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Twee wegen 
- gezinsmoment / objectles bij de poster van de brede en de smalle weg (2) – 

(4-14 jaar: met verdieping voor tieners) 
 

Nu de kinderen de poster hebben verkend en de twee poorten kunnen 
plaatsen, is het tijd om beter naar de twee wegen te kijken. 

Wat doen de mensen op de brede of smalle weg? 
Wat betekent dat voor mijn leven en voor wat ik doe? 

 
Binnenkomer 

- Neem de poster van de brede en smalle weg er weer bij en laat de kinderen herhalen wat 
je de eerste keer besproken hebt: wie lopen er op de brede/smalle weg en hoe zijn ze daar 
gekomen? 
- Vandaag gaan we kijken wat ze op die brede/smalle weg doen: wat denk jij wat wordt er 
gedaan op de brede weg? En wat wordt er gedaan op de smalle weg? 
 

Bezig en bespreken (4-10 jaar) 
- Maak met elkaar ‘stembriefjes’ door een rood kartonnetje en een groen kartonnetje op 
elkaar te plakken. Teken op het rode kartonnetje een brede poort met brede weg en op het 
groene kartonnetje een smalle poort en smalle weg. Teken er op het rode kartonnetje een 
verdrietig gezichtje bij en op het groene kartonnetje een blij gezichtje.  
- Neem een paar situaties uit het gezin/de klas van de achterliggende tijd in gedachten en 
maak daar een situatie omschrijving van. Bijvoorbeeld: één van de kinderen heeft lelijke 
woorden gezegd. Maak daar de volgende situatiebeschrijving van: Er wordt gevloekt. Waar 
hoor je dat: op de brede weg of op de smalle weg? 
De kinderen zeggen niets, maar leggen hun rode kartonnetje of hun groene kartonnetje 
voor. Laat het kind dat anders stemt dan de anderen vertellen waarom het zo stemt. Het kan 
een denker zijn, die zegt: Gods kinderen vloeken ook weleens.  
Vraag dan door: wat is het verschil wanneer iemand op de smalle weg vloekt of wanneer 
iemand op de brede weg vloekt. (Iemand die op de brede weg vloekt, leeft gewoon door. 
Iemand die op de smalle weg vloekt, zal vroeg of laat met berouw naar God teruggaan en 
vragen om vergeving). 
 

Bezig en bespreken (10-16 jaar) 
- Vergelijk drie posters van de brede en smalle weg met elkaar: Wat valt je op? Welke 
overeenkomsten en verschillen zie je? Wat vind je beter en waarom? Hoe zou jij het gedaan 
hebben? 
1. Een groot formaat van de poster van de brede en de smalle weg is in de christelijke boekhandel verkrijgbaar. 
Vanaf internet is deze ook te downloaden en te printen. 
2. Enkele jaren geleden is de plaat in een modernere vorm uitgegeven. Meer informatie over deze nieuwe 
poster kun je hier vinden: https://www.rd.nl/artikel/367871-met-een-supermarktkarretje-op-de-brede-weg 
https://www.trouw.nl/nieuws/met-de-roltrap-naar-de-hel~b70ef8c2/ 
Deze modernere vorm van de brede en smalle weg is hier te bestellen (9,95): 
https://webshop.logos.nl/winkel/producttype/posters-producttype/de-brede-en-smalle-weg-in-de-21st-eeuw-
43x53-cm/ 
3. In Duitsland is nog een andere variant verkrijgbaar:  
https://www.c-plakat.de/schmaler-und-breiter-weg-p33.html 
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1.   2.     3.  

 

Bijbel erbij 
Lees Psalm 119 vers 9-16 
- Wat vraagt de Heere van jouw leven (vers 9)? 
- Kun jij de dichter vers 10 nazeggen? Hoe zoek je? 
- Hoe kun je Gods Woord in je hart opslaan (vers 11)? 
- Waarom is dat belangrijk? 
- Op welke weg zijn de mensen meer blij: op de brede of op de smalle weg (vers 14)? 
- Vind jij dat ook? 
- Hoe kun je vers 15 en 16 in praktijk brengen? 
 

Bezig 
Misschien heb je al genoeg gedaan, maar anders kun je nog aan de volgende 
verwerkingsmogelijkheden denken: 
- Je kunt van plaatjes of met woorden een poster maken met op de ene helft de brede weg 
en op de andere helft de smalle weg  
- Je kunt in je kijkdoos (zie gezinsmoment/objectles 1) de brede en de smalle weg knutselen.  
- Als je dat de vorige keer nog niet gedaan hebt, kun je Mattheüs 7 vers 13-14 uit je hoofd 
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/  

 
Besluiten 

- Vraag wat de kinderen nog willen weten over de poster van de brede en smalle weg of wat 
ze mogelijk nog willen zeggen. Leg de vraag aan hun hart op welke weg zij wandelen en 
waarom het zo belangrijk is om op de smalle weg te lopen. Bid God om geloof in de Heere 
Jezus en de werking van Zijn Geest. 
 Extra: 

- Je vindt nog een gezinsmoment/objectles bij de poster van de brede en de smalle weg. Deze 
gaat over de twee poorten. 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/brede-en-smalle-weg-twee-poorten/  
- 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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