
 

 

 

 

 

Als het Zaad van Gods Woord  
door het werk van de Heilige Geest  

in het hart ontkiemt,  
groeit er een ‘plant van het geloof’. 

 
Binnenkomer 

- Heb je Gezinsmoment deel 1 van de serie ‘Het werk van de Heilige Geest’ niet 
gedaan: kijk dan in de natuur (in je eigen tuin of bij een boerderij) naar het proces 
van het ontkiemen van zaad. Heb je nog niet eerder met je kinderen met zaad 
gewerkt, dan kun je ook samen iets zaaien en het proces van ontkiemen goed 
bekijken. Zaai bijvoorbeeld 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’. 
- Heb je Gezinsmoment deel 1 van de serie ‘Het werk van de Heilige Geest’ wel 
gedaan, dan zullen de zaadjes van toen uitgegroeid zijn tot plantjes. Poot deze 
plantjes voorzichtig over in potten. Benadruk de kwetsbaarheid van deze plantjes. 
Zet er een stokje bij tot steun van deze plantjes.  
 

Bespreken 
Vertel de kinderen dat er elke keer als er uit de Bijbel wordt gelezen (thuis, op school 
en in de kerk) gezaaid wordt. Het Zaad van Gods Woord valt dan in hun hart. Als je 
deel 1 van deze gezinsmomentenserie hebt gedaan, herinner dan aan de gelijkenis 
van de zaaier. Het zaad moet ontkiemen, er moet een plantje gaan groeien. Wat is 
dat voor een plantje?  
 

Bijbel erbij 
Lees eerst 1 Korinthe 3 vers 6 en 7 en bespreek dit aan de hand van de volgende 
vragen: 

- Maakt het uit wie het Zaad van Gods Woord in je hart zaait? 
- Waar gaat het wel om? Wie zorgt daarvoor? 
- Als zaad ontkiemt, groeit er een plantje. Wat gebeurt er in je hart als het Zaad 

van Gods Woord ontkiemt? Vind je / vinden je kinderen het moeilijk om deze 
vraag te beantwoorden, lees dan Psalm 92 vers 13-14 of Psalm 1 vers 3. (Er 
groeit een plant of boom van het geloof) 

- Wat is geloof? Vind je / vinden je kinderen het moeilijk om deze vraag te 
beantwoorden, lees dan Vraag en Antwoord 21 uit de Heidelbergse 
Catechismus. (Het geloof is de verbinding tussen de Heere Jezus en de 
zondaar. Uit een zaadje groeien wortels, waardoor er voedingsstoffen uit de 
aarde worden opgenomen. Als het Woord van God in het hart ontkiemt, komt 

De plant van het geloof 
Serie: Het werk van de Heilige Geest 

Deel 2 
- Gezinsmoment (3-13 jaar) - 



er verbinding met de Heere Jezus Die alles geeft wat nodig is, waardoor er 
een plant van het geloof groeit) 

- Hoe kom je aan geloof? (De Heilige Geest werkt het geloof door het Evangelie 
in mijn hart, zegt de leerling in Antwoord 21) 

- Wat betekent dat voor ons? (Dat het belangrijk is om veel in Gods Woord te 
lezen en er goed naar te luisteren en de Heilige Geest bidden of Hij een plant 
van het geloof in mijn hart wil laten groeien) 

 

Bezig 
Maak met elkaar een knutselplaat (tekening, schilderij en dergelijke) waarin je het 
proces van zaad naar plant weergeeft. Vind je dit moeilijk dan kun je met je kinderen 
ook de Bijbelse kijktafel ‘Van zaad naar vrucht’ die je op www.bijbelsopvoeden.nl 
vindt, maken. 
 

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. Bid of de Heilige Geest 
door het Woord het geloof in het hart wil werken en of wij Hem daarin niet zullen 
tegenwerken. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Aanvulling 
1. Als je nieuwe plantjes in de tuin of in een pot zet, moet je er goed voor zorgen 
door ze water en voeding te geven. Zo is het ook met het plantje van het geloof.  
- Hoe krijgt dat water en voeding? (Door de Bijbel. Door de Heere Jezus) 
2. Laat zien hoe een jong plantje steun heeft aan een stokje. Dat is een middel om 
het plantje sterker te maken en te laten groeien. Zo is het ook met het plantje van het 
geloof. 
- Welk middel geeft God om het plantje van het geloof sterker te maken? Lees Vraag 
en Antwoord 65 van de Heidelbergse Catechismus. (De sacramenten: de Heilige 
Doop en het Heilig Avondmaal) 
 
 

Je kunt dit gezinsmoment vervolgen met deel 3 in de serie ‘Het werk van de 

Heilige Geest’: De vrucht van de Geest. 

Is er binnenkort bediening van het Heilig Avondmaal? Gebruik dan de 

aanvulling hieronder om uit te leggen wat het Heilig Avondmaal betekent. 

het Heilig Avondmaal is voor Gods kinderen wat een stokje is voor een 

plant: het geeft versterking van het geloof (Heidelbergse Catechismus, 

Vraag en Antwoord 65). 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

