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In liefde groeien (2):  
Leeftijd en voorbeelden 

-een artikel over seksuele opvoeding- 
 

 
In het eerste artikel ‘In liefde groeien’  

vond je zes opmerkingen over de basis van seksuele opvoeding  
en zeven bouwstenen voor de seksuele opvoeding. 

Nu de praktijk.  
Waarover ga je op welke leeftijd in gesprek? 

Met vragen van ouders tussendoor… 
 
 

Vooraf 
Ouders vragen zich ten aanzien van de seksuele opvoeding vaak af 
wat een kind op welke leeftijd moet weten. Wat kun je vertellen en 
wat niet? Hiervoor zijn een aantal richtlijnen te geven die verband 
houden met de ontwikkeling van kinderen. Daarbij is het wel 
belangrijk om voor ogen te houden dat één keer vertellen nooit 
voldoende is. Soms blijkt een kind alles wat al eerder gezegd is, 
vergeten te zijn. Op een ander moment blijkt dat het kind het 
gehoorde met zijn of haar eigen fantasie heeft veranderd. Daarom 
is herhalen, er nog eens over praten en terugvragen heel belangrijk. 
 
Het is belangrijk om te weten wat de school behandelt ten aanzien 
van seksuele vorming. De meeste christelijke en reformatorische 
scholen gebruiken de methode ‘Wonderlijk gemaakt’ en 
informeren ouders wanneer er een les uit gegeven wordt en wat de 
inhoud van deze les is. Zorg dat je daarvan op de hoogte bent. Het 
is het fijnst wanneer je de school voor bent, zodat kinderen het van 
hun ouders in de veilige setting van thuis horen. Vraag bij je kind na 
wat er op school gezegd is en hoe dit bij hem of haar overgekomen 
is. Deze lessen geven ouders gelegenheid om erover door te 
spreken en vragen van kinderen te beantwoorden. En als je 
kinderen geen vragen stellen, is het helemaal goed om school te 
volgen in wat er behandeld wordt. 
 
 

Baby: De basis leggen 
Bij een baby spelen de zintuigen een belangrijke rol. Alles wat het 
kind beleeft, is heel gevoelsmatig. Door te bewegen, voelen, ruiken 
en ervaren ontdekt het kind de wereld om zich heen. Het lijkt alsof 
aan een baby nog geen seksuele opvoeding gegeven kan worden en 
toch begint het hier al. Door te zorgen voor een veilige en 

Op welke leeftijd 
begin ik? Ik hou ze 
graag zo lang 
mogelijk kind… 
 
Je kunt niet te vroeg 
beginnen, wel te 
laat… In feite begin je 
al in de babytijd aan 
seksuele opvoeding. 
Probeer het ook zo te 
zien, anders heb je het 
gevoel ergens een 
keer een drempel over 
te moeten. Voor 
ouderen is seksualiteit 
vaak een beladen 
thema, maar voor 
kinderen helemaal 
nog niet. Ze praten 
net zo makkelijk over 
een geslachtsorganen 
als over andere 
lichaamsdelen. Benut 
dat. Blijf over 
seksualiteit in gesprek 
en zorg dat je alle 
onderdelen besproken 
hebt voordat de eigen 
seksuele gevoelens 
ontwaken (tienertijd). 
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vertrouwde omgeving waarin het kind liefde en geborgenheid ervaart, wordt de basis voor de 
seksuele opvoeding gelegd. 
 
 

Peuter: Het eigen lichaam en de eigen wil ontdekken 
Vanaf de peuterleeftijd worden kinderen zich pas echt bewust van 
hun lichaam. De peuter is nieuwsgierig naar het eigen lichaam en 
leert de woorden voor zijn lichaamsdelen. 
 

Moeder doet Nynke (2) in bad: „Zo, we gaan jou eens lekker 
wassen. Eerst je hoofd wassen: je oogjes en je neus, je mondje 
en je wangen, je oortjes en je haar. Dan je armen, je buikje, je 
billetjes, je spleetje…” 

 
Op deze leeftijd kan aan kinderen duidelijk gemaakt worden dat er 
lichamelijk verschil is tussen jongens en meisjes, waarbij er een 
geschikte naam aangeleerd wordt voor de geslachtsorganen. Vaak 
hebben gezinnen daar eigen benamingen voor. In veel gezinnen