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TIPS VOOR DE THUISKERKDIENST 

 
1. Bedenk dat hoe je er als ouder in staat veel meer invloed op kinderen heeft dan je 

denkt. Als jij de moed laat zakken, zullen zij dat ook doen. Als wij onze schouders er 
(opnieuw) onder zetten, zal dat ook onze kinderen aansporen. 
 

2. Praat met je kinderen over de online kerkdienst en zet deze in het juiste perspectief: 
het is niet zomaar meeluisteren op afstand (passief), het is meedoen (actief). Leg de 
bedoeling uit: de kerkdienst is er om de HEERE te dienen en Hem te ontmoeten. En 
omdat we daarvoor nu niet naar Gods huis kunnen, doen we dat in ons huis.  

 
3. Ga op tijd uit bed en ontbijt met elkaar. Haast is geestdodend en trek vermindert de 

concentratie. 
 

4. Regel oppas voor de allerkleinsten. Dat kun je zelf thuis doen, maar om het vol te 
houden, kun je misschien ook eens kijken of je iets af kunt spreken met andere 
gezinnen of familie in de buurt. 

 
5. Ga er echt voor zitten met de Bijbel erbij: in de huiskamer op de bank of aan de 

keukentafel. Dat bevordert de concentratie. 
 

6. Bereid je met elkaar voor door een aantal liederen te zingen (bijvoorbeeld de 
bedezang voor de predikatie) en te bidden om een zegen. Benoem daarin ook 
concreet dat jullie de thuiskerkdienst moeilijk vinden en vraag de HEERE om 
volharding.  
NB Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je de bedezang voor de predikatie met uitleg. 

 
7. Doe mee. Bid mee. Zing mee. Lees mee. Luister mee. 

 
8. Als het je kind helpt bij het luisteren, geef het dan aan het begin van de preek een 

kleurplaat die aansluit of laat het een tekening maken, meeschrijven of 
handletteren.  
NB. Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je een meeschrijf’boekje’ die je voor elke preek kunt printen. 

 
9. Als het je kind helpt om vol te houden, kun je ook pictogrammen neerleggen die de 

orde van dienst aangeven en steeds weg (laten) halen wat geweest is. 
NB. Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je pictogrammen bij de kerkdienst die je kunt printen. Ook vind je 
daar een poster bij de Tien Geboden en Twaalf Artikelen die je kind kan gebruiken om mee te 
kijken/leren. 

 
10. De thuiskerkdienst met beeld geeft je de gelegenheid om elke zondag een aspect van 

de kerkdienst eruit te lichten en met kinderen te bespreken. Vraag ze dan extra goed 
daarop te letten. Bijvoorbeeld: waarom doet de dominee aan het begin en aan het 
einde van de dienst zijn handen omhoog? En: Wie spreekt er dan eigenlijk? Hoe 
bijzonder is dat? Een hulpmiddel om de verschillende aspecten stapje voor stapje 
langs te gaan, vind je in het boekje ‘Komt tot Mij’ (deel 4 van de serie Komt kinderen! 
van uitg. De Banier). 
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