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David ziet allemaal zwarte zonden in zijn leven. 
Wat vraagt hij aan de Heere? 

‘Was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw’. 
Hoe kunnen je zwarte zonden weg? 

 
 
 

Binnenkomer 
- Als er sneeuw is gevallen: maak een wandeling in de sneeuw en kijk vooral naar die 
plaatsen waar de sneeuw nog vers en dus prachtig wit is. 
- Misschien ga je in de voorjaarsvakantie op wintersport: bewaar dit gezinsmoment 
daarvoor en houd het bij een plek waar de sneeuw onbezoedeld is. 
- Geen sneeuw te zien? Bekijk met je kinderen foto’s van een winter waarin er wel 
sneeuw lag. 
 
 

Bespreken 
Praat over de witte sneeuw.  

- Wat ligt er onder? (Zwarte aarde) 
- Zie je daar wat van? (Nee, de sneeuw bedekt heel de zwarte aarde) 
- Wat kunnen we van witte sneeuw leren? Laten we luisteren naar David!  

 
 

Bijbel erbij 
Lees Psalm 51:1-9 en bespreek dit Bijbelgedeelte met behulp van de volgende 
vragen: 
1. Wat is er gebeurd (vers 2b)? (David heeft Bathséba bij haar eigen man vandaan 
gehaald en is bij haar gaan slapen alsof ze zijn vrouw was. David heeft overspel 
gedaan door de vrouw van een andere man te nemen) 
2. Eerst zag David niet dat dit zonde was. Hoe is hij zijn zonden gaan zien (vers 2a)? 
(Door het Woord van God dat de profeet Nathan hem vertelde) 
3. Wat betekent dat voor ons? (Luisteren naar het Woord en bidden of de Heere door 
Zijn Geest onze ogen wil openen voor onze zonden) 
4. Hoe noemt David zijn zwarte zonden (vers 3-4)? (Overtreding, ongerechtigheid, 
zonde) 
5. Wat bidt hij (vers 3-4)? (Delg mijn overtreding uit – doe mijn zonden weg, was mij 
van mijn ongerechtigheid – was mijn zonden af, reinig mij van mijn zonden – maak 
mij schoon van al de zwarte vuiligheid) 
6. Hoe zal David er dan uit zien (vers 9)? (Rein – schoon, witter dan sneeuw) 
7. Hoe kan God zwarte zonden wit maken (kanttekening 16)? (Door het bloed van de 
Heere Jezus. 1 Johannes 1 vers 7b: ‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt 
ons van alle zonde’). 
 

Witter dan sneeuw 
Gezinsmoment bij winterse buien (3-10 jaar) 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl , 2019 
 

Bezig 
Bedenk een werkje dat bij dit gezinsmoment past.  
Een aantal mogelijkheden: 
 
Oudere kinderen: 
1. Neem een ondergrond (bord, dienblad, plateau). Schrijf om de beurt op zwart 
papier een concrete zonde. Knip of scheur dat stukje van het papier en leg het op de 
ondergrond. Maak zo een berg van zonden. Maak van een rode cirkel een lage berg 
(geef een knip tot het centrum van de cirkel en lijm de twee randen op elkaar) en zet 
dit er overheen. Leg er poedersneeuw of watten overheen. Schrijf 1 Johannes 1 vers 
7b op een kaartje en zet dit erbij. 
 
2. Handletter 1 Johannes 1 vers 7 b 
 

    
 
3. Maak een Bijbelse kijktafel van Psalm 51 vers 6a en 9b. Voor het voorbeeld 
hierboven: zie www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/bijbelse-kijktafels/ 
 
Jongere kinderen: 
1. Geef ze plakkers of kralen in de kleuren zwart, rood en wit. Laat ze een ketting 
krijgen van de kralen of plakken met de plakkers. Eerst een zwarte als symbool voor 
de zonde, dan een rode als symbool van het bloed en dan een witte als symbool van 
reinheid.  
 

 
 
2. Geef ze een kleurplaat over sneeuw, schrijf Psalm 51 vers 9b erbij en leer deze 
tekst met elkaar: ‘Was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw’. Je vindt de kleurplaat 
hierboven op www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/kleur-en-knutselmateriaal-
voor-kinderen/ 

 

Besluiten 
Besluit dit Gezinsmoment met het zingen van Psalm 51 vers 4 en bid om vergeving 
van zonden door het bloed van de Heere Jezus. 
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