
Puzzelend door het leven 
Gezinsmoment voor Nieuwjaarsdag  

of de eerste week van het nieuwe jaar 
(8-16 jaar) 

 

 
Aan het begin van een nieuw jaar kijken mensen vooruit: hoe zal het 

dit jaar gaan? Oudere kinderen vragen zich ook wel eens af: 
waarom leef ik? Dit gezinsmoment leert bij het begin van een nieuw 

jaar nadenken over Gods bedoeling met het leven. 
 

Nodig 
Een Bijbel en een legpuzzel van ongeveer twintig stukjes. Aan de ouders de keus of 
ze het doen met één legpuzzel die met elkaar gemaakt wordt, of dat ze voor elk kind 
een aparte legpuzzel aanschaffen/opzoeken. 
 

Bezig 
1. Begin gezellig met drinken en wat lekkers. Een gezinsmoment mag iets feestelijks 
hebben. 
2. Ruim de tafel af en leg de puzzelstukjes omgekeerd neer (afbeelding naar 
beneden, effen kant boven). Zorg dat de kinderen de afbeelding(en) niet gezien 
hebben. 
3. Vraag de kinderen om de puzzel in elkaar te zetten zonder dat ze de afbeelding 
zien. Ze mogen dus geen stukjes omdraaien. 
4. Ouders kunnen kinderen die hier moeite mee hebben helpen door (of de hint 
geven om) eerst de vier randen aan elkaar te leggen. 
5. Laat de puzzel met de afbeelding naar beneden liggen op het midden van de tafel. 
 

De Bijbel erbij 
1. Lees met elkaar Psalm 139 vers 1-4 en vers 14-16. Praat over de betekenis van 
deze psalm. Wij weten niet hoe ons leven er uit zal zien, maar de Heere weet het 
wel. Leg een link naar de puzzel. Je leven is als de puzzel. Jij weet niet welke 
afbeelding er op staat, maar degene die de puzzel gemaakt heeft, weet het wel.  
2. Lees met elkaar Exodus 31 vers 1-6. Leg uit dat de Heere aan Mozes de 
opdracht geeft om de tabernakel te bouwen en dat Hij tegen Mozes zegt wie wat 
moet doen. 
Praat over deze verzen met elkaar door aan de hand van de volgende vragen: 
- Waarom is Bezáleël op aarde? (Het antwoord staat in vers 2 en kanttekening 1 
daarbij.) 
- Welke gaven of ‘talenten’ heeft hij van de Heere gekregen? (Het antwoord staat in 
vers 3,4 en 5 en kanttekening 2 daarbij.) 
- Welke afbeelding stond er dus op zijn levenspuzzel? (Hetzelfde antwoord als vraag 
2.) 
- Toen hij 12 jaar was, wist hij dat misschien nog niet. Hoe wordt het hem nu 
duidelijk? (God wijst de weg en zegt welk werk hij moet doen en waarom.) 
- Het leven is als een puzzel. Leven is een puzzel in elkaar zetten waarvan je de 
afbeelding niet weet. Naar welke school zal ik gaan? Welk profiel zal ik kiezen? Welk 
beroep moet ik gaan doen? Zal ik trouwen? Met welke jongen of welk meisje dan? 
Hoe weet je wat je moet kiezen?  



 

De Bijbel erbij 
1. Lees het eerste gedeelte van Psalm 86 vers 11 en kanttekening 8 hierbij. 
- Wat is belangrijk om te weten hoe je leven moet? (Het gebed. De Heere weet de 
afbeelding van je leven. Daarom is het zo belangrijk om te bidden en aan Hem te 
vragen wat Hij wil dat je doet.) 
- Kun je een voorbeeld noemen van iemand uit de Bijbel die deze vraag aan de 
Heere stelde? (Denk bijvoorbeeld aan Paulus. Hij dacht dat hij wist hoe de puzzel 
van zijn leven eruit zag: christenen gevangen nemen. Maar toen de Heere hem 
tegenhield op die weg, vroeg hij: Wat wilt U dat ik doen zal?) 
 
2. Maar de Heere heeft mensen nog meer aanwijzingen gegeven om te leven zoals 
Hij wil. Lees het tweede gedeelte van Psalm 86 vers 11 en kanttekening 9. 
- Kinderen die catechisatie krijgen, weten waarschijnlijk wel dat de Heere een 
verborgen en een geopenbaarde wil heeft. Wij weten niet hoe ons leven eruit zal 
zien. Dat is voor ons verborgen. Maar de Heere geeft wel aanwijzingen voor ons 
leven. Dat is als het ware de rand van de puzzel. Als een puzzelstukje buiten de rand 
steekt (doe het even voor met de puzzel die nog op tafel ligt) weet je zeker dat het 
verkeerd is. 
- Wat is de rand waarbinnen de puzzel van je leven moet blijven? (Gods Woord en 
wet, Zijn geboden.) 
- Kun je een voorbeeld noemen van iemand uit de Bijbel die dit heel goed wist? 
(Denk bijvoorbeeld aan Jozef. Hij begreep er niets van hoe de puzzel van zijn leven 
eruit zag. Maar toen de vrouw van Potifar hem wilde nemen, wist hij dat dit niet was 
wat de Heere wilde: Zou ik zo’n groot kwaad doen en zondigen tegen God?) 
 
3. Om te leven zoals de Heere het bedoeld heeft, is nog één ding heel belangrijk.  
Lees het derde gedeelte van Psalm 86 vers 11 en vers 12. 
 

Besluiten 
- Vat voor de kinderen nog eens samen hoe de Heere wil dat wij leven: biddend, naar 
Zijn geboden, tot Zijn eer. Geef aan wat dat betekent voor de keuzes die er in het 
leven gemaakt worden.  
- Geef de kinderen de vrijheid om te kijken welke afbeelding er op de puzzel staat die 
nog op tafel ligt. Wanneer ze willen, kunnen ze hem nog eens maken terwijl de 
afbeelding zichtbaar is. Desgewenst kan de puzzel ingelijst worden, zodat de 
kinderen nog regelmatig aan dit gezinsmoment herinnerd worden. 
- Zing eventueel ter afsluiting met elkaar Psalm 86:6. 
 
 
 
 

 


