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Week van de Opvoeding

in de Bij deze activiteit maak je een moestuin. Vader en kind denken  
samen na over dat God de schepper is. Hij laat alles groeien. Hier 
mogen we van genieten en hem voor danken. De werkvorm heeft 
drie delen: één bij de start van de werkvorm, één als de zaadjes 
beginnen te groeien en één bij het ‘oogsten’. 

 INTRODUCTIE 

• Lees met elkaar 
Genesis 1.

• God zag dat het goed 
was, wat vind jij mooi 
aan de schepping?

God laat ook nu nog al-
les groeien en bloeien. 
Daarom gaan we een 
moestuintje aanleggen / 
zaadjes planten. Beden-
ken samen wat je wilt 
en kunt: een stuk tuin 
gebruiken? Eén plant-
je zaaien in een potje in 
de keuken of meerdere 
plantjes in één grote pot 
of in meerdere potjes? 

Waar wil je het neer gaan 
zetten? Vaders betrek-
ken hun kinderen bij het 
maken van de plannen. 

• Ga samen naar het 
tuincentrum. Koop 
wat je nodig hebt 
voor jullie plan. 

• Zaai samen de zaadjes 
(let op dat de grond/ 
potjes etc goed klaar-
gemaakt zijn en dat je 
bij meerdere soorten 
ook kaartejs maakt 
zodat je later nog weet 
wat waar gezaaid is..

• Geef de zaadjes regel-
matig water. 

• Maak een foto als de 
zaadjes opkomen en 
ook een tijdje later als 
ze wat groter zijn. 

 NODIG: 

• Zaadjes, grond, bakjes, 
bakken, stuk tuin of 
vierkante meter bak.

• Bijbel of device om 
bijbelgedeelten op te 
zoeken. 



Week van de Opvoeding

in de  VERDIEPING 

Dit onderdeel moet een 
aantal weken of dagen na 
het zaaien als de zaadjes 
zijn opgekomen. 

• Meet de plantjes op, 
hoe groot zijn ze  
nu al?

• Heb je de zaadjes  
buiten gepland, wiet 
dan het onkruid. 

• Heb je de zaadjes in 
kleine potjes gezaaid 
en hebben ze nu meer 
ruimte nodig, plant ze 
dan uit in een grotere 
bak of in de tuin.

Lees samen Mattheus 
13: 31 -32. Een mos-
terdzaadje is heel klein, 
maar wordt een gro-
te struik of zelfs boom. 
Google eventueel hoe 

een mosterdzaadje en 
een mosterdboom eruit 
ziet. Hoe groot wordt 
jullie plant/ worden jullie 
planten? Hoeveel moe-
ten ze dan nog groeien?

NB Het Bijbelgedeelte gaat 
over dat God geloof in ons 
laat groeien, ook al start 
het maar als klein zaadje. 
Vertel aan elkaar wanneer 
je merkte dat God je ge-
loof liet groeien, de vader 
begint.

 VERWERKING 

Dit onderdeel hoort bij 
het oogsten van je 
moestuin/ plantje. 
• De plantjes zijn klaar. 

Meet ze op. Hoeveel 
zijn ze gegroeid?

• Maak een foto van de 
oogst. Deel deze even-

tueel met de kerkapp, 
als jullie deze werk-
vorm met jullie ge-
meente samen doen.

• Was de plantjes en 
eet de oogst op, heb 
je een hele moestuin 
gemaakt, maak er dan 
een maaltijd van! Heb 
je maar één plantje 
dan kun je die ook ge-
bruiken in een maal-
tijd. Maak een maaltijd 
voor het hele gezin of 
nodig iemand uit!

• Lees tijdens de maaltijd 
psalm 104: 13 en 14

 AFSLUITING 

• Gebed: bedank God 
voor alles wat Hij laat 
groeien. 



check ook:

WEEK VAN DE OPVOEDING  
IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Houvast voor jongeren
en hun gemeenten


