
W O R K S H O P

Wandelen met God



• Doel op zichzelf… 
• Gezegend mens, dichtbij God
• Gods verlangen – met Hem zijn
• Het kan op elk tijdstip en op elke 

plaats



1. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de HEERE, uw God, geboden heeft 
u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen,

2. opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, 
in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw dagen 
verlengd worden.

3. Luister dan, sraël, en neem ze nauwlettend in acht! Dan zal het u goed gaan en zult u zeer 
talrijk worden – zoals de HEERE, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft – in het land 
dat overvloeit van melk en honing.

4. Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!
5. Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel 

uw kracht.
6. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.
7. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg 

gaat, als u neerligt en als u opstaat.
8. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw 

ogen zijn.
9. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.



Groepsopdracht





• Zondagmiddag: boekje ‘Leer van mij’
• Zingen, voorlezen kerkgeschiedenis
• Als zorgen geuit worden, nabijheid 

ervaren
• Stille tijd zelf
• Boekje ‘op weg naar vast en zeker’ 

Marieke den Butter
• Eettafel: Bijbellezen, praten over de dag. 

Zingen!
• Slaapkamer: Danken, evt. iets van de dag 

delen
• Voor het naar bed gaan zingen als gezin 

en samen danken. De dag dus afsluiten. 
• Zingen

• Kleine kinderen: christelijke liedjes luisteren en meedoen
• Zondagmiddag: boekje ‘Leer van mij’
• Zingen, voorlezen kerkgeschiedenis
• Als zorgen geuit worden, nabijheid ervaren
• Stille tijd zelf
• Boekje ‘op weg naar vast en zeker’ Marieke den Butter
• Eettafel: Bijbellezen, praten over de dag. Zingen!
• Slaapkamer: Danken, evt. iets van de dag delen
• Voor het naar bed gaan zingen als gezin en samen 

danken. De dag dus afsluiten. 
• Zingen
• Kleine kinderen: christelijke liedjes luisteren en meedoen
• Zelf leren bidden



• Samen zingen
• Kijktafel maken of iets rondom de preek
• Afsluiting van de dag
• Samen aan tafel rond de lunch
• Doopdag
• Zondag, knutselmomentje
• Avond: kinderbijbel en zingen
• Naar bed brengen
• A-Z teksten opzeggen – eettafel
• Koffiemomenten
• Gesprekje slaapkamer na het stelen van 

een snoepje

• Gesprekken n.a.v. bijbellezen
• Zingen/voorlezen
• Avondsluiting/dagreflectie
• Zingen met z’n allen bij de piano
• Moment zondag na de kerkdienst met vragen en gesprek
• Individuele gesprekjes 
• Zingen aan tafel 
• Lezen bij het naar bed gaan
• Gesprekken aan tafel
• Start van de dag (half uur eerder opstaan)
• Kerkelijke jaaractiviteiten die we samen doen
• Slaapkamer: angsten/zorgen delen



• In rust Bijbellezen na het eten (met kleine kinderen / in combinatie met grote kinderen)
• Zelf bidden. Tip: gebedskaartjes internet.
• Ochtend: haast
• Mijn kind wil niet bidden of gaat gek bidden
• Hoe wordt een gesprek bij naar bed gaan gekaderd?
• Eerbied, stil zijn, meebidden, ogen dicht
• Concentratie, ik-gericht…
• Zondag: huisgodsdienst
• Hoe leer je je kinderen ‘s morgens eerst te bidden? 



Luistertips: 
• Lezingen geloofwaardigopvoeden.nl 

Leestips: 
• Voor u en uw kinderen, Andrew 

Murray
• Nooit meer een kleurplaat – raak 

geïnspireerd door kindertheologie
Maarten Hutter en Henk Kuindersma

• Bijbels bidden voor je kinderen, 
Marieke den Butter

Ideeën/materiaal voor momenten 
rondom de Bijbel:
• www.abcvoorkinderen.nl
• www.goedinvorm.nu
• www.bijbelsopvoeden.nl
• www.vreugdevolleroeping.nl

(voorbeelden gezinsmomenten)



Vragen?

Contact:
Thera Bravenboer
Gezinswerker
Interkerkelijk Kenniscentrum
therabravenboer@ikc.nu


