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Vader Job 
Gezinsmoment voor Vaderdag 

 

 
Wat is het mooi om op Vaderdag samen met je kind(eren)  

in de Bijbel te zoeken naar hoe je je vaderschap Bijbels vorm geeft. 
In dit gezinsmoment kijk je samen naar vader Job.  

Wat kun je van hem leren? 
 
 

Binnenkomer 
- Kies/Prik een letter uit het alfabet 
- Laat de kinderen om de beurt de naam van een vader uit de Bijbel noemen die met deze 
letter begint 
- Kijk hoever je met elkaar komt 
- Herhaal dit eventueel met een andere letter 
- Vertel dat je samen uit de Bijbel gaat lezen over vader Job. Was hij genoemd? Wat weten 
de kinderen van hem? Van wie was hij de vader? Hoe was hij vader?  

 
 

Bijbel erbij 
Lees Job 1 vers 1-5 en bespreek deze verzen met behulp van de volgende vragen: 
1. Welke vier dingen zegt de Bijbel over Job? Zoek met behulp van de kanttekeningen, een 
studiebijbel of bijbelcommentaar uit wat deze woorden zeggen over zijn leven! 
2. Welke spiegel houdt vers 1 vaders (en moeders) in deze tijd voor? 
3. Hoe veel kinderen had Job (vers 2)? 
4. Hoe vieren zij hun verjaardag (vers 4)? 
5. Vertel in eigen woorden wat Job daarna doet (vers 5)! 
6. Hoe merk je dat Job de Heere dient en liefheeft? 
7. Wat kunnen vaders (en moeders) van Job leren? 
8. Wat kunnen kinderen van dit Bijbelgedeelte leren? 
 
 

Bezig 
Gebruik de kleurplaat hieronder om iets moois voor vader te maken. Knip en/of 
kleur/verf/beplak de handen en schrijf in het vak een gebed voor vader, een wens voor 
vader, een gedicht voor vader, een brief aan vader of iets dergelijks …  
 
 

Besluiten 
Besluit dit gezinsmoment/Bijbelmoment met gebed. Praat er vooraf met elkaar over wat je 
naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte voor vader (en moeder) kunt bidden en wat voor de 
kinderen. Dank ook dat de Heere het kind/de kinderen een vader en de vader een 
kind/kinderen heeft gegeven. 
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