Bijbelzaadjes
MEMORISEREN MET KINDEREN

1 WELKOM
Fijn dat je deze Memoriseerplanner voor je hebt. Goed en belangrijk

Wij zijn allemaal anders, maar Gods Woord is en blijft hetzelfde.

om hier mee aan de slag te gaan. Psalm 1 zegt dat het goed is om te

We mogen, passend bij leeftijd en niveau, aan de slag met deze

mediteren over Gods Woord. Dag en nacht. Dat kost tijd. Maar het is

Bijbelzaadjes. Zorg voor de verbinding tussen de Bijbel en jouw unieke

het zeker waard om Zijn Woord te laten groeien in onze harten en in

kind(eren)! Sluit aan bij zijn of haar beleving. Maak je, als gezin of

die van ‘onze’ kinderen.

groep, de Bijbelteksten eigen op een manier die bij jou als ouder,
leidinggevende of onderwijzer past. Kies teksten willekeurig of ga ze

Wanneer je iets wilt laten groeien is er zaad nodig. Zo zijn Bijbelteksten

één voor één af, kies een manier van belonen en herhalen en maak er

als zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden.

jullie project van zodat ‘onze’ kinderen gevoed worden met het zaad

Hier kunnen en moeten wij mee aan de slag: zaaien en planten,

van Zijn Woord en hier hun leven lang vruchten van kunnen plukken.

maar ook de grond vruchtbaar maken en begieten. Daarna mogen
we het in gebed voor de Heere neerleggen en loslaten. Het is God

Evangeliestek

Zelf die voor de groei zorgt (1 Korinthe 3:6 en 7). Heb je wel eens
een papaverbol gezien? Zo’n bol zit vol met zaadjes. Wanneer deze
‘zaaddoos’ rijp is, ontstaan er aan de bovenzijde openingen en is het

Zoals geschreven staat (in Psalm 112:19): Hij heeft uitgestrooid,

zaad klaar om uitgestrooid te worden. Dit beeld willen we meegeven

hij heeft aan de armen gegeven; zijn gerechtigheid blijft tot in

met dit product. Gods Woord is eigenlijk ook zo’n bol vol met kostbare

eeuwigheid. Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot

zaadjes. Maar Gods Woord is nog veel meer dan dat. Hoe wonderlijk is

voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van

het dat Gods Woord zo van het papier komt en precies de situatie kan

uw gerechtigheid vermeerderen. 2 Korinthe 9 : 9 en 10

verwoorden waarin je zelf zit. Je bewaart echt een schat in je hart, als
je deze Bijbelzaadjes uit je hoofd leert. Het Woord zal terugkomen in je
gedachten op de momenten dat je dat nodig hebt.

2 ZAADJES-ASSORTIMENT INHOUDSOPGAVE
1 Kom zaaien welkom
2 Zaadjes-assortiment inhoudsopgave
3 Naar de wortels inleiding
4 Zaaien in afhankelijkheid plan van aanpak
5 Zadenlijst Bijbeltekstenoverzicht en afvinklijst
6 Hulpmiddelen bij het zaaien bijlagen:
-

Tuingereedschap werkvormentabs

-

Digitale zaadjes inhoudsoverzicht digipakket

-

Zaadbollen groter Bijbelgedeelten om aan te leren

-

Plantenstekers beloningsstickers

7 60 Bijbelzaadjes Bijbelteksten

De vader van Corrie ten Boom zei eens
tegen haar: ‘Meisje, vergeet nooit dat elk
woord dat je uit je hoofd geleerd hebt een
waardevol stuk gereedschap is dat God door
jou heen kan gebruiken’. Gods Woord was
inderdaad een wapenrusting voor Corrie en
het hielp haar de pijn en de verschrikkingen
van het concentratiekamp te doorstaan.
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01

