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EUROPESE CONFERENTIE VOOR 

FAMILIES 2020 

HANDBOEK 
(Nederlands) 

 

 

 

WORKSHOP ÉÉN: GOD HOUDT VAN ONS 
 

Vers 

God is liefde. 

1 Joh. 4:8b 

 

Lied 

Ik geloof God, ik geloof God. 

Hij heeft veel voor mij gedaan. 

Zorgen voor mij, zo trouw is Hij! 

O, ik geloof, ik geloof, 

ik geloof, ik geloof, 

ik geloof, ik geloof — God! 

 

Activiteiten voor de groepstijd 

1. Maak bewegingen op de liedjes 

Verzin bewegingen op het liedje ‘Ik geloof God’ samen met je 

familie. Zing hierna het lied met de bewegingen voor de andere 
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families in je groep zodat zij ze ook kunnen leren. Je kan ook een 

foto maken van je familie terwijl je het lied aan het zingen bent 

met de bewegingen en het naar ons sturen zodat wij het kunnen 

delen in de volgende sessie. 

 

2. Bespreken 

Bespreek met elkaar wat jullie doen in je familie om aan elkaar te 

laten zien dat jullie elkaar liefhebben. Deel hierna met de andere 

families in je groep wat jullie besproken hebben. Jullie kunnen 

ook opschrijven wat jullie besproken hebben en dit naar ons 

sturen zodat wij dit in de volgende sessie kunnen delen. 

 

3. Knutselwerkje – Familie: elkaars handen vasthouden 

Bekijk de video opnieuw en volg de instructies over hoe je het 

knutselwerkje ‘Familie: elkaars handen vasthouden’ maakt. 

 

Benodigdheden: een potlood, gekleurde potloden of viltstiften, 

een schaar en een paar vellen wit papier, gekleurd papier of 

kladpapier.  

 

Uitdagingen: 

• Kijk hoeveel mensen je uit één vel papier kan maken. 

• Probeer deze mensen op jouw familie te laten lijken. 

• Stuur een foto terwijl jouw familie dit knutselwerkje maakt. 

 

Aanvullende activiteit 

Bel of stuur een berichtje aan een familielid om hen te vertellen 

hoeveel je van hen houdt en dat je hen mist. 
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WORKSHOP TWEE: GOD MAAKTE HET 

UNIVERSUM 
 

Vers 

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 

Genesis 1:1 

 

Lied 

Hebben de bergen en de bomen geen Maker? 

Waren de bloemen altijd daar? 

Hebben de sterren zichzelf in de hemel gezet? 

NEE!  

God heeft het gedaan! 

 

Hebben de tijgers en de beren geen Maker? 

Waren de vogels altijd daar? 

Hebben de vissen zichzelf in de zee gezet? 

NEE!  

God heeft het gedaan! 

 

Activiteiten voor de groepstijd 

1. Bespreek: Raad wie de Maker is 

Elk familielid kiest een voorwerp dat hij of zij zelf heeft gemaakt. 
De families zullen dan om de beurt de gekozen voorwerpen laten 
zien aan de andere families zodat zij kunnen raden wie welk 
voorwerp heeft gemaakt. Dit laat zien hoeveel je kan leren over 
de maker door de dingen die hij heeft gemaakt! 

 

2. Knutselwerkje – ‘Planeet’ hoekboekenlegger 

Bekijk de video en volg de instructies om het te maken. 



4 
 

 

Benodigdheden  
Gekleurde potloden of viltstiften, een schaar, een geprinte versie 
van het patroon van ‘’workshop 2’’, of een leeg vel wit papier, 
gekleurd papier of kladpapier waarop je het patroon kan 
overtrekken. 

Instructies 
1. Begin met het patroon in het werkboek, of teken een vierkant 

op een vel papier (of begin met een vel papier in de vorm van 
een vierkant). Trek een lijn van de ene hoek naar de andere 
zodat er twee driehoeken ontstaan. Teken een cirkel op het 
bovenste deel van de diamant. Teken aan de onderkant van 
de diamant twee driehoekjes zodat ze samen een klein 
vierkant vormen. 

2. Knip het vierkant uit (indien nodig). 
3. Vouw de diamant op de lijn in het midden. 
4. Vouw de twee kanten van de diamant naar het midden toe. 
5. Vouw weer open en vouw het hoekje van de kleine vierkant 

naar het tegenoverliggende hoekje. 
6. Vouw de hoekjes van de linker en rechter kleine diamantjes 

hier overheen. 
7. Draai de diamant om en knip langs de lijn van de cirkel. 
8. Kleur je planeet in. 

