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Klei in de hand van de Pottenbakker 

-Geschapen door God- 
-gezinsmoment (4 – 12 jaar)  - 

 

Waarom ben ik zoals ik ben?  

Waarom is niet iedereen hetzelfde?  
Waarom ben ik op de aarde?  

Vragen waar we een antwoord op gaan zoeken in de Bijbel...    
 
 

Binnenkomer 
- Koop boetseerklei die aan de lucht mag opdrogen of in de oven moet. Laat elk kind iets 
bedenken wat hij/zij wil maken en ga aan de slag. (Koop je liever geen boetseerklei, gebruik 
dan gewone klei.) 
- Je kunt naast het (of in plaats van) zelf kleien, ook een filmpje (of foto’s) bekijken op het 
internet als je daar geen bezwaar tegen hebt. Vul ‘pottenbakker’ in en je krijgt allerlei 
filmpjes/foto’s die een goed beeld geven van het vormen van klei tot een mooi product.  
 
 

Bespreken 
- Wanneer kon je het beste vorm geven aan de klei? (Als het goed gekneed was.)  
- Wie bepaalde wat er gemaakt werd? (Degene met de klei in de handen.) 
- Om van een vierkant, hard stuk klei iets moois te maken, moest je flink je best doen. Wat? 
(Kneden, wrijven, duwen, snijden…) 
- Hoe noem je iemand die van klei mooie potten en andere voorwerpen maakt? 
(Pottenbakker) 
 
De Bijbel zegt verschillende keren dat we van een pottenbakker belangrijke dingen kunnen 
leren. 

 
 

Bijbel erbij 
Lees Jeremia 18 vers 1-6 en bespreek deze verzen aan de hand van de volgende vragen: 
- Welke opdracht krijgt Jeremia (vers 2)? 
- Wat ziet hij daar (vers 3)? 
- De pottenbakker maakt een voorwerp, maar is er niet tevreden over. Wat doet hij (vers 4)? 
- Naar Wie wijst de pottenbakker (vers 6b)? Naar wie wijst dat wat Hij maakt?  
- Wat wil de Heere Jeremia hierdoor leren (vers 6a)? 
 
Nu gaan we naar de betekenis voor ons:  
- Lees Jesaja 64 vers 8: Wat leert deze tekst ons? 
- Lees Romeinen 9 vers 20-21:  
 - Hoe komt het dat mensen verschillend zijn? 
 - Wat betekent dat voor hoe je naar jezelf kijkt? 

- Wat betekent dat voor hoe je naar een ander kijkt?  
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- Waarom heeft de hemelse Pottenbakker je gemaakt? (Om te leven tot Zijn eer) 
 - Doet elk ‘vat’ dat?  
 - Wat betekent dat voor hoe jij leeft? 
- Het kneden en vormen van klei is niet makkelijk. Als de klei zou kunnen voelen, zou er veel 
pijn geleden zijn voordat het een mooi werkje geworden is. Wat betekent dat voor ons 
leven? 

 
 

Besluiten 
- Verf eventueel de afgekoelde werkjes.  
- Zing als afsluiting Psalm 100 vers 2. 
- Je kunt ook Jesaja 64 vers 8 met elkaar leren. Of deze Bijbeltekst handletteren en bij de klei 
zetten. Je kunt deze Bijbeltekst ook meteen bij de Binnenkomer in de klei schrijven. 

Je kunt dit gezinsmoment gebruiken als onderdeel van een serie over 

identiteit/gender/seksuele vorming. In aansluiting op dit gezinsmoment over ‘geschapen 

door God’ kun je een gezinsmoment houden over ‘mannelijk en vrouwelijk schiep Hij 

hen’. Dit gezinsmoment kun je vinden op www.bijbelsopvoeden.nl via de product-tag 

seksuele opvoeding. 
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