Het zaad van het Woord
Serie: Het werk van de Heilige Geest
Deel 1
- Gezinsmoment (3-13 jaar) -

De Bijbel noemt Gods Woord ‘Zaad’.
Het laten ontkiemen van het Zaad van Gods Woord in het hart
is het werk van de Heilige Geest.
Toch heeft een mens ook zijn verantwoordelijkheid.
De Heere Jezus leert er meer over in de gelijkenis van het zaad.

Binnenkomer
Kijk in de natuur (in je eigen tuin of bij een boerderij) naar het zaaien van zaad. Heb
je nog niet eerder met je kinderen met zaad gewerkt, dan kun je ook samen iets
zaaien en de kinderen zo het zaaien laten ervaren. Wil je het proces van ontkiemen
goed bekijken, zaai dan een bonen aan de rand van een glazen pot zodat je goed
kunt zien wat er gebeurt, of zaai bonen tussen natte watten en poot ze na het
ontkiemen over. Heb je geen mogelijkheid om iets te zaaien, kijk dan in een boek of
op internet naar het proces ‘van zaad naar vrucht’.

Bespreken
Vertel de kinderen dat er elke keer als er uit de Bijbel wordt gelezen (thuis, op school
en in de kerk) gezaaid wordt in hun hart. Het Zaad van Gods Woord valt dan in hun
hart. Wat gebeurt er met dat zaad?

Bijbel erbij
Lees Lukas 8 vers 4-9, 11-15 en bespreek dit aan de hand van de volgende vragen:
- Op welke vier plaatsen valt het zaad dat de boer zaait (vers 5-8)?
- Wat gebeurt er met het zaad bij de weg (vers 5)?
- Wat gebeurt er met het zaad dat valt in de aarde waar een steenrots onder is
(vers 6)?
- Wat gebeurt er met het zaad dat in de doornen valt (vers 7)?
- Wat gebeurt er met het zaad dat in de goede aarde valt (vers 8)?
- Wat betekent het dat Gods Woord in je hart bij de weg valt (vers 12)?
- Wat betekent het dat Gods Woord in je hart bij een rots valt (vers 13)?
- Wat betekent het dat Gods Woord in je hart bij de doornen valt (vers 14)?
- Wat betekent het dat Gods Woord in je hart in goede aarde valt (vers 15)?
- De kanttekening zegt dat de goede aarde wijst op een door Gods Geest
geopend hart, bekwaam gemaakt om het Woord aan te nemen en te
gehoorzamen. De verzen 12, 13 en 14 laten zien dat je ook zelf
verantwoordelijk bent voor wat het Woord in je hart doet. Wat betekent deze
gelijkenis voor ons als we het Woord van God horen?

Bezig
Maak met elkaar een knutselplaat (tekening, schilderij en dergelijke) waarin je de vier
reacties op Gods Woord weergeeft. Vind je dat moeilijk dan kun je je kinderen ook de
keurplaat van de gelijkenis van het zaad die je op www.bijbelsopvoeden.nl vindt,
laten kleuren. Je vindt op deze kleurplaat heel duidelijk de vier soorten aarde terug.
Laat de kinderen ze opzoeken en praat er met elkaar over.

Besluiten
Sluit 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.

Je kunt dit gezinsmoment vervolgen met deel 2 en 3 in de serie ‘Het werk
van de Heilige Geest’:
Deel 2: De plant van het geloof
Deel 3: De vrucht van de Geest

