Weer naar school
De vakantie is (bijna) voorbij. Een nieuwe school- en
werkperiode staat voor de deur. Hoe gaan we aan het werk
of naar school? Een gezinsmoment (met bouwplaat) voor
het einde van de zomervakantie of het begin van een nieuw
schooljaar voor kinderen van 4-10 jaar.
Begin
Kopieer voor elk kind dat meedoet de bouwplaat en de in te kleuren Bijbeltekst op
stevig papier (zie www.bijbelsopvoeden.nl/materiaalvoorkinderen/bouwplaathuis).
Binnenkomer
Begin dit Gouden Gezinsmoment door met elkaar iets te drinken. Praat ondertussen
met elkaar over het feit dat de zomervakantie (bijna) voorbij is en dat een nieuw
schooljaar of een nieuwe werkperiode begint. Laat de kinderen vertellen of ze er
weer zin in hebben of juist tegenop zien en waarom.
Bijbel erbij
Ruim de tafel af en pak de Bijbels erbij. Waarom is het eigenlijk belangrijk om naar
school te gaan? Waarom is het nodig om je best te doen op school of op je werk?
Vraag net zolang door totdat één van de kinderen opmerkt dat het een opdracht is
die de Heere gegeven heeft.
1. Lees Genesis 1 vers 27 en 28. Al bij de schepping van de mens geeft God de
opdracht om te werken. Is deze opdracht veranderd door de zondeval?
2. Lees Genesis 3 vers 16-19 en laat één van de kinderen antwoord geven op
bovengenoemde vraag. (De opdracht van de Heere is gebleven: bebouw en
bewaar de aarde.)
3. Waarom heeft de Heere aan mensen de opdracht om te werken gegeven?
Wat is het doel waarom mensen werken? Kinderen komen misschien al gauw
met de opmerking dat dit is om geld te verdienen. En inderdaad, dat zegt de
Bijbel ook. Lees maar in 2 Thessalonicenzen 3 vers 10-12.
4. Toch is dat niet het belangrijkste waarom wij zouden moeten werken. Lees
maar in Psalm 8 vers 6-10. Waarom werkt David? (Om God de eer te geven.)
5. Maar in de Bijbel staat nog meer. Lees Efeze 4 vers 28. Wat zegt Paulus?
(Dat we werken om voor onze naaste in nood te kunnen zorgen.)
Samengevat: Werken en leren is een opdracht van de Heere. We leren om later te
kunnen werken. Daarbij gaat het in de eerste plaats om Zijn eer, daarna om de zorg
voor de naaste en pas in de derde plaats om onszelf.
Bezig
Ruim de Bijbels op. We gaan nu aan het werk. Vandaag zijn we allemaal
bouwvakkers. We bouwen een huis. Deel de bouwplaten uit en laat de kinderen er
op hun eigen manier aan werken. Eerst kleuren (één zijkant mag onbewerkt blijven),

dan knippen en plakken. Help indien nodig, zodat alle kinderen op ongeveer dezelfde
tijd klaar zijn.
Bijbel erbij
Zet de huisjes op het midden van de tafel. Deel de Bijbels weer uit. Lees van de
onberijmde Psalm 127 vers 1 en 2. Praat met er met elkaar over wat deze verzen
betekenen. Hoe moeten we dus aan het werk gaan in de nieuwe school- en
werkperiode?
Besluiten
Laat de kinderen het tekstgedeelte uit Psalm 127 inkleuren en op de zijwand van het
huis plakken. Zet de huisjes op een zichtbare plaats in huis neer. Zo worden de
kinderen in de eerste schoolweken nog aan de les van dit gezinsmoment herinnerd.

