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HOERA, JARIG! 
GEZINSMOMENT ter gelegenheid van een VERJAARDAG (3-13 jaar) 

 

Wat is het mooi om juist op een verjaardag  

je kind het Woord van God mee te geven! 
In dit gezinsmoment trek je lijnen van de groei van de Heere Jezus 

naar de groei van je kind. 
 
 

BINNENKOMER 

- Maak een blad met zoveel vakjes als het aantal levensjaren van je kind. Dus wordt het acht 
jaar, dan maak je een blad met acht vakjes onder elkaar: 0 t/m 7 jaar. 
- Print van elk levensjaar van je kind een foto in het formaat van de vakjes. 
- Laat je kind aangeven welke foto in welk vakje hoort en laat het de foto daar opplakken. 
- Hang het blad op: zo staat de jarige in het middelpunt  
 

BESPREKEN 
- Wie heeft er al die jaren voor jou gezorgd? 
- Wat heeft Hij je allemaal gegeven? 
- Waaraan kun je merken dat je gegroeid bent? 

- Hoe kun je de Heere daarvoor danken? 
 

BIJBEL ERBIJ 
Lees Lukas 2 vers 51-52 en bespreek deze verzen met behulp van de volgende vragen: 

1. Over Wie gaat het in deze verzen? 

2. Wat merken de mensen aan Zijn leven (vers 51)? Wat betekent dat? 
3. De Heere Jezus groeit van Baby naar Volwassene. Waaraan kun je merken dat Hij 

groeit (vers 52)? (Bespreek de vier terreinen van groei die hier genoemd worden en 
trek lijnen naar het leven van je kind: lichamelijk (grootte), verstandelijk (wijsheid), 
sociaal (mensen) en geestelijk (God)) 

4. Waarom is de Heere Jezus eigenlijk als Baby geboren en Kind geweest? (Om ook voor 
baby’s en kinderen een Zaligmaker te zijn) 

5. Waarom heb je Hem nodig in je leven / voor je nieuwe levensjaar? 
6. Wat wil je bidden voor je nieuwe levensjaar? 

 
BEZIG 

- Misschien moet je nog voorbereidingen voor de verjaardag treffen: uitnodigingskaartjes 
schrijven, taart bakken, traktaties maken e.d. Doe dat dan nu samen. 
- Je kunt met elkaar een Bijbeltekst handletteren die je je kind als wens mee wilt geven. Je 
kunt deze boven of onder de fotootjes van de Binnenkomer hangen. Je vindt hier een aantal 
suggesties voor Bijbelteksten: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/tip-bijbelteksten-voor-verjaardag/ 
- Je kunt de Bijbeltekst die je je kind mee wilt geven ook met elkaar leren. Je vindt hier een 
aantal Bijbelteksten met leerondersteuning: 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/psalm11973-leren/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/spreuken817b-leren/ 
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https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/spreuken832-leren/ 
- Je kunt ook een Bijbelse kijktafel rond deze verjaardag maken. Je vindt hier een aantal 
voorbeelden daarvan: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/verjaardag-1/ 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/verjaardag-2/ 

 

BESLUITEN 
Rond dit gezinsmoment af. Vat de les samen. Trek de lijn van het groeien van de Heere Jezus 
naar het groeien van de jarige. Op de website vind je een Bijbelrooster om heel de week bij 
de maaltijden of het naar bed gaan hier even bij stil te staan. 
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