intro

Lukas 8:15

16

O

Psalm 51:9

31

Mattheüs 7:7

46

Ruth 1:16b

02

A

Psalm 150:6

17

P

2 Timotheus 4:2

32

Psalm 32:7a

47

Mattheüs 6:6

03

B

Joël 2:13b

18

R

Psalm 50:15

33

Hebreeën 4:12a

48

Genesis 3:15

04

C

Galaten 3:13a

19

S

1 Samuël 3:9m

34

Psalm 51:3

49

Filippenzen 3:20

05

D

Psalm 100:2

20

T

Genesis 15:5

35

Jesaja 9:5

50

Jesaja 40:31a

06

E

Lukas 2:14

21

U

Psalm 119:105

36

Jesaja 45:5a

51

Jesaja 53:5 b

07

F

1 Korinthë 3:11

22

V

Mattheüs 6:12

37

Markus 10:27

52

Psalm 121:1

08

G

Filippenzen 1:2

23

W

Psalm 32:2

38

Psalm 34:9

53

Mattheüs 5:16

09

H

Jesaja 6:3b

24

Z

Lukas 6:28

39

Johannes 3:16

54

Spreuken 3:7

10

I

Openbaring 1:8

25

Psalm 139:1b

40

Jesaja 55:9

55

Markus 2:17a

11

J

Hebreeën 13:8

26

Jozua 24:15b

41

Lukas 12:34

56

Prediker 3: 13

12

K

Mattheüs 11:28

27

Markus 9:24b

42

Psalm 27:14

57

Mattheüs 10:39

13

L

Lukas 18:16b

28

Psalm 13:6b

43

Johannes 14:2

58

Genesis 9:13

14

M

Mattheüs 28:18b

29

1 Petrus 5:7

44

Jesaja 42:3

59

Prediker 5:4

15

N

Mattheüs 11:29

30

Jesaja 55:6

45

Mattheüs 28:19

60

Openbaring 22:20

En dat in de goede aarde valt,
zijn dezen, die, het Woord
gehoord hebbende, hetzelve in
een eerlijk en goed hart bewaren,
en in volstandigheid vruchten
voortbrengen.
LUKAS 8:15

En waar het zaad in de goede
aarde valt, dat zijn zij die het
Woord horen, het in een oprecht
en goed hart vasthouden, en in
volharding vruchten voortbrengen.
LUKAS 8:15

CONTEXT EN UITLEG

EXTRA

In de ‘gelijkenis van de zaaier’, die de Heere Jezus vertelt, gaat het om het zaad. Met het zaad

(GEBEDSPUNTEN, AFSLUITER, EN/OF

wordt het Woord van God bedoeld. Lang niet altijd komt het zaad op, en draagt het vrucht

TIPS VOOR OUDERS)

(Lukas 8:4-8). Zo kan ook op allerlei manieren verhinderd worden, dat het Woord ingang vindt

We zaaien met de hoop en het

in onze harten (Lukas 8:11-14). Als het zaad in de goede aarde valt, dan gaat het ontkiemen,

verlangen dat er vrucht komt.

groeien en vruchten geven. Dit gebeurt niet af en toe, maar telkens weer!

Misschien begrijpen jonge kinderen
nog niet altijd alles, maar houd vol,

TOEPASSING

later zullen ze het gaan begrijpen.

Het gezaaide zaad heeft de kracht in zich om te ontkiemen, te groeien, en vrucht te dragen. Zo
gaat het er ook om, dat het Woord van God uitwerking heeft in ons leven: het moet aan ons te
zien zijn, dat wij in dit Woord geloven en daaruit leven! Maar ook dat wij dit Woord ‘bewaren’
of ‘vasthouden’. Dat kan heel concreet door het uit je hoofd te leren! Wat kan juist verhínderen
dat het zaad van het Woord in ons hart ontkiemt?

VERDIEPING / UITWERKING
3-6 jaar:

1

Zaai een zaadje in een potje met aarde om uit te leggen hoe het groeien en
vruchtdragen gaat. Een ‘vrucht’ is: meer leren over God!
God leert. Stel je voor: Papa is aan het voorlezen uit de kinderbijbel. Er zoemt iets.

TE GEBRUIKEN BIJ DE
VOLGENDE THEMA’S

Een vlieg! Nu weet je helemaal niet meer waar het verhaal over ging! Wat is er met

NT, levenswandel, vrucht van het

het zaadje gebeurd dat zojuist door de vertelling werd gestrooid? Wat is ‘bewaren’

geloof, evangeliseren.

7-12 jaar: Het lezen in Gods Woord is als zaadjes strooien in je hart, zodat je steeds meer over

van het Woord van God?

HERHAALOPTIES

A

ALFABET

HERHAALOPTIES

B

SLINGERLIJN

STAPPENPLAN:

STAPPENPLAN:

-

Geef op volgorde van het alfabet de eerste letter.

-

Start dus bij A, daarna B en zo verder.

vlaggetje en knip die uit. Gebruik eventueel de

-

Laat het kind de bijbehorende tekst opzeggen.

kaartjes bij dit product. Je kunt deze printen vanuit

-

Bij oudere kinderen kun je dit ook proberen wanneer
je de letters door elkaar geeft.

Een tekst geleerd? Schrijf of print de tekst op een

het digipakket.
-

Wanneer je meerdere teksten kent, hang dan ergens
een lijn op en vul deze met steeds meer geleerde

TIP:
Deze optie is natuurlijk uitermate geschikt voor de ABCteksten aan het begin van deze planner. Ga de uitdaging
aan om ook de daarna geleerde teksten steeds bij dit
alfabet te plaatsen.

Bijbelteksten.
-

Ook ﬁjn voor het herhalen.

www.evangeliestek.nl

www.bijbelzaadjes.nl

