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Niet vergeten 
-Gezinsmoment Oudjaar (3-13 jr)- 

 
 
 

De Bijbel roept op om Gods daden niet te vergeten. 
Sta daarom aan het einde van het jaar bewust even stil  

en kijk achterom: ‘Loof den HEERE, mijn ziel,  
en vergeet geen van Zijn weldaden’. 

 
 

Binnenkomer 
Print ter voorbereiding op dit gezinsmoment verschillende foto’s van het 
achterliggende jaar (kies zelf voor zwart/wit of kleur) op papier naar keuze (wit, bruin 
of gekleurd). Kies ook zelf of je 3, 4 of 6 foto’s op een pagina print (per blad foto’s 
van één activiteit is het meest overzichtelijk). Print zoveel blaadjes als er kinderen 
zijn. 

 
 
Geef elk kind een blad met foto’s. Laat ze er even naar kijken. Geef ze vervolgens 
elk een beurt om te vertellen wat er op de foto’s staat en wanneer dat was. 
 

Bijbel erbij 
Lees Psalm 103 vers 1-17 (of 1-4 en 8-17) en bespreek deze Psalm aan de hand 
van de volgende vragen: 

1. Waarom wil David de HEERE loven (vers 2)? 
2. Welke weldaden noemt David in vers 3 en 4? 
3. Wat heeft de HEERE ons in het achterliggende jaar gegeven? 
4. Wat zou er gebeurd zijn als Hij ons gegeven had naar onze zonden (vers 10)? 
5. Wat betekent het dus dat de HEERE barmhartig en genadig en goedertieren is 

(vers 8 en 11)? 
6. Het leven van mensen eindigt (vers 15-16). God is eeuwig (vers 17). Wat 

betekent dat? 
7. Waarom heb je Hem nodig in je leven (vers 13)? 
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Bezig 
- Laat elk kind de vlaggetjes van zijn papier uitknippen. 
- Leg alle vlaggetjes in de goede volgorde en rijg/niet/knijp ze aan een touw of lint. 
- Maak zelf de eerste en de laatste vlag met bijvoorbeeld de jaartallen (van het oude 
en het nieuwe jaar) of de tekst van de preek op nieuwjaarsdag en oudejaarsdag. 
- Hang de slinger op. 
 

 
 
 

Besluiten 
Besluit dit gezinsmoment met het zingen van Psalm 103:1 en met gebed. Dank de 
HEERE voor alles wat Hij in het achterliggende jaar heeft gegeven.  
 
 
 Tip: Vervolg dit gezinsmoment met het gezinsmoment Nieuwjaar, waarin je 

de slinger doortrekt het nieuwe jaar in. 
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