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Koninklijk karakter 
-achtergrondartikel over het vormen van het karakter van je kind- 

 

Ligt het karakter van mijn kind bij de geboorte al vast? 
Of kan ik door opvoeding aan de karakterontwikkeling bijdragen? 

En hoe dan? 
 
 
Als je meerdere kinderen hebt, zal je het ongetwijfeld herkennen: elk kind heeft zijn eigen 
karakter. Elk kind reageert met andere emoties en ander gedrag op dingen die gebeuren. 
Het ene kind doet gelijk, het andere denkt eerst na. Het ene kind is ondernemend, het 
andere kind kijkt rustig om zich heen. Het ene kind laat zich snel afleiden, het andere kind 
kan zich goed concentreren. Het ene kind leest eerst de gebruiksaanwijzing als het iets 
nieuws in elkaar gaat zetten, het andere kind probeert gewoon uit hoe het moet. Het ene 
kind trekt zich stilletjes terug als het teleurgesteld wordt, het andere kind gaat meteen in 
verzet. Elk kind heeft eigen karaktereigenschappen die zorgen voor een eigen 
persoonlijkheid. 
 

AANGEBOREN OF AANGELEERD? 
Elk kind is door God uniek geschapen. Dat betekent dat de persoonlijkheid van een kind voor 
een groot deel aangeboren is. Onderzoekers gaan ervan uit dat het gedrag van een kind voor 
ongeveer de helft verklaard kan worden uit erfelijke eigenschappen (dus aangeboren is) en 
voor de andere helft beïnvloed wordt door de omgeving (dus aangeleerd is). Waar je woont, 
hoe je woont, hoe je ouders je opvoeden, of je de oudste bent of de jongste, wat je 
meemaakt en met wie je omgaat, hebben allemaal invloed op de vorming van het karakter.  
 

KARAKTERVERSCHILLEN 
Verschillen in karakter zijn met de scheppingsorde zelf gegeven. Er ligt een bedoeling in. Het 
is niet zo dat een bepaald karakter goed is en een ander karakter fout. God schept elk mens 

uniek omdat Hij voor elk mensenleven een eigen levensroeping heeft. De Heere geeft ieder 
mens zijn eigen erfelijke aanleg en ook zijn eigen omgeving, omdat Hij voor iedereen een 
eigen taak weggelegd heeft, die hij op eigen wijze zal hebben te vervullen. Hij geeft ook 
verschillen tussen mensen zodat mensen elkaar kunnen aanvullen en helpen. Dat geeft al 
aan dat het belangrijk is dat ouders respect hebben voor de karakterstructuur van een kind 
en dat het nooit de bedoeling mag zijn om een karakter om te bouwen. Je staat in de 
opvoeding voor de taak om enerzijds het karakter van het kind te respecteren en anderzijds 
bij te sturen op de valkuilen die bij dit karakter horen (zie hieronder). Zo kan een kind onder 
Gods zegen opgroeien tot een evenwichtig persoon.  
 

ONTWIKKELTAKEN 
Het is dus niet zo dat het karakter van je kind bij de geboorte helemaal vastligt en dat je daar 
niets meer aan kunt doen. Er is heel wat aan te leren en hoe eerder je daarmee begint, hoe 
beter dat is. Deskundigen gaan ervan uit dat de basis voor het karakter in de eerste twaalf 
jaar gelegd wordt. 
Daarbij liggen de ontwikkeltaken van het karakter bij elk kind weer ergens anders. Een kind 
dat voortvarend is, kan ook driftig van aard zijn. Met snelheid van handelen op zich is niets 



© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

mis, maar als een kind daarbij ook snel driftig is, staat het voor de taak te leren zich te 
beheersen. Een kind dat uit zichzelf niet zomaar ergens aan begint, staat voor de taak te 
leren om iets aan te pakken. Een kind met een zacht en onderdanig karakter, zal op bepaalde 
momenten moeten leren voor zichzelf op te komen. 
  

KARAKTERVORMING 

Karaktervorming vraagt tijd en rust. Het is een proces. Het karakter van kinderen wordt op 
de volgende wijze gevormd: 
1. Spreek karaktertaal en benoem positieve karaktereigenschappen 
Taal vormt het karakter. Vertel je baby hoe geduldig hij op voeding wacht. Zeg tegen je 
peuter hoe behulpzaam hij is. Benoem bij je schoolkind hoe gehoorzaam het is. Vertel je 
tiener hoe respectvol hij praat. 
2. Stel duidelijke regels en grenzen en probeer zo positief te omschrijven 
In plaats van ‘Je mag geen lelijke woorden zeggen’ kun je ook zeggen: ‘Gebruik respectvolle 
taal’. 
3. Geef dagelijkse of wekelijkse terugkerende taken 
Helpen in de huishouding, het verzorgen van dieren, het hebben van een hobby of het 
bespelen van een muziekinstrument vormen het karakter van kinderen. Het leert ze het 
belang van inspanning, nauwkeurigheid, doorzettingsvermogen en nog veel meer. 
4. Neem tijd voor leermomenten en kijk samen terug 
Soms kunnen onopvallende gebeurtenissen in het kinderleven een goede bron zijn om te 
leren. Leven is leren. Een ruzie tussen broertjes en zusjes, een incident in de klas, ze kunnen 
allemaal aanleiding zijn om met een kind terug te kijken waarom het op een bepaalde 
manier in die situatie reageerde. Soms heeft een kind geen vervelend gevoel bij een 
gebeurtenis, soms komt het zelf terug op wat er eerder die dag naar zijn gevoel niet goed 
verliep. Neem als ouders de tijd om samen met je kinderen terug te kijken en te leren van 
voorvallen die die dag niet fijn of juist wel plezierig verliepen. 
5. Zorg voor goede voorbeelden 
Het spreekwoord zegt: ‘Waar je mee omgaat, wordt je mee besmet’. Mensen gaan lijken op 
personen met wie ze veel omgaan. Zo kunnen ook volwassenen gebruikt worden om het 

