
Gedenken in het gezin 
Gezinsmoment voor de Oudejaarsavond 

(3-16 jaar) 
 
 

Op Oudejaarsavond is het een goed moment om als ouders met de 
kinderen terug te kijken: wat heeft de Heere het afgelopen jaar 

gezorgd! Dit gezinsmoment doet gezinsleden omzien: ‘k zal 
gedenken… Met een oudejaarsavondspel! 

 
Nodig 

Een Bijbel en het spel Foto Memo, bijvoorbeeld van het merk Clown Games. Liever 
een kwartet of quiz, kijk dan onderaan dit artikel bij het kader ‘Andere spelideeën’. 
 

Voorbereiding 
Het bijzondere aan het spel Foto Memo is dat hiermee zelf een Memory van eigen 
digitale foto’s gemaakt kan worden. Door foto’s van gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar te gebruiken, wordt het aspect van gedenken benadrukt. Het spel 
gereedmaken kost even wat voorbereiding, maar het resultaat is ontzettend leuk en 
persoonlijk. De handleiding is erg duidelijk, zodat mislukken bijna niet mogelijk is.  
Er zijn mensen bij wie het niet gelukt is om de benodigde materialen te downloaden. 
Dan houdt het uiteraard op. Gelukkig zijn er alternatieven. Probeer het eens via 
www.memoryspelmaken.nl/magento. Een alternatief is tenslotte om zelf een aantal 
foto’s in de juiste afmetingen te printen en op kaartjes te plakken. 
 

Alternatief 
- Bij verschillende fotowinkels en drogisterijketens is het mogelijk digitaal een 
memory samen te stellen met eigen foto’s. 
- Wie geen digitale foto’s heeft, kan ook op een andere manier een gezinsmemory 
maken. Zorg voor dubbele foto’s van een aantal gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar. Staat de datum op de achterkant, plak er dan kartonnen achter. Op deze manier 
ontstaat ook een memory-spel.  
- Wie helemaal geen foto’s heeft, kan uit kranten, tijdschriften en schoolgidsen 
plaatjes halen die passen bij gebeurtenissen van het achterliggende jaar. Plak deze 
op gelijke kartonnetjes zodat er een memory-spel ontstaat. 
 
 

De Bijbel erbij 
1. Lees met elkaar Psalm 77 vers 12 en 13. 
Gesprekspunten: 

- Wat is gedenken? 
- Waarom is gedenken belangrijk? 
- Waarom is oudejaarsavond een geschikt moment om te gedenken? 
- Kun je uit de Bijbel voorbeelden noemen van mensen die gedenken? 

 
2. Lees Jozua 4 vers 4-7 en vers 21-24.  

http://www.memoryspelmaken.nl/magento


 

Gesprekspunten: 
- Jozua moet een gedenkteken maken met behulp van twaalf stenen. Een manier om 
te herinneren aan wat God heeft gedaan. De Heere heeft ook in het achterliggende 
jaar dingen in ons gezin dingen gedaan waarvan het belangrijk is dat we die 
onthouden.  
- Laat elk gezinslid wat voorbeelden noemen van dingen uit het afgelopen jaar die 
belangrijk zijn om te onthouden. Neem desnoods zelf als ouders het voortouw. Vader 
kan bijvoorbeeld vertellen over de hulp van de Heere bij zijn werk. Moeder zegt 
bijvoorbeeld dat ze het bijzonder vindt dat ze in dit jaar zijn begonnen met het 
houden van de ‘Gouden Gezinsmomenten’. Ook andere gebeurtenissen die de 
ouders in het spel verwerkt hebben, kunnen ze hier noemen. 
- Vinden de kinderen het moeilijk om dingen te noemen, lees dan een gedeelte van 
Psalm 107 (vers 31 tot en met 43). Daaruit blijkt dat het niet om grote dingen hoeft te 
gaan. De Heere zorgt ook in kleine dingen. Dingen die wij vaak heel gewoon of 
vanzelfsprekend vinden wijzen toch op Gods goedheid en Zijn zorg.  
 

Bezig 
1. Vertel dat je een spel hebt gemaakt, waarin gebeurtenissen uit het afgelopen jaar 
terugkomen.  
2. Leg alle memory-kaarten omgekeerd op tafel. Zorg dat de kinderen de 
afbeeldingen nog niet hebben gezien; des te groter zal de verrassing zijn. Neem ruim 
de tijd om iedere keer als de afbeeldingen omgedraaid worden deze goed te bekijken 
en te praten over wanneer dat was. 
 

Besluiten 
Besluit dit gezinsmoment met zingen en gebed. Zing bijvoorbeeld Psalm 77:7 of 
Psalm 103:1. 
 
 
 

Andere spelideeën 
 

Gezinskwartet: In plaats van een gezinsmemory kan er ook een gezinskwartet 
gemaakt worden. Ouders kunnen zelf met knip- en plakwerk een kwartet maken, 
maar het is ook mogelijk om daarbij internet als hulpmiddel te gebruiken. Op de site 
www.kwartetcadeau.nl is het mogelijk met eigen digitale foto’s een kwartet samen te 
stellen, dat vervolgens thuisbezorgd wordt.  
Gezinsquiz: Ook een gezinspuzzel of gezinsquiz behoren tot de mogelijkheden. 
Wanneer ouders denken dat zij niet creatief genoeg zijn om een dergelijk spel te 
bedenken, is het misschien een idee dit aan één van de oudere kinderen te vragen. 
Zij vinden het vaak leuk om op deze manier bezig zijn en komen soms nog weer tot 
hele andere ideeën. 
Meer mogelijkheden: Is het helemaal niet mogelijk om een spel te maken, dan kan 
ook op een andere manier gedenken centraal staan. Bijvoorbeeld door foto’s van het 
afgelopen jaar te bekijken. Ook daarmee is weer iets alternatiefs te bedenken, 
bijvoorbeeld een collage van foto’s maken en de gezinsleden laten raden waar of 
wanneer de foto is gemaakt. Mogelijkheden genoeg om er iets van te maken dat bij 
het gezin past. 
 

http://www.kwartetcadeau.nl/