 
Uitdaging: Schrijf een nieuw couplet op het liedje ‘Hebben de bergen 
en de bomen geen Maker?’. Zing dit couplet tijdens de volgende 
groepstijd of film het en stuur het door zodat iedereen ervan kan 
genieten!  
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WORKSHOP DRIE: ONTBIJT MET  

MR. MÜLLER 
Bezoek de website van de Europese conferentie voor families om 

het verhaal te downloaden.  
 

Vers 

De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets. 

Psalm 23:1 

 

Lied 

De Bijbel is * * * * (klap 4 keer) 

Het woord van God. * * * * 

De Bijbel is het woord van God. * * * * 

De Bijbel is * * * * 

Het woord van God. * * * * 

De Bijbel is het woord van God. * * * * 

 

Activiteiten voor de groepstijd 

1.Bespreek met je familie eerst de momenten waarop jullie met 

elkaar voor iets hebben gebeden en wat het resultaat daarvan was. 

Deel dit vervolgens met de andere families. 

 

Knutselwerkje / Aanvullende activiteit 

1. Kijk eens rond in jullie huis en zoek naar dingen die de Heer aan 
jouw familie heeft gegeven dankzij jouw ouders, familieleden of 
vrienden. Was je God dankbaar voor deze dingen? (Onthoud dat 
wanneer mensen iets aan iemand geven, ze het los moeten 
laten).  

2. Maak een lijst van goede dingen (dus geen oude dingen of 

dingen die in de vuilnisbak horen) die je hebt uitgekozen om aan 
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anderen te geven om hen te helpen (net zoals de bakker of de 

melkboer). 

3. Praat over hoe jij je voelde toen je dingen gaf aan anderen. God 

houdt van een vrolijke gever!  

 

Uitgebreide activiteit voor families 

1. Om het verhaal van de bakker die vers brood naar de wezen 
bracht te onthouden, 

2. bak je samen met je kinderen thuis brood (of cupcakes) voor 
jullie ontbijt met het hele gezin.  

3. Of je kan als alternatief je brood opwarmen in een oven of 
broodrooster.  

4. Dank God omdat Hij jouw familie brood en melk geeft voor 
het ontbijt. 
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WORKSHOP VIER: GOD MAAKTE FAMILIES 
 

Vers 

Naar Wie elke familie in hemelen en op aarde wordt genoemd. 

Efeziërs 3:15 

 

Lied 

Ik heb mijn moeder lief,  

Mijn broers en zussen ook. 

Mijn vader heb ik ook erg lief,  

Ik hou van mijn gezin. 

Activiteiten voor de groepstijd 

1. Zing!  

Zing ‘Ik heb mijn moeder lief’ aan elkaar en verzin bewegingen 

voor dit lied. 

 

2. Activiteit: vragen stellen 

Beantwoord onderstaande vragen met jouw familie. Vertel 

daarna de andere families in jullie groep de antwoorden op elke 

vraag en ontdek hoe verschillend en geweldig elk familielid is!  

• Wie is de beste kok in jouw familie?  

• Wie kan het beste tekenen in jouw familie? 

• Wie is de kleinste? En wie de grootste?  

• Wie heeft de donkerste ogen? En wie de lichtste? 

• Wie kan het luidste klappen? 

• Wie kan het best een split doen? 

• Wie kan het langst op zijn of haar linkerbeen springen? 

• Wie helpt met het koken voor de familie? 

• Wie kan het snelste lopen? 
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• Wie doet welke sport in jouw familie? 

 

3. Spel ‘mama zegt’ 

Dit spel speel je zo: een familielid begint en zegt: “Mama zegt”, 

gevolgd door een bepaalde actie, terwijl hij of zij op hetzelfde 

moment een andere actie doet. Bijvoorbeeld: iemand zegt: 

“Mama zegt stamp met je voeten”, terwijl hij of zij tegelijkertijd in 

zijn of haar handen klapt. De anderen moeten de actie doen die 

de persoon zegt (met de voeten stampen), niet de actie die de 

persoon doet (in de handen klappen).  

 

Wissel om de beurt af met je familieleden en de andere families 

in de groep om het spel te spelen. (Opmerking: “Mama zegt” kan 

worden vervangen door “Papa zegt” of de namen van de 

kinderen. Dit hangt af van wie aan de beurt is om te spreken.)  
 

Knutselwerkje: Puzzel 

Maak een puzzel die je naar een andere familie in een ander land 

kan opsturen. Je krijgt de namen en het adres van een andere 

familie naar wie je de familiepuzzel kan opsturen. Verwacht ook een 

familiepuzzel van een andere familie in jullie brievenbus!  

 

Benodigdheden: karton of dik papier, scharen, pennen, een grote 

envelop en een potlood.  

 

Voor gedetailleerde instructies kun je de video op de website voor 

de Europese conferentie voor families bekijken.  