karakter van kinderen te vormen. Kinderen zien hoe volwassenen bepaalde 
karaktereigenschappen vertonen en zij brengen dit vervolgens zelf in praktijk. Daarbij geldt: 
goed voorbeeld, doet goed volgen. Ook biografieën lezen van bijvoorbeeld zendelingen kan 
aan karaktervorming bijdragen. 
6. Onderwijs uit de Bijbel 
Gods Woord is een belangrijk middel dat de Heere gebruikt om karakters te vormen. Salomo 
was daar diep van overtuigd zoals blijkt uit zijn onderwijs aan kinderen en jongeren in het 
Spreukenboek. Daarbij is het heel leerzaam om na te gaan hoe Salomo dit onderwijs geeft. 
Steeds weer is het opvallend dat hij met twee woorden spreekt. Aan de ene kant 
waarschuwt hij voor negatieve karaktereigenschappen. Aan de andere kant laat hij ook zien 
hoe waardevol positieve karaktereigenschappen zijn. Salomo verbiedt niet alleen, maar 
houdt ook het positieve voor. Spreuken 3:1 en 2 bijvoorbeeld: ‘Mijn zoon, vergeet mijn wet 
niet, maar uw hart beware mijn geboden. Want langheid van dagen, en jaren van leven, en 
vrede zullen zij u vemeerderen’. 
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VRUCHTEN VAN DE GEEST 
Ouders kunnen nooit bewerken dat hun kind een karakter ontwikkelt dat welbehaaglijk is 
voor God. Het is met eerbied gesproken nodig dat de Heilige Geest het karakter vormt. Dat 
gebeurt in de bekering. Paulus beschrijft dit proces in 2 Korinthe 3:18: ‘En wij allen, met 
ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, 
worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als 

van des Heeren Geest’. De Heilige Geest ontwikkelt een karakter dat het beeld van Christus’ 
vertoont. Paulus beschrijft ook de uitkomst van deze karaktervorming in Galaten 5:22: ‘De 
vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid, matigheid’. 
Op deze aarde zal geen enkel karakter volmaakt worden. Mozes moest gedurende veertig 
jaar zijn drift afleren. Hij was een zachtmoedig mens (Numeri 12:3). Toch kon hij zijn 
boosheid niet bedwingen en sloeg hij (Numeri 20:11) op de rots, terwijl hij er tegen had 
moeten spreken van de Heere.  
J.C. Ryle schrijft in zijn boek Christen-zijn in het dagelijks leven: ‘Veel ouders, die graag willen 
dat hun kinderen opgroeien als onbaatzuchtige en goede mensen, willen niets horen over 
bekering, berouw en geloof. Ik wil echter onder uw aandacht brengen dat u de vruchten van 
het christendom niet kunt hebben zonder de wortels; dat u geen christelijke karakters kunt 
verwachten zonder de christelijke leer. (…) Er kunnen geen vruchten van de Geest zijn, 
zonder de genade van de Geest en van de gezindheid van Christus, zonder dat er sprake is 
van vereniging met Christus! (…) Als u kinderen hebt, moet u ze dat voorhouden. Als u 
onderwijzer bent, moet u dat de leerlingen voorhouden. Wijs voortdurend op het belangrijk 
van vriendelijkheid, liefde, een goede gezindheid, onbaatzuchtigheid en een goed karakter. 
Maar vergeet nooit dat er slechts één school is waarop deze dingen echt geleerd kunnen 
worden, en dat is de school van Christus. Ware liefde is een vrucht van de Geest. Hij die die 
wil bezitten, moet aan Christus voeten gaan zitten en die van Hem leren’. 
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BijbelsOpvoeden is bezig met het samenstellen van concreet Bijbelmateriaal om het karakter 
van schoolkinderen (3-10 jaar) Bijbels te vormen. Je vindt deze serie hier: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/karakter-en-persoonsvorming  
Je vindt bij verschillende karaktereigenschappen (zoals gehoorzaamheid, behulpzaamheid): 
- een Bijbelrooster voor 10 dagen om over deze karaktereigenschap uit de Bijbel te lezen. 
- een gezinsmoment om deze karaktereigenschap bij je kind(eren) onder de aandacht te 
brengen. Met oefeningen en verwerkingsmateriaal, waaronder een karakterkaart om neer te 
zetten of op te hangen wanneer je over deze karaktereigenschap werkt. 
- een Bijbeltekst over deze karaktereigenschap om met elkaar te leren 
Voor oudere kinderen (8-18 jaar) is er Bijbelmateriaal gemaakt rond de zeven leefregels / 
gewoonten of eigenschappen van Covey. Je vindt: 
- Bij elke eigenschap een gezinsmoment (voor thuis) of objectles (voor school en kerk) met 
voor elke eigenschap een geheugenkaart 
- Een achtergrondartikel met een Bijbelse onderbouwing van deze leefregels van Covey 
Je vindt dit hier: www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/karakter-en-persoonsvorming  
 

BOEKENTIP 
Bloeitijd – gezinsboek voor karaktervorming en huisgodsdienst.  
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