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Ga mee! 
-Gezinsmoment Nieuwjaar (3-13 jr)- 

 
 
 

Als Mozes aan het begin van een reis staat,  
vraagt hij of de HEERE mee gaat. 

Aan het begin van een nieuw jaar bidden ook wij of de HEERE 
meegaat het nieuwe jaar in. 

Net als de dichter van Psalm 4:  
‘Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!’  

 
 

Binnenkomer 
Print ter voorbereiding op dit gezinsmoment verschillende lege vlaggetjes in 
aansluiting op het gezinsmoment Oudjaar. Geef elk kind een blad met lege 
vlaggetjes. Print zoveel blaadjes als er kinderen zijn. 

 
 
 

Bespreken 
Geef elk kind een blad met lege vlaggetjes. Laat ze er even naar kijken. Vertel dat je 
de slinger van het oude jaar langer gaat maken: het nieuwe jaar in.  
- Vraag de kinderen waarom deze vlaggetjes nog leeg zijn (wij weten niet wat er in dit 
nieuwe jaar gebeuren gaat…) 
- Wie weet dat wel? (De HEERE) 
 
 

Bijbel erbij 
Zonder de HEERE kunnen we het nieuwe jaar niet in. Mozes durfde zonder de 
HEERE ook niet verder te gaan. 
Lees Exodus 33 vers 12-17 en bespreek dit gedeelte aan de hand van de volgende 
vragen: 
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1. Wat bidt Mozes (vers 13, kanttekening 23)? 
2. Wat zegt Mozes in vers 15? Wat betekent dat? (Mozes wil dat de HEERE erbij 

is en dat hij dat merkt doordat de vuur- en wolkkolom de weg wijzen) 
3. Waardoor wijst de HEERE ons de weg in het nieuwe jaar? (Door Zijn Woord) 
4. In vers 16 zegt Mozes dat er verschil is tussen het volk van Israël en de 

andere volken. Wat is het belangrijkste verschil? (Het volk van Israël is van de 
HEERE. Hij is hun Koning en Hij heeft Zijn wetten gegeven om naar te leven)  

5. Ook nu is er verschil tussen mensen van de kerk en mensen van de wereld. 
Aan welke dingen kun je dat verschil merken? 

6. Wat betekent dat voor ons leven in het nieuwe jaar? 
7. In Psalm 4 vers 7 bidt David hetzelfde als Mozes: ‘Verhef Gij over ons het licht 

Uws aanschijns, o HEERE’. Waarom is dit gebed belangrijk aan het begin van 
een nieuw jaar? 

 
 

Bezig 
- Laat elk kind een woord uit Psalm 4 vers 7 op een vlag schrijven. Verdeel de 
woorden onder de kinderen, zodat duidelijk is wie wat schrijft. Laat de kinderen die 
nog niet kunnen schrijven een tekening of versiering maken in een vlag. 
- Laat elk kind de vlaggetjes van zijn papier uitknippen. 
- Rijg/niet/knijp de vlaggetjes aan een touw of lint en hang dit achter de vlag van 
oudjaar. 
- Leer de Bijbeltekst met elkaar. 
 

 
 
 

Besluiten 
Besluit dit gezinsmoment met het zingen van een versje uit Psalm 121 en met gebed. 
Bid of de HEERE mee wil gaan het nieuwe jaar in en of wij Zijn Woord als Wegwijzer 
voor ons leven zullen gehoorzamen. 
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