Schaam je (niet)!
-

Gezinsmoment (6-16 jr)

Soms schaam je je ergens voor.
Hoe voelt dat?
Waarvoor moet je je wel schamen en waarvoor niet?
Wat zegt de Bijbel daarover?
Nodig
Een aantal kleine tekenvellen, kleurpotloden of stiften, twee gekleurde kartonnetjes
(A4), scharen en lijm.

Binnenkomer
- Begin gezellig met wat eten of drinken. Breng het gesprek op ‘je ergens voor
schamen’. Vraag de kinderen voorbeelden te geven: wanneer schaamde je je en
waarom was dat?
- Geef de kinderen een klein tekenvel. Laat ze eerst twee gezichten tekenen (een
rondje volstaat) en daarna in het ene gezicht hoe iemand zich voelt die zich schaamt
en in het andere gezicht iemand die zich niet schaamt.

Bijbel
Zegt de Bijbel waar je je niet over hoeft te schamen en waarover wel? Laat de
kinderen een aantal dingen noemen.
1. Lees met elkaar Romeinen 1:16.
- Waarvoor schaamt Paulus zich niet? (Voor de Bijbel, voor Gods Woord).
- Later zal hij het ook tegen Timothéüs zeggen (2 Timothéüs 1:8): Schaam je
niet voor de getuigenis van de Heere. Wat betekent dat voor Timotheüs’
leven? Waar mag hij eerlijk voor uitkomen? Vul dat eens in voor je eigen
leven? (Kom er eerlijk voor uit dat je naar de kerk gaat, dat je in je Bijbel leest,
dat je bepaalde dingen niet wilt doen of juist wel doet omdat je volgens de
Bijbel wilt leven…).
2. Lees ook Jeremia 6:15.
- Jeremia schrijft over mensen die zich niet schamen, maar dat wel zouden
moeten doen. Waarom moeten zij zich schamen? (Omdat zij gezondigd
hebben.)
- Wanneer moet je je dus wel schamen? (Als je verkeerde dingen doet.)
3. Vaak is het precies andersom dan de Bijbel zegt: je schaamt je voor de Heere en
de Bijbel en je schaamt je niet voor de verkeerde dingen die je doet.
- Hoe komt dat? (Dat komt door de zonde die in het hart woont.)
- Wie kan dat veranderen? (De Heere)
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- Weet je een voorbeeld uit de Bijbel van iemand die zich eerst schaamde voor
de Heere Jezus, maar later vrijmoedig over Hem sprak? (Petrus. Toen de
Heere Jezus gevangengenomen was, schaamde hij zich voor Hem en zei hij
dat hij Hem niet kende. Maar na Pinksteren preekt Petrus vrijmoedig over de
Heere Jezus (Handelingen 4:13) en bidt hij om ‘met alle vrijmoedigheid Gods
Woord te spreken’ (Handelingen 4:29).)
4. Wat is dus goed om elke morgen bij het wakker worden te bidden? (Wilt U geven
dat ik er vandaag eerlijk voor uitkom dat ik christelijk ben en dat Ik mij niet voor U
schaam?)

Afsluiting
- Laat de kinderen de twee gezichten die ze getekend hebben uitknippen.
- Neem de twee gekleurde kartonnetjes. Schrijf boven de ene: SCHAAM JE NIET
VOOR HET EVANGELIE – KOM ER EERLIJK VOOR UIT. Schrijf boven de andere:
SCHAAM JE VOOR DE ZONDEN – DOE ZE NIET.
- Laat de jongere kinderen de gezichtjes op de juiste kartonnetjes plakken en de
oudere kinderen daartussen praktische voorbeelden schrijven.
- Geef de kartonnetjes een duidelijk zichtbare plek in huis.

Verdieping
Betrek voor oudere kinderen Markus 8:38 bij dit gezinsmoment: ‘Want zo wie zich
Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben in dit overspelig en zondig
geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal
komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen’.
- Wat betekent deze tekst voor keuzes die je maakt in het dagelijkse leven?
- Wat betekent dit voor de gevolgen die je levenshouding heeft?
- Wie heb je nodig om je niet te schamen voor God en Zijn Woord en waarom?
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