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Bijbelonderwijs aan peuters 
Achtergrondartikel voor ouders 

 

De godsdienstige opvoeding van kinderen begint al voor de geboorte en gaat 
door na de geboorte. Eerst is het vooral jouw gebed VOOR het kind en jouw 

lezen OVER het kind. Maar steeds meer wordt het MET je kind. Waarom is 
het belangrijk om al met de baby, dreumes en peuter met Bijbelonderwijs 

bezig te zijn? En hoe kun je dat doen?  
 

1. Waarom? 
1. Het is een opdracht van God.  

De Bijbel geeft een duidelijke opvoedingsopdracht, die de Heere steeds weer in andere 
woorden omschrijft. Een paar voorbeelden.  
- In Deuteronomium 6: ‘En gij zult ze [=Gods Woord] uw kinderen inscherpen en daarvan 
spreken, als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat’.  
- In Psalm 78 staat de opdracht om kinderen over de HEERE en Zijn daden te vertellen. 
- In Spreuken 22:6 zegt de wijze Salomo: ‘Leer de jongen de eerste beginselen [=onderwijs 

het in de fundamenten van de heilige leer tot zaligheid van zijn ziel] naar de eis zijns wegs 
[=aansluitend bij leeftijd en begrip], als hij ook oud zal geworden zijn, 
zal hij daarvan niet afwijken’. 
- En zo zijn er nog veel meer teksten te noemen. Nog een voorbeeld 
uit het Nieuwe Testament: Efeze 6:4: ‘Voedt hen op in de lering en 

vermaning des Heeren’. 
 

2. Je hebt het bij de doop beloofd 
De Doop is een teken van het genadeverbond van God. Hij zette onze 
kinderen apart van andere volken en godsdiensten. Onze kinderen behoren Hem toe. God 

schreef Zijn Naam op hun leven. Dat betekent dat zij Hem moeten dienen en liefhebben, en 
leven zoals Hij dat vraagt en dat ouders hen moeten leren hoe dat is. Bij de instelling van de 

besnijdenis zegt de HEERE tegen Abraham: …’dat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou 
bevelen, en zij den weg des HEEREN houden, om te doen gerechtigheid en gericht’ (Genesis 
18).  
 

3. De Heere werkt middellijk 

Bijvoorbeeld in Psalm 127 en 128 laat de Heere zien dat kinderen bouwstenen voor Zijn 
Koninkrijk zijn. Hij breidt Zijn Koninkrijk uit langs de weg van een Bijbelse opvoeding. Ouders 

zijn de handen van God. 
 

4. Voorbeelden uit de Bijbel laten zien hoe belangrijk het is om al jong te beginnen. 

‘Laat de kinderkens tot Mij komen…’, zegt de Heere Jezus. Het Griekse woord dat hier voor 
kinderen wordt gebruikt, laat zien dat het om heel jonge kinderen gaat. Voorbeelden uit de 

Bijbel ondersteunen dat. Timótheüs is van jongsafaan onderwezen door zijn moeder en 
grootmoeder. David zegt dat Hij vanaf Zijn geboorte op God geworpen is (Psalm 22). Mozes 
en Samuël zijn de eerste drie/vier jaar door hun ouders intensief onderwezen. 
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2. Hoe?  
1. Met alle zintuigen 

Ja maar, hoe doe je dat? Baby’s en peuters begrijpen daar toch helemaal niks van? Allereerst 

begrijpen ze veel meer dan we vaak denken en kunnen ze ook veel meer aan dan wij vaak 
denken. Aan veel dingen kunnen baby’s nog geen woorden geven, maar hun 
begripsvermogen is veel verder ontwikkeld dan hun spreektaal. In ons Bijbelonderwijs zijn 
we vaak heel erg op luisteren en spreken gericht. Jonge kinderen leren echter via al hun 
zintuigen. Daarom is het belangrijk om daar in het Bijbelonderwijs bij aan te sluiten. Bidden, 

zingen, voorlezen, voelen, zien, ervaren, doen… dat 
zijn de poorten naar het kinderhart. Je kunt Gods 
Woord niet IN het hart van je kind leggen, maar je 
kunt er wel alles aan doen om het zo dicht mogelijk 
AAN het hart te leggen.  
 
2. Op een vast moment 

Bijbelonderwijs geven aan baby’s en peuters helpt je 
ook zelf om schroom te overwinnen om over de 
Heere en Zijn dienst te praten. Je bouwt aan een 

gezinscultuur waarin de Heere en Zijn dienst centraal staan. Rust en regelmaat zijn 
belangrijke kernwoorden bij Bijbelonderwijs. Op vaste tijden je kind Bijbelonderwijs geven, 
geeft je kind houvast. Structuur is ook voor ouders belangrijk om het elke dag vol te houden. 
Mensen zijn gebaat bij gewoontes, ook bij godsdienstige gewoontes. Een geschikt moment 
voor Bijbelonderwijs aan peuters is ’s morgens bij de koffie. Dan zijn ouder en kind nog fris.  
 

3. Niet te lang 
De spanningsboog van peuters is nog kort. Maak Bijbeltijd met peuters niet te lang. Richtlijn: 
ongeveer een kwartier. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. 
  

 

3. Wat? 
1. Zorgen voor een Bijbelse sfeer in het gezin 

De godsdienstige ontwikkeling begint zodra een kindje geboren wordt en dus ook de 
godsdienstige opvoeding. Allereerst is daarvoor een goede hechting tussen ouder en kind 
belangrijk. Dat is het fundament van de godsdienstige ontwikkeling. Daarnaast is de sfeer in 

het gezin belangrijk. De eerste godsdienstige indrukken krijgt een kind als het opgroeit in 
een gezin waar de HEERE -weliswaar onzichtbaar, maar toch duidelijk- aanwezig is en waar 
het Zijn aanwezigheid voelt in de dingen die (niet) gedaan worden. Het voorbeeld van 
ouders is op deze leeftijd heel belangrijk voor kinderen. 
  

2. Bijbelonderwijs geven dat aansluit bij de ontwikkeling 
Als je kijkt naar de ontwikkeling van kinderen van 0-5 jaar is het meest opvallend dat hun 
wereld steeds groter wordt. Vanuit de veilige beschutting van moeders baarmoeder treden 
ze het gezin binnen. Vanuit de (redelijke) beslotenheid van het gezin, treden ze de wereld 
van school binnen en worden ze meegenomen naar de kerk. De godsdienstige ontwikkeling 
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die kinderen doormaken heeft daar alles mee te maken. Ze leren 
steeds meer. De Bijbelkennis wordt steeds uitgebreider. Aan de 
dingen die ze zien en horen, leren ze steeds beter woorden 
geven. Een kernwoord voor Bijbelonderwijs aan deze 
leeftijdsgroep is: kennis uitbreiden.  
Dat betekent:  

- veel voorlezen. Er zijn Bijbelboekjes (van Laura Zwoferink 
bijvoorbeeld) voor de allerjongsten. Denk ook aan 
prentenboeken met een boodschap. 
- laten meebeleven. Kinderen op deze leeftijd hebben nog geen 
besef van tijd en geschiedenis. Alleen het hier en nu is er voor 
deze kinderen. Voor hen zijn de Bijbelse personen dan ook geen mensen van vroeger, maar 
van nu. Neem je kind naar hen mee door deze persoon op allerlei manieren dichtbij het kind 
te brengen. 
- veel uitleggen. Vertel wat bidden is en waarom we bidden. Vertel wat de Bijbel is en 
waarom we daar uit lezen. Laat zien wat eerbied is. Vertel wat er in de kerk gebeurt en 
waarom we daar zijn. Laat voelen hoe de Heere in de kerk aanwezig is.  
- psalmversjes/Bijbelliederen en Bijbelteksten leren. Zingen met je kind kan al vanaf de 
geboorte. Het kind kan misschien nog geen woord zeggen, maar slaat wel woorden op. Dat 
blijkt wel wanneer een kind van 7 maanden weet wat het moet doen als gezegd wordt: klap 
eens in je handjes, of: doe maar zwaaien. Zo kun je al rond het eerste levensjaar (korte) 
Bijbelteksten aanleren met gebaren. 
  

3. Bijbelmateriaal van BijbelsOpvoeden.nl  
Via de tag Bijbelonderwijs (peuters) vind je op www.bijbelsopvoeden.nl materiaal dat je kunt 
gebruiken om jonge kinderen (1-5 jaar) Bijbels te onderwijzen. Het materiaal richt zich op de 
overdracht van basale Bijbelkennis en is veelal een eerste kennismaking met Bijbelse 
personen. In elk document vind je materiaal waarmee je ongeveer 2 weken met je kind bezig 
kunt zijn. Op deze manier leert je kind de Bijbelse persoon goed kennen en houdt het dit 
door de herhaling ook vast. Elk document heeft dezelfde opbouw: de Bijbelse geschiedenis 

– een Bijbelboekje voor deze leeftijd waarin het over deze Bijbelse geschiedenis gaat – een 
Bijbeltekst – een Psalmvers en/of Bijbellied - een Bijbelse kijktafel – verwerkingsideeën. 
De eerste paar dagen lees je steeds de Bijbelse geschiedenis of het Bijbelboekje en zing je 
het psalmvers/Bijbellied. De dagen daarna vul je de Bijbelse kijktafel (waarop ook het 
Bijbelboekje staat) steeds verder en herhaal je het psalmvers/Bijbellied. En weer later – als je 
kind vertrouwd is geraakt met de Bijbelse geschiedenis – richt je je meer op de verwerking. 
 

     (Mozes) 
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