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In liefde groeien (1):  
Basis en bouwstenen 

-een artikel over seksuele opvoeding- 
 

 
Ouders en kinderen groeien op in een samenleving 

waarin een grote openheid is over seksualiteit. 
Al jong komen kinderen via reclame, boeken, tijdschriften, internet en 

onderlinge gesprekken ermee in aanraking. 
Om kinderen tegen de invloed van de omgeving en van de moderne 

levensstijl te wapenen, is een goede seksuele opvoeding dringend nodig. 
In dit artikel vind je eerst zes opmerkingen over de basis van seksuele 

opvoeding en dan zeven bouwstenen voor de seksuele opvoeding. 
 
 

DE BASIS VAN SEKSUELE OPVOEDING 
1. Schroom is niet erg 

Veel ouders voelen een bepaalde schroom op over seksualiteit met hun kinderen in gesprek 
te gaan. Dat geeft niet. ‘Blozen mag’, zegt een titel van een boek over seksuele opvoeding 
(elders op deze website vind je een overzicht van boeken voor ouders en kinderen). Je mag 
schroom ervaren, want het is teer onderwerp: seksualiteit raakt mensen in hun wezen. Als 
die schroom je er maar niet van weerhoudt om dit thema met je kinderen te bespreken. Wat 
kan helpen om je schroom te overwinnen? Te bedenken wat de gevolgen zijn als jij dit thema 
niet oppakt met je kind! 
 

2. Wees doordrongen van de noodzaak 
 Als ouders niet met hun kinderen over seksualiteit praten, is het gevaar groot dat hun 
kinderen worden ‘voorgelicht’ op straat of via de media. Het seksuele leven kan dan 
verworden tot iets dat ontzettend plat of vies is. Seksualiteit kan ook een taboe blijven, met 
alle negatieve gevolgen tot in het huwelijk toe. Het is van groot belang dat ouders hun 
kinderen tijdig en eerlijk vormen en voorbereiden.  
 

3. Zet het in Bijbels licht 
Seksuele opvoeding houdt meer in dan  alleen het doorgeven van zakelijke informatie. 
Seksuele opvoeding mag gebeuren vanuit de verwondering over wat God schiep. Na de 
zondeval werd de gave van seksualiteit met zonde besmet en daarom is het nodig om de 
geboden en verboden die God heeft gegeven erbij te betrekken.  
 

4. Kijk in de spiegel 
Om aan de seksuele opvoeding aan kinderen gestalte te kunnen geven, is het belangrijk dat 
ouders zelf een goed beeld van seksualiteit hebben en nagaan wat er op dit gebied in hun 
rugzak zit. Voor sommige ouders is dit een moeilijk punt. Vroeger werd er over de meeste 
seksuele zaken gezwegen en zochten velen zelf hun weg. Dat bleek nogal eens een kromme 
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weg te zijn. Laat je corrigeren door je man of vrouw, of lees erover. Laat je vormen door 
Gods Woord.  
 

5. Besef de reikwijdte 
Je geeft niet alleen biologische voorlichting over de lichamelijke ontwikkeling, menstruatie, 
geslachtsgemeenschap en dergelijke onderwerpen. Het gaat ook om begrippen als liefde en 
trouw, verantwoordelijkheid en weerbaarheid, schaamtegevoel en zelfbeheersing. Seksuele 
opvoeding is niet iets wat op een avond even gedaan wordt, maar loopt als een rode draad 
door de hele opvoeding heen: vanaf de geboorte tot het moment dat je kind het ouderlijke 
huis verlaat.  
 

6. Je staat er niet alleen voor 
Alle ouders staan voor dezelfde taak en niemand vindt het gemakkelijk. Er is niet maar één 
goede manier, dus doe het op jouw manier en laat je inspireren door anderen door erover te 
praten. Gebruik boeken die een hulpmiddel kunnen zijn (voor een overzicht, zie de categorie 
Boeken op deze website). Zo’n boek kan jou niet vervangen: juist het samen spreken op 
ongedwongen momenten is zo belangrijk. Ook de seksuele opvoeding mag in afhankelijkheid 
van de Heere gebeuren. Daarom mag het plaatsvinden rondom Zijn geopende Woord en 
voor Zijn heilig aangezicht. 
 
 
 

BOUWSTENEN VOOR DE SEKSUELE OPVOEDING 
1. Liefdevol voorbeeld  

Ouders zijn -vaak onbewust- in de opvoeding een voorbeeld voor hun kinderen. Door 
bijvoorbeeld de manier waarop de ouders met elkaar spreken, het wederzijdse respect dat 
zij uitstralen en de waardering van de één voor de ander, leren opgroeiende kinderen wat 
liefde is. Door de liefde van de ouders voor elkaar te voelen, het wederzijdse vertrouwen en 
het elkaar niet kunnen missen te ervaren, beleven kinderen in de praktijk wat liefde tussen 
man en vrouw is.  
Voor alleenstaande ouders maakt het ontbreken van dit positieve voorbeeld de seksuele 
opvoeding zwaarder. Het is belangrijk dat kinderen uit éénoudergezinnen in gezinnen komen 
waar ze deze positieve uitstraling tussen man en vrouw wel ervaren. 
 

2. Veilige en open sfeer in het gezin 

Liefde tussen ouders geeft kinderen geborgenheid. Een veilige en open sfeer bevordert het 
gesprek met elkaar, ook over seksualiteit.  
 

3. Ontwikkelen van schaamtegevoel 
Schaamtegevoel is een wezenlijk onderdeel van de seksuele opvoeding. Het biedt een zekere 
bescherming. Het is een zegen dat God na de zondeval aan Adam en Eva schaamtegevoel 
heeft gegeven. Hierdoor worden seksuele driften en prikkels geremd. Je hebt als ouder 
invloed op de ontwikkeling van dit schaamtegevoel. Een te vrije omgang met elkaar heeft tot 
gevolg dat kinderen weinig of geen schaamtegevoel ontwikkelen. Voorbeelden van deze te 
vrije omgang zijn gezinnen waar ouders samen met hun kinderen in bad gaan, of waar de 
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gezinsleden op bepaalde momenten naakt door het huis lopen. Ook de manier van kleden 
heeft consequenties.  
Kinderen kunnen ook te ‘preuts’ worden opgevoed. In zulke gezinnen wordt over het 
lichamelijke heel geheimzinnig gedaan en wordt bijvoorbeeld maandverband onderin de 
boodschappenkar gestopt. Het is voor ouders zoeken naar de juiste middenweg hiertussen. 
Een richtlijn daarvoor is ook te vinden in Gods Woord. Daar wordt gesproken over eerbaar 
en ingetogen leven.  
 

4. Leren van zelfbeheersing  
Zelfbeheersing is vooral in het latere leven in de omgang met seksuele prikkels enorm 
belangrijk. Zelfbeheersing is nodig om bepaalde seksuele begeerten niet de overhand te 
laten krijgen. Het is nodig voor kinderen dat zij weten dat seksualiteit niet los verkrijgbaar is, 
maar ingebed is in een relatie. 
De wil van het kind leiden en de zelfbeheersing bevorderen, is een proces dat al in de 
peutertijd begint. Er zou veel over te zeggen zijn, maar hier een paar bouwstenen om 
zelfbeheersing te leren: 

- Geef het goede voorbeeld 
- Geef verantwoordelijkheid 
- Geef steun en bevestiging 
- Stel grenzen 

Het aangaan van een machtsstrijd, toegeven en verwennen ondermijnen zelfbeheersing. 
 
 

5. Weerbaar worden 
Door de zondeval hoort het ook bij de seksuele opvoeding dat kinderen weerbaar gemaakt 
worden. Wanneer kinderen weerbaar zijn, kan dit hopelijk voorkomen dat er verkeerde 
dingen gebeuren. Kinderen weerbaar maken begint niet pas als ze tiener zijn. Al op jonge 
leeftijd kan aan kinderen geleerd worden dat bepaalde delen van hun lichaam privé-plaatsen 
zijn. Ze leren zich te verzetten en nee te zeggen als er iemand is die deze lichaamsdelen wil 
aanraken. Vertel de kinderen dat het belangrijk is dat ze erover praten wanneer er iemand is 
die dat wel doet of wil. Wanneer daar aanleiding toe is, kunnen ouders hun kinderen 
duidelijk maken dat ze geheimen die niet fijn zijn altijd mogen vertellen, ook al zegt de ander 
dat het een geheim is of dreigt hij of zij het kind te straffen als het dit geheim doorvertelt.  
Ook op dit gebied kunnen ouders het goede voorbeeld geven. Als een kleuter bijvoorbeeld 
de borst van moeder wil aanraken, kan zij zeggen: „Ik wil niet dat je dat doet. Dat is van mij.” 
Ook andersom kan het gebeuren: respecteer het wanneer je kind tijdens het stoeien of 
knuffelen grenzen aangeeft. Zo leert een kind dat het zijn of haar lichaam mag beschermen. 
Grenzen aangeven en duidelijk beseffen dat het lichaam iets van jezelf is, helpt kinderen om 
weerbaar te zijn wanneer er sprake is van (dreigend) seksueel misbruik of andere 
ongewenste intimiteiten. (Er komt nog een apart artikel over seksuele weerbaarheid op de 
website.) 
 

6. Gesprekken voeren en toezicht houden 
Ouders voelen zich in de seksuele opvoeding vaak voor de vraag staan wanneer het een 
geschikt moment is om over een bepaald aspect te praten. Dit kan: 
 
- Naar aanleiding van een gebeurtenis 
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Het werkt bij kinderen meestal niet zo goed wanneer ouders er eens even met hen 
voor gaan zitten om over een bepaald onderwerp van gedachten te wisselen. Een 
kind voelt zich dan niet zo op zijn gemak. Het werkt beter om er ‘ongedwongen’, 
bijna ‘tussen neus en lippen door’ over te spreken. Er doen zich in het dagelijkse 
leven talloze momenten voor naar aanleiding waarvan over seksualiteit gesproken 
kan worden. Het is belangrijk dat ouders oog hebben voor deze gelegenheden en ze 
ook benutten. Een zwangerschap van iemand uit de familie, een woord waarmee een 
kind thuiskomt, een bericht in de krant, een gebeurtenis op het schoolplein, een 
reclamebord langs de weg… 

 
- Naar aanleiding van een vraag 

Kinderen denken na. Vaak zullen ze met een vraag of opmerking op het gebied van 
seksualiteit komen. Het is verstandig als ouders deze momenten aangrijpen en hun 
kinderen niet met een kluitje in het riet sturen. Juist op zo’n moment is een kind 
ontvankelijk voor uitleg op dit terrein. Als de vraag van je kind nog niet is te 
beantwoorden binnen zijn of haar bevattingsvermogen, kun je dat eerlijk zeggen. 
Toch zal er meestal wel een antwoord te geven zijn. Het feit dat een kind ernaar 
vraagt, geeft aan dat het eraan toe is. Afhankelijk van de leeftijd van het kind kun je 
er heel eenvoudig erover vertellen. Het is beter dat je iets zegt dan dat je niets zegt. 
Later kun je daar dan desnoods op inhaken en het verdiepen. Vertel in elk geval geen 
fabeltjes (over de ooievaar of boerenkool of wat dan ook), want die wekken geen 
verwondering. Denk niet te snel dat je kind het toch niet begrijpt. Vaak gebruiken 
ouders zo’n verhaaltje omdat ze ten diepste over seksualiteit niet goed durven 
praten.  
Het is goed te bedenken dat er ook kinderen zijn die geen vragen stellen. Ouders 
zullen dan zelf alert moeten zijn en initiatieven nemen om één en ander toch ter 
sprake te brengen. De leeftijd van het kind is medebepalend voor wat ouders 
vertellen (zie hieronder). 

 
- Naar aanleiding van media 

Kinderen komen via media met veel in aanraking. Ouders hebben er vaak nog wel 
enig zicht op wat er via boeken tot de kinderen komt, maar veel van wat ze op de 
computer zien en doen blijft verborgen. Toch is het belangrijk dat je probeert er zicht 
op te houden. Grenzen stellen in de omgang met media getuigt van wijsheid. 
Toezicht houden op wat kinderen doen, is Bijbels. Wat de media laten zien en horen 
is vaak door en door werelds. Seksualiteit heeft daarbinnen een grote plaats, maar 
dat is wel een seksualiteit die haaks staat op Gods Woord. De visie die veel media 
doorgeven is dat alles mag als het maar lekker is. Vrouwen zijn lustobjecten. Schaarse 
kleding is normaal. Seksueel genot is belangrijker dan liefde. Een vaste relatie is niet 
nodig. Het is belangrijk dat ouders hun kinderen hiertegen in bescherming nemen en 
aanwezig zijn in het leven van hun kinderen zodat ze er een Bijbelse levenshouding 
tegenover zetten. Kinderen denken dat wat ze zien normaal is. Het wordt haast 
ongemerkt de norm voor hun leven, terwijl Gods Woord de norm is. 

 
- Naar aanleiding van Gods Woord 

Gods Woord spreekt eerlijk en open over seksualiteit. Het verzwijgt de zonden niet 
en het geeft onomwonden weer wat Gods bedoeling met seksualiteit is. Het is 
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belangrijk dat ouders deze Bijbelgedeelten niet overslaan, maar juist met hun 
kinderen overdenken. Ze vormen een belangrijke schakel in het aangeven hoe mooi 
de Heere alles heeft gemaakt en hoe erg het verwordt als mensen zich niet houden 
aan Gods richtlijnen hiervoor. Als ouders een gedeelte lezen waar het gaat over het 
zaad van de man, kunnen ze uitleggen dat God het zo heeft geschapen dat in het 
lichaam van een man zaadjes aangemaakt worden. Als ouders lezen over het zwanger 
worden van een vrouw, kunnen ze vertellen dat God de vrouw zo heeft geschapen 
dat ze een plekje in haar buik heeft waar een baby kan groeien.  

 

7. Regels stellen 
Een goed gevormd geweten kan kinderen bewaren voor zonde tegen het zevende gebod. 
Bijbelse gewetensvorming is onmogelijk zonder onderwijs vanuit Gods Woord. De inhoud 
van Gods Woord en wet mag van jongs af aan telkens weer op een liefdevolle wijze aan het 
kinderhart worden gelegd. Dat hoeft niet alleen te gebeuren vanuit een ‘je mag dit niet en je 
mag dat niet’, maar daarin kan juist de rijkdom doorklinken van Gods schepping en de zegen 
van een leven met Gods geboden als Kompas.  
 
 
 
 

Meer lezen over waarover je met kinderen van welke leeftijd spreekt? 
Lees dan het artikel In liefde groeien (2): leeftijd en voorbeelden 

op deze website (www.bijbelsopvoeden.nl – categorie Artikelen). 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/

