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Twee poorten 
- gezinsmoment / objectles bij de poster van de brede en de smalle weg (1) – 

(4-14 jaar) 
 

De poster van de brede en de smalle weg vinden veel kinderen interessant. 
Maar begrijpen ze ook wat de poster laat zien? 

Daarbij kunnen ze meestal wel wat uitleg gebruiken. 
Dit gezinsmoment geeft handreikingen om met kinderen  

over de betekenis van deze poster na te denken. 
 
 

Binnenkomer 
(Nodig: een geboortekaart en rouwkaart of een foto van een baby en een foto van een graf) 
Leg uit dat de Bijbel je leven vergelijkt met een weg: de weg van je leven of je levensweg  
- Wanneer kom je op die weg? (Als je geboren wordt) 
- Wanneer is het einde van die weg? (Als je sterft) 
- Iedereen wordt geboren met een zondig hart (Romeinen 3:10). Wat betekent dat?  
- Wat moet er gebeuren in je leven? (Je moet de Heere leren kennen, Hem lief krijgen en voor 
Hem leven. Je kunt ook zeggen: je moet een kind van God zijn, bekeerd worden of 
wedergeboren worden)  
- Hoe kan dat gebeuren? (Door het geloof in de Heere Jezus en door het werk van de Heilige 
Geest) 
 

Bespreken 
Neem de poster van de brede en smalle weg erbij. 
1. Leg uit dat er twee soorten mensen zijn: mensen die weder[=opnieuw]geboren/bekeerd 
zijn en mensen die bleven zoals ze geboren zijn.  
2. Wijs de brede weg aan. Daar lopen mensen die de zonde liefhebben. 
3. Wijs aan waar de brede weg uitkomt: waar eindigt je leven als je zondig blijft? 
4. Wijs de smalle weg aan. Daar lopen mensen die de Heere liefhebben. 
5. Wijs aan waar de smalle weg uitkomt: waar eindigt je leven als je de Heere liefhebt? 
6. Wijs de smalle poort aan. Door die poort zijn de mensen op die weg gekomen. Lees de 
Bijbeltekst die bovenaan de poort staat: Johannes 3 vers 3. 
7. Praat erover wat wedergeboorte is. 
 

Bijbel erbij 
Lees Lukas 13 vers 23-24. 
- Wat vraagt iemand aan de Heere Jezus (vers 23)? 
- Als je naar de plaat kijkt, kun je je deze vraag misschien wel voorstellen: waar zie je meer 
mensen lopen? 
- Hoe komt het dat er zoveel mensen op de brede weg lopen? (De pijl van hun hart wijst die 
kant op. Dat komt door de zonde) 
- Wat gebeurt er in de wedergeboorte? (Dan wordt de pijl van je hart omgedraaid. Dan ga je 
je omkeren: weg van de zonde en terug naar God. Dan loop je weg bij de brede weg en ga je 
door de poort op de smalle weg) 
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- Welk antwoord geeft de Heere Jezus (vers 24) aan de vraagsteller? 
- Hoe kun je dat doen: ‘strijden om in te gaan’?  
- Kijk eens goed naar de smalle poort op de poster: is die open of dicht? Waarom is dat een 
wonder? 
 

Bezig 
Op verschillende manieren kun je kinderen dit Bijbelonderwijs laten verwerken: 
- Maak een tekening van de brede poort en de smalle poort of bouw een brede en smalle 
poort van blokken. Welk verkeersbord zou jij bij deze poorten willen zetten? Wat zou je 
tegen de mensen willen zeggen over de brede en de smalle weg? 
 

  
 
- Maak een kijkdoos van de brede en smalle weg. Neem een schoenendoos en begin met het 
tekenen van de brede en smalle poort op de voorkant. Knip de opening uit. Zet alvast een 
karton tussen de brede en de smalle weg, zodat je de volgende keer verder kunt gaan met 
het maken van de twee wegen. Je kunt ook hier verkeersborden bij de poorten zetten. 
- Je kunt Mattheüs 7 vers 13-14 met elkaar leren. Je vindt hier pictogrammen en gebaren om 
het leren te ondersteunen: www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus713-14-leren/ 
Er is ook een kleurplaat: www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus713-14-kleuren/  
- Je kunt Psalm 1 vers 4 zingen en/of leren.  
- Misschien kun je zelf een Bijbellied maken over de twee poorten en/of twee wegen? 
 

Besluiten 
- Ga na of de kinderen je begrepen hebben door hen in eigen woorden te laten vertellen wie 
er op de brede weg lopen, wie er op de smalle weg lopen en hoe zij daar gekomen zijn. 
- Denk er met elkaar over na hoe je elkaar kunt helpen om te strijden om in te gaan. 

Extra: 
- Je vindt nog een gezinsmoment/objectles bij de poster van de brede en de smalle weg. Deze 
gaat over de twee wegen. 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/brede-en-smalle-weg-twee-wegen/  
- Er is ook een Bijbelrooster bij de brede en de smalle weg: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/brede-en-smalle-weg/  
- Er is een document gemaakt met aanvullende hulpmiddelen om deze poster met kinderen te 
bespreken (een puzzel, kleurplaat, preek en dergelijke): www.bijbelsopvoeden.nl/product/brede-
en-smalle-weg-overzicht-materialen/ 
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