
Themabrief Familie 
Ik ken mijn familie 

 

 

Lieve ouders/verzorgers, 
 
Wat hebben we genoten van het thema feest! Het was heel bijzonder om samen te kijken naar het 
Loofhuttenfeest. We hebben op de groep een mooie hut gemaakt en die flink versiert met slingers en 
fruit. Wat was het fijn om samen te ontdekken dat God trouw is. Hij doet wat Hij belooft. En dat 
mogen wij ook doen. Elkaar iets beloven en dat dan ook doen. Dat is trouw zijn! 
 
We hebben het thema echt feestelijk af gesloten met een Loofhuttenfeest op de groep en een 
voorstelling van Lezen Oke! Nu hebben we genoten van de herfstvakantie en is het tijd voor het 
volgende thema; FAMILIE. 
 
Het hebben van familie is belangrijk om erachter te komen; waar kom ik vandaan, bij wie hoor ik 
thuis en voel ik mij thuis. Binnen die familie kun je je ook alleen voelen, maar je kunt wel op mensen 
terugvallen die onvoorwaardelijk van je houden. De meeste van ons wonen bij papa en mama, maar 
het hoeft niet zo te zijn. Je kan in een pleeggezin wonen of geadopteerd zijn. 
 
Wij zijn geschapen door God en door God in een gezin gezet. Onze familie voedt ons op, zorgen voor 
ons en laten ons weten dat we geliefd zijn. Zo heeft God het bedoeld. We luisteren naar het verhaal 
van Jozef. En zien dat het niet ‘gewoon’ is dat je bij papa en mama woont. Ook is niet iedereen is 
hetzelfde. Maar het verhaal laat ook zien dat God de Grote Bemiddelaar is, en dat Hij onze Vader wil 
zijn. 
 
God wil ons laten weten dat we allemaal familie van elkaar zijn. Dat God onze Vader is en dat Hij voor 
ons wil zorgen. In dit thema gaan we erachter komen wie onze familie is en wat ze voor ons 
betekenen.  



Natuurlijk hebben we ook dit thema een zin uit de bijbel die we centraal stellen als hartconcept: 
Ik en mijn huis zullen de HEERE dienen 

Jozua 24:15 
Als we naar de Heer luisteren en Hem volgen krijgen we vrede in ons hart. Dit is de vrucht van de 
Geest waar we samen naar gaan kijken en er over leren. 
 
Het verhaal van Jozef is in de Bijbel te vinden in Genesis. We luisteren naar het eerste gedeelte van 
hoofdstuk 37 waar Jozef een jas van zijn vader krijgt. Dan kijken we naar de broers die Jozef in de put 
gooien en er ook weer uit halen. Dan springen we even een stuk door de tijd en luisteren we naar 
hoofdstuk 42 tot 45. We kijken er dan vooral naar hoe Jozef met zijn broers omgaat. Jozef heeft de 
vrede van God in zijn hart en kan zo zijn broers vergeven.  
 
Jozef beleeft veel verdrietige momenten maar God had een plan met zijn leven. Hij zou verhoogd 
worden tot Koning van Egypte. Zo kunnen we de lijn doortrekken naar de viering van het Kerstfeest 
en uiteindelijk Pasen. Jezus werd ook in liefde ontvangen, groeide op met veel tegenslagen en 
moeilijkheden, maar werd uiteindelijk verhoogd aan het Kruis voor onze zonden.  
 
De emotie jaloers is een moeilijk emotie. Hoe kan je daarmee omgaan? Snappen we wat jaloers zijn 
is? We gaan leren dat we elkaar kunnen helpen om met deze emotie om te gaan. 
 
We gaan samen aan de slag om een mooie jas voor Jozef te maken. We kijken samen naar de familie 
foto’s die worden mee genomen. Wie wonen er allemaal bij ons in huis? 
 
We gaan de volgende liedjes leren en zingen: 
 
Marcel en Lydia: Familie 

https://youtu.be/dlc9rNkEVhM 

God kent jou vanaf het begin 

https://youtu.be/oJUGKeS1hHc 

Jozef zoekt zijn grote broers 

https://youtu.be/sCpJfDPBDac 

opwekking 251: Ga in vrede 

https://youtu.be/9N04ICdwnUs 

Marcel en Lydia: iets van alle dieren (emoties) 

https://youtu.be/FqhihBhJkbQ 

 

We leren de volgende woordjes met elkaar: 

Familie, Papa, Mama, Broer, Zus, Willen, Kunnen, Emotie, Jaloers, Jozef, Put, Koning 
 
En we leren vast nog heel veel meer! We hebben zin in dit mooie thema en gaan er samen mee aan 
de slag. 
 
Lieve groetjes van alle peuters en de juffies! 
 


