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Bijbelse vader 
-gezinsmoment rond Vaderdag- 

(3-13 jaar) 
 
 

In het vijfde gebod vraagt de Heere aan kinderen 
om hun vader (net als hun moeder) te eren. 

Zegt de Heere in Zijn Woord ook iets tegen vaders? 
Het is leerzaam om dat als gezin 

rond Vaderdag eens te onderzoeken. 
 

Binnenkomer 
Richt de aandacht van de kinderen op het thema vader. Dat kan op verschillende 
manieren. Een aantal voorbeelden: 

- Ga met kinderen de natuur in. Zoek naar vaderdieren. Richt de aandacht van 
de kinderen op wat dit vaderdier voor zijn jongen doet. Bijvoorbeeld: vader 
merel die druk bezig is om voedsel voor zijn jongen te vinden. Vader eend die 
beschermt. 

- Haal bij de bibliotheek een prentenboek over dieren. Maak er een sport van 
om zoveel mogelijk namen van vaderdieren op te zoeken. Ram: de vader bij 
de schapen. Stier: de vader bij de koeien. Hengst: de vader bij de paarden. 
Haan: de vader bij de kippen. En dergelijke.  

 

Bespreken 
- Nu naar mensen: wat zegt de Bijbel over kinderen ten opzichte van hun vader? 
(De meeste kinderen zullen wel het vijfde gebod kunnen noemen) 
- En wat zegt de Bijbel over een vader ten opzichte van zijn kinderen? 
(Voor de meeste kinderen zal deze vraag moeilijker of niet te beantwoorden zijn. 
Nodig ze uit om dat samen in de Bijbel op te gaan zoeken) 
 

Bijbel 
We gaan eens lezen wat de Bijbel over vaders en hun kinderen zegt: 
1. Lees Efeze 6:4.  

- Wat moeten vaders niet doen? (Hun kinderen tot toorn verwekken, al te 
streng met hen omgaan – zie ook Kolossenzen 3:21)  

- Wat moeten vaders wel doen? (Hun kinderen opvoeden naar Gods Woord. 
Hun onderwijs geven uit het Woord. Hun leren leven naar het Woord) 
2. Lees Spreuken 4:1.  

- Wat betekent ‘tucht’? (Tucht komt van een oudnederlands woord dat trekken 
betekenen. Tucht is: iemand terugtrekken naar wat de Heere wil. Dat kan mt 
woorden (onderwijs geven), maar ook met daden (grenzen stellen en straffen)  

3. Lees Job 1:5.  
- Wat doet vader Job? (Hij offert voor en bidt met zijn kinderen) 

4. Lees Psalm 103:15. 
- Welk voorbeeld moeten vaders volgen? (Zoals God de Vader omgaat met 
Zijn kinderen, zo moeten vaders omgaan met hun kinderen. Bespreek een 
aantal concrete voorbeelden)  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl, 2019 
 

 

Bezig 
Jongere kinderen: Laat de kinderen een tekening maken van zichzelf met hun vader. 
Je kunt ook een kleurplaat van een vader met een kind printen of van een 
dierenvader met jongen en je kinderen die laten kleuren (op www.bijbelsopvoeden.nl 
vind je een kleurplaat voor vaderdag). 
 

  
 
Oudere kinderen: Print de medaille voor vader van www.bijbelsopvoeden.nl en laat 
oudere kinderen op de linten schrijven waarom vader een medaille verdient. Kleur de 
medaille verder in en knip deze uit. Bevestig er een speldje aan of hang het aan lint 
zodat vader het kan dragen. 
 

Besluiten 
Eindig dit gezinsmoment met gebed. Bid om een Bijbelse omgang tussen vader en 
kind(eren). 
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