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Ontwikkeld door Karen Holford (FM, TED) Departement Jongeren & Gezinnen

Vrijgevigheid in de Bijbel

Papieren cadeaus

Praat met elkaar over personen uit de Bijbel die 
vrijgevig waren en geschenken gaven aan 
anderen. Zoals Jakob die Jozef een speciale 
mantel gaf, of de wijzen die Jezus geschenken 
kwamen brengen. Wat is jouw favoriete 

‘geschenkenverhaal’ in de Bijbel? Waarom vind je 
dit zo’n mooi verhaal? Wat zou jij Jezus hebben 

gegegegeven als je Hem ontmoet had?

Zoek een klein cadeautje om van de één naar 
de ander door te geven aan tafel. Spreek 

ondertussen de tekst uit.

Het geweldigste 
geschenk

Wie hft onze geschenken nodig?

Paten over geschenken

Na de maaltijd

Bewaar het in je hart
God heeft lief wie blijmoedig geeft.

2 Korintiërs 9: 7

Jezus is het geweldigste geschenk 
dat God ons kon geven. Omdat Hij 
Jezus stuurde om voor ons te 
sterven, weten wij hoe veel God 
van ons houdt en bij ons wilt zijn. 
Praat over de fantastische 
geschenken die God ons geeft 
omdomdat Hij van ons houdt.

Vinden we het leuk om elkaar cadeaus te 
geven? Wat is het meest aparte cadeau dat je 
ooit gekregen hebt? Welk geschenk zal je 
nooit gaan vergeten? Wat is het grappigste 
cadeau ooit? Waarom is het beter om iets te 

geven dan te krijgen?

Pak een vel papier en bedenk een 
cadeautje dat je in het echt zou willen 
geven aan de persoon rechts van jou. 
Geef deze ‘namaak’ cadeaus aan elkaar. 
Wat zou het verschil zijn als dit cadeau 

echt zou zijn?

Bedenk als gezin een speciaal geschenk voor 
iemand waarvan je weet dat hij of zij het echt 
nodig heeft. Wat ga je geven en wanneer geef je 
het? Welk verschil gaat dit geschenk in het leven 

van die persoon maken?

Versier een blik. Spaar kleine 
munten in het blik en gebruik 
het zo dat andere mensen er 
door gezegend worden. Koop 
iets bij een goed doel (zoals de 
ADRA) of koop eten om in een 
voedselpakket te stoppen.


