
Op zoek naar geluk 
Gezinsmoment (4-14 jaar) 

 
 

Serie: Zomer – zaligsprekingen 
Deel 1 

 

Wat is geluk? 
Salomo ging ernaar op zoek. 

Hij vond het nergens op deze wereld. 
Zoek samen met de kinderen in Gods Woord. 
Daar is het geluk te vinden: welgelukzalig is… 

 
 

Voorbereiding 
Zorg dat je materiaal in huis hebt om de kinderen te laten bellen blazen. Kopieer de 
afbeeldingen van deze pagina’s en knip ze uit. Houd ze bij je tot het moment dat je 
ze nodig hebt. 
 
 

Binnenkomer 
Met jonge kinderen: Ga met de kinderen bellen blazen. Benadruk tijdens het bellen 
blazen hoe mooi de bellen eruit zien: hoe geweldig ze glimmen en hoe prachtig ze 
schitteren. Benadruk dat de bellen mooi lijken, maar niets zijn. Als ze uit elkaar 
spatten, blijft er helemaal niets van over. 
Met oudere kinderen: Ga in gesprek over geluk. Wat is geluk en wanneer ben je 
gelukkig?  
 
 

Bespreken 
- Vraag de kinderen: wat zou je willen hebben als je al het geld van de wereld zou 
hebben? Waarschijnlijk gaan hun oogjes glimmen en weten ze tal van mooie dingen 
op te noemen.  
- Vraag de kinderen: zou je dan gelukkig zijn? Waarschijnlijk gaan ze wat aarzelen en 
komen ze tot de conclusie dat ze het wel graag zouden willen hebben, maar dat ze 
er niet gelukkig mee zouden zijn als ze geen nieuw hart zouden hebben.  
- Vertel de kinderen dat Salomo eens op zoek ging naar geluk. Hij ging alles kopen 
en maken wat hij maar wilde. En toen ging hij kijken of hij er gelukkig van werd. Hij 
bouwde huizen, maakte prachtige tuinen met schitterende vijvers, kocht 
muziekinstrumenten en de mooiste dingen die hij maar vinden kon.  
- Vraag de kinderen: werd Salomo er gelukkig van?  
 
 

Bijbel erbij 
- Lees Prediker 2 vers 11. Salomo vertelt dat hij niet gelukkig werd van alles wat hij 
gekocht en gemaakt had. Hij noemt het ‘ijdelheid’. 



- Wat is ‘ijdelheid’? (IJdel betekent leeg. Al die mooie dingen waren net als de bellen 
bij het bellen blazen. Het zag er prachtig uit, maar het geeft je helemaal niets.) 
- Salomo gaat nog verder op zoek. Maakt wijsheid je soms gelukkig? Of je werk? Of 
lekker eten en drinken? Lees maar wat Salomo zegt aan het einde van zijn 
zoektocht: Predikers 12 vers 8. (Niets van deze wereld kan je gelukkig maken.) 
- Vraag de kinderen: hoe komt het dat niets van deze wereld je hart gelukkig kan 
maken? (Een ronde wereld past niet in een driehoekig hart, en ronde wereld kan je 
hart nooit echt vol maken.) 

   
 
 

Bezig 
- Laat met behulp van de uitgeknipte afbeeldingen van het hart en de wereldbol zien 
dat een ronde wereld niet in een driehoekig hart past. Vertel de kinderen dat dit 
betekent dat niets van deze wereld hen gelukkig kan maken. Het kan soms zo lijken, 
bepaalde dingen kunnen in hun ogen glimmen, maar het is net als de bellen die ze 
geblazen hebben: niets. Het laat je hart leeg. 
- Wat maakt wel gelukkig? Wat past wel in een driehoekig hart zodat het helemaal 
gevuld en gelukkig is? (Misschien is er een slim kind dat het antwoord kan geven: de 
Drie-enige God. Zeg anders dat jullie net als Salomo op zoek gaan naar wat gelukkig 
maakt. Nu weet je dat je het niet in de wereld moet zoeken. Daarom gaan we zoeken 
in de Bijbel.) 
 
 

Bijbel erbij 
- In de Psalmen staat zesentwintig keer: welgelukzalig is... Wel-geluk-zalig dat is 
driedubbel. Het betekent: vol van echt geluk. Je mag ook zeggen: driedubbel 
gelukkig is… Nu word je toch wel nieuwsgierig. Wie is driedubbel gelukkig? 
- Lees een aantal verzen. Bijvoorbeeld: Psalm 32 vers 1 en 2, Psalm 33 vers 12 en 
Psalm 34 vers 9.  
- Laat de kinderen samenvatten: wie is er dus driedubbel gelukkig? (Iemand bij Wie 
God in het hart woont, iemand die bij de HEERE hoort.)  
 
 

Besluiten 
Laat met behulp van de uitgeknipte afbeeldingen van het hart en de Drie-eenheid 
zien dat als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in het hart wonen, 
het hart helemaal vol is. Alleen God kan je gelukkig maken. Als je Hem kent, Hem 
dient en Hem liefhebt, ben je echt gelukkig.  
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