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Geef een bezoek 
aan een prachtige plantentuin of aan een heerlijke pluktuin 

verdieping door met je kinderen na te denken  
over tuinen in de Bijbel (zie Bijbelrooster onderaan). 

Nog een stapje dichterbij: de Bijbel zegt dat je hart ook een tuin is. 
Wat groeit daar: onkruid of een plant van geloof? 

 

Binnenkomer 
Ga op bezoek in een pluktuin of een andere bezienswaardige tuin. Verdiep dit 
bezoek door in de dagen ervoor of erna met elkaar na te denken over tuin in de 
Bijbel en de tuin van je hart.  
Ben je niet in de gelegenheid een tuin te bezoeken? Haal dan in de bibliotheek of 
vanaf internet informatie over de tuin en wat daar groeit en bloeit.  
 

Bespreken 
- Waar denken de kinderen aan als het gaat over tuinen in de Bijbel?  
- Welk woord gebruikt de Bijbel voor ‘tuin’? (Hof) 
- Welke tuinen kunnen zij noemen? (Hof van Eden – de paradijstuin, Hof van Jozef 
van Arimathéa – de tuin waarin de Heere Jezus begraven lag, het hemelhof – de tuin 
waar de Boom des Levens staat) 
- Leg verband tussen deze tuinen! (Omdat de mens zondigde in de hof van Eden en 
daardoor de dood verdiende, moest de Heere Jezus komen en sterven en opstaan 
om dode zondaren het eeuwige leven te geven) 
- De Bijbel vergelijkt ons hart ook bij een tuin.  

1. Een tuin kan netjes bijgehouden en verzorgd zijn. Wat groeit er dan? (Mooie 
bloemen en planten) 
2. Een tuin kan ook onverzorgd en rommelig zijn. Wat groeit er dan? (Onkruid) 

Daarover gaan we nu in de Bijbel lezen. 
 

Bijbel erbij 
1. Lees Matthéüs 13 vers 23. Elke keer als er uit de Bijbel gelezen wordt, wordt het 
zaad van Gods Woord in het hart gezaaid. Wat is daar de bedoeling van? (Dat het 
zaad ontkiemt, er een plant van het geloof gaat groeien die bloeit en vruchten van 
bekering geeft) 
2. Hoe kan er een plant van geloof gaan groeien in een hart vol zonde? Lees het in 
Ezechiël 34 vers 29. Wie wordt daarmee bedoeld (zie bijvoorbeeld de 
kanttekening)? (Dat kan alleen door de Heere Jezus, de Plant van Naam) 
3. Hoe is het in het hart als er geen plant van het geloof groeit? Lees het in 
Spreuken 24:30-32. (Dan groeit er onkruid: distels en brandnetels. 
4. Wat betekent dat voor ons? (Veel in Gods Woord lezen en goed naar Gods Woord 
luisteren. Gods Woord ook doen, ermee aan het werk gaan. De Heilige Geest bidden 
of Hij een plant van het geloof in mijn hart wil laten groeien door de Heere Jezus) 
 

De tuin van je hart 
-gezinsmoment n.a.v. bezoek 

bloementuin of pluktuin- 
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Bezig 
Er zijn verschillende mogelijkheden om rond dit thema concreet bezig te zijn: 

- Laat de kinderen een plantenbakje of bloemstukje maken. Dat kan met echte 
planten of bloemen, maar dat kan ook met dorre takken waar je zelf van 
crêpepapier bloemen aan maakt (of met katoen bloemen voor haakt). 

- Laat de kinderen een hart tekenen waar een mooie plant uit groeit.  
- Kleur de kleurplaat van de gelijkenis van het zaad die je van 

www.bijbelsopvoeden.nl kunt downloaden. 
 

Besluiten 
Sluit dit gezinsmoment af met gebed. Bid of de Heilige Geest het Woord van God dat 
in het hart gezaaid wordt, wil laten ontkiemen. Bid of de gezinsleden het Woord van 
God dat in het hart gezaaid wordt mogen bewaren, zodat de duivel het niet wegpakt 
of allerlei dagelijkse bezigheden zorgen dat het niet kan ontkiemen. Bid of de Heilige 
Geest door het Woord het geloof in het hart wil werken en of wij Hem daarin niet 
zullen tegenwerken. 
 

Uitgebreider met je kinderen stil staan bij dit thema?  
Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je onder ‘Geloof en bekering’ drie 
gezinsmomenten over het werk van de Heilige Geest in het hart: 1. Het zaad 
van het Woord - 2. De plant van het geloof - 3. De vrucht van de Geest 

 
 

Meer lezen met kinderen over tuinen in de Bijbel? 
Gebruik dan een week lang dit Bijbelrooster. 

Dag 1: De mooiste tuin 
Lees Genesis 2:4-9 en 15-17. Welke opdracht krijgt Adam (vers 15). Wat betekent 
dat voor ons? 
Dag 2: De mooie plant verdord 
Lees Psalm 80:8-19. God heeft Israël als een mooie plant in Kanaän geplant en doen 
groeien. Hoe komt het dat die plant zo lelijk geworden is? Wat is nodig? Welke les 
ligt daarin voor ons? 
Dag 3: De mooiste Plant 
Lees Ezechiël 34:26-30. Wie is deze Plant van Naam (zie kanttekening)? Waarom 
hebben ook wij Hem nodig? 
Dag 4: Nieuwe planten 
Lees Psalm 92:1-5 en 13-16 
Israël als plant is verdord. Door de Plant van Naam, de Heere Jezus, zorgt God voor 
een nieuwe plant: de kerk met mensen uit Joden en heidenen. Wanneer zijn zij in het 
huis van de Heere geplant (vers 14 met kanttekening)? Wat betekent dat voor ons? 
Dag 5: Het hart als hof [=tuin] 
Lees Hooglied 4:12-16 en 5:1. Het hart van een kind van God wordt vergeleken met 
een tuin. Wat zijn de vruchten die daar groeien? Wat komt de Heere Jezus doen 
(vers 16b en 5:1)? Wat betekent dat voor ons hart? 
Dag 6: De mooiste vrucht 
Lees Mattheüs 7:15-20. Welke vruchten zoekt God in ons leven (zie ook Mattheüs 
3:8)? 
Dag 7: De mooiste boom 
Lees Openbaring 22:1-5. Wie is de Boom des levens (vers 2)? Wat geeft Hij? Wat 
betekent dat? 
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