. Na het antwoord mag de volgende speler een 
kaartje pakken. Herhaal dit tot alle kaartjes op zijn. 
 

Besluiten 
Sluit dit gezinsmoment af met het zingen van een Psalm 102:15 (de 

Hebreeënschrijver citeert uit deze Psalm, dat kun je vast wel horen…) 
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