Uitgebreid
gezinsmoment
Kies één moment in de week om wat langer met het thema
bezig te zijn. Bijvoorbeeld de zondag als eerste dag van de
week.
In gesprek
Welke reis/vakantie kun jij je nog goed herinneren?
Wat vind jij belangrijk in de vakantie?
Hoe kun je de Heere God liefhebben als je vakantie hebt?

Week 1 - Op reis
Dag 1

Hebreeën 11: 8-16		

Op weg naar?

Dag 2

Exodus 13: 17-22		

De beste Wegwijzer

Dag 3

Handelingen 27: 9-44

Een gevaarlijke reis

Dag 4

Jona 1			

De verkeerde kant op

Dag 5

Psalm 121			

Bescherming onderweg

Dag 6

Lucas 24: 13-35		

Een bijzondere reisgenoot

Dag 7

Marcus 6: 6b-13		

Op reis met een missie

Wat kunnen we voor elkaar betekenen in de vakantie?
Doe-opdracht ‘Met vertrouwen reizen’
Een paar gezinsleden krijgen een blinddoek voor en
gaan, met de aanwijzingen van de rest, een parcours
afleggen tussen allerlei obstakels door. Hoe voelt dit?

Dobbelsteen
Gebruik deze dobbelsteen na het lezen van de Bijbelteksten. Laat elk gezinslid om de beurt gooien en de vraag
beantwoorden.

Gebed
Ook op je levensreis weet je niet altijd zelf de weg en
moet je vertrouwen op de Heere God. Bid samen of
jullie dit mogen leren. En vraag om een zegen over

Tips
• Omdat het open vragen zijn, is het niet erg als er een paar

jullie vakantie.

keer dezelfde vraag gegooid wordt.
• Als je kind het niet direct weet, geef het dan niet op, maar
vraag door.
• Laat de kinderen die dit aankunnen de link leggen met het
Bijbelgedeelte: een lied dat past bij de tekst of een gebedspunt n.a.v. van de tekst.
• Help je kind om ‘God dienen’ zo concreet mogelijk te
maken: denk aan stille tijd houden, lief zijn voor je zusje,

Waarvoor wil jij
bidden?

Wat vind jij
mooi of
belangrijk?

Wat kun
je hiervan
leren?
Hoe wil jij God
dienen vandaag of
morgen?

wat vind je
vreemd of
moeilijk?

Welk lied wil
jij zingen of
beluisteren?

muziek maken voor God of een tekening over de Bijbeltekst.

Vakantie
presentje

Voor thuis, op de camping,
onderweg of...

Week 2 – Rust
Dag 1

Leviticus 25: 1-7		

Vakantie voor Gods schepping

Dag 2

1 Koningen 19: 1-13		

De Heere openbaart zich in de rust

Dag 3

Mattheüs 11: 25-30		

Rust vinden

Dag 4

Lucas 10: 38-42		

Rust om te luisteren

Dag 5

Mattheüs 14: 22-23		

Tijd nemen voor gebed

Dag 6

Prediker 3: 9-13		

Genieten van rust

Dag 7

Psalm 4: 7-9		 Rustig gaan slapen

Uitgebreid
gezinsmoment
Kies één moment in de week om wat langer met het thema
bezig te zijn. Bijvoorbeeld de zondag als eerste dag van de
week.
In gesprek
Hou jij van rust of meer van drukte?
Waar word jij druk of onrustig van? En wanneer voel
je je juist rustig en ontspannen?
Hoe kan vakantie helpen om tot rust te komen?
Welke plek krijgt de Heere God in de vakantie?
Hoe geeft Hij je rust?
Doe-opdracht ‘Ik geef je…’
Doe om de beurt iets voor degene naast je om hem of
haar te helpen bij het rust vinden. Geef bijvoorbeeld
een schoudermassage, haal een lekker kussentje en
een relax-stoel, lees een verhaal voor, enzovoort…

Hoe vond je dit om te doen? En om te ontvangen?
Gebed
Soms kun je elkaar helpen om een stukje rust te vinden. Op vakantie bijvoorbeeld. Maar die rust blijft
niet. Alleen de Heere God kan rust geven die altijd in
je hart blijft. Bid samen om die rust.
En vraag of de Heere God jullie wil helpen om naar
Hem te luisteren en aan Hem te denken in de vakantie.

Vakantie
presentje

Voor thuis, op de camping,
onderweg of...

Week 3 – Natuur
Dag 1

Psalm 104: 14-24		

Indrukwekkend gemaakt

Dag 2

Genesis 9: 8-13		

Belofte voor mens en dier

Dag 3

Genesis 2: 4-15		

Zorg voor de natuur

Dag 4

Genesis 6: 11-22		

De natuur in gevaar door de mens

Dag 5

Markus 4: 35-41		

Sterker dan de natuur

Dag 6

Mattheüs 27: 45-56		

De natuur rouwt en getuigt

Dag 7

Jesaja 11: 6-9

Volmaakte natuur

Uitgebreid
gezinsmoment
Kies één moment in de week om wat langer met het thema
bezig te zijn. Bijvoorbeeld de zondag als eerste dag van de
week.
In gesprek
Hoe kun jij in de vakantie genieten van de natuur die
God gemaakt heeft?
Hoe zorg jij voor de natuur? En hoe zou dat nog beter
kunnen?
Wanneer vind jij de natuur bedreigend of eng?
Welke natuur zal er op de nieuwe aarde zijn?
Doe-opdracht ‘Indrukwekkend plaatje’
Bedenk allemaal iets wat jij indrukwekkend vindt
aan de natuur, iets groots (zoals de bergen) of iets
kleins (zoals een vlinder).
Maak er een mooie foto van, een tekening of omschrijf het in een gedicht.
Laat het aan elkaar zien. Zo kun je samen genieten
van Gods schepping!
Gebed
Dank God voor mooie dingen uit de natuur. Vraag
Hem om tijd en rust om ervan te genieten en er goed
voor te zorgen.

