Verhuizen doe je niet alleen!
Handreiking voor gezinsmomenten
Ontdek verhuisverhalen in de Bijbel
De mensen in de Bijbel reisden wat af. En dat waren meestal geen vakantiereisjes. In de
Bijbel kan je kind herkenning vinden van wat het zelf meemaakt. Ook Abraham, de
Israëlieten, David en Paulus moesten in andere plaatsen gaan wonen en dat vonden zij ook
niet altijd makkelijk. In hun levensverhalen kun je ontdekken hoe God hen hielp en altijd met
hen meeging. Die zekerheid mag jij je kind ook meegeven!
Neem een keer per week tijd om met je kind een ‘verhuisverhaal’ uit de Bijbel te lezen. Als je
kind al wat ouder is en redelijk wat Bijbelkennis heeft, kun je hem zelf verhalen laten
bedenken over mensen die gingen verhuizen.
Praat na het lezen over de volgende vragen:
 Waarom ging hij verhuizen? En waarom ga jij?
 Hoe vond hij het om te verhuizen? Herken jij dat?
 Wat nam hij allemaal mee toen hij ging verhuizen?
 Wat betekent God voor hem in deze tijd?
Als je kind nog niet zelf de Bijbelgedeelten kan aandragen, kun je de volgende passages lezen
en de bijbehorende vragen bespreken:
Abram gaat een onzekere toekomst tegemoet – Genesis 12: 1-7
 Wat wist Abram van de plek waar hij naar toe moest?
 Hoe zouden hij en Saraï zich gevoeld hebben?
 Voor jou is het ook spannend, je weet niet alles van je nieuwe huis. Hoe voelt dat voor
jou?
 Wat belooft God aan Abram?
 En wat belooft Hij aan jou?
Mozes moet alles achterlaten – Exodus 2: 11-22
 Waarom ging Mozes uit zijn woonplaats weg?
 Wat zou hij meegenomen hebben toen hij ging ‘verhuizen’? En God, ging die mee?
 Wat kun jij allemaal meenemen?
 Stel dat je maar drie dingen mocht meenemen, welke drie zijn dan voor jou het
belangrijkste?
Jozef maakt er het beste van – Genesis 39: 1-5
 Hoe is Jozef in zijn nieuwe woonplaats terechtgekomen?
 Hoe zou hij zich gevoeld hebben toen hij net in het huis van Potifar kwam?
 Wat deed Jozef toen hij daar kwam? Wat kun jij daarvan leren?
 Weet jij hoe het verhaal van Jozef verder ging? Was het uiteindelijk goed of slecht
voor hem dat hij in een nieuwe omgeving terecht kwam?

David neemt afscheid van zijn vriend – 1 Samuël 20: 40-43
 Jonathan en David waren hele goede vrienden en ze moesten nu afscheid nemen. Zijn
er ook goede vrienden waar jij afscheid van moet nemen?
 Hoe nemen Jonathan en David afscheid, wat doen ze allemaal?
 Hoe ga jij afscheid nemen van je vriend(en)?
 Jonathan wenst David vrede. Wat wensen jij en je vrienden elkaar? Wil je dat ook
uitspreken of opschrijven?
Jezus maakt een thuis voor jou – Johannes 14: 1-3
 Jezus is van de aarde naar de hemel ‘verhuisd’. Waarom eigenlijk? Wat doet Hij daar
nu?
 Hoe maken jouw ouders een plekje voor jou klaar in je nieuwe huis?
 En hoe doet Jezus dat in de hemel?
 Denk je dat jij je daar thuis zult voelen?

