THEMA-AVOND
GELOOFSOPVOEDING 0-4 JARIGEN
D O N D E R DAG 2 0 O K TO B E R 2 0 2 2

PROGRAMMA
• Welkom en gebed

• Opwarmer
• De bijbel open: Psalm 146
• In gesprek met elkaar
• Stukje theorie over zingen en bidden
• In gesprek met elkaar
• Wat neem je mee?
• Afsluiting

JONG GELEERD, OUD
GEDAAN
•

•

Zingen en muziek
•

Gave van God om Hem te loven en prijzen

•

Geeft structuur

•

Stem (zingen) en lichaam (dans en bewegingen)

•

Best abstract voor kinderen, wordt meer bewust

•

Geeft structuur

Bidden

•

Geeft een gevoel van vertrouwdheid en veiligheid

•

Eerst luisteren met handen samen en later praten met de ogen dicht.

•

Eerste woord Amen

•

Samen bidden helpt. Als ouder het voorbeeld geven

•

Bidden voor je kind

TIPS
Begin de dag of het ontbijt met
een ochtendlied. Het maakt jou en
je kind bewust van Gods goedheid
voor een nieuwe dag.

Sluit de maaltijd af met een lied.
Wanneer zingen lastig is, kun je
ook luisteren naar een kinderlied
op Spotify of YouTube

Heb je behoefte aan afwisseling in
liederen? Zoek een aantal liederen
voor je peuter uit en stop ze in
een map. Plak bij elk lied een
plaatje zodat je kind de blad zijde
herkent. Laat je kind elke dag een
lied kiezen om samen te zingen.

Vraag je kind waarvoor het wil
bidden, en bid hier samen voor.

Maak een fotoboekje van
familieleden..Laat je peuter kiezen
voor wie jullie vandaag gaan
bidden. Bijvoorbeeld 'Dank u wel
voor onze lieve oma. Wilt U voor
haar zorgen?

Speel je zelf een instrument? Geef
je kind een eigen instrumentje en
maak samen muziek. Houd je meer
van dansen en bewegen? Zet een
vrolijk muziekje aan en maak
bewegingen op de muziek

BIDDEN
• Wat is bidden?
• Niet praten over, maar met God
• Tip: Gebruik een handvol manieren om met God te praten:
• 1. Gods Naam prijzen; 2. God danken; 3. Bidden
voor een ander; 4. God vertellen dat je wilt doen
wat Hij wil. Daarna kun je luisteren of God iets
tegen je wil zeggen; 5.Vragen om goede dingen.
• Als bidden niet helpt
• Zelf ingeschakeld
• Zingend bidden: hoofd & hart
• Rol van zingen in de geloofsopvoeding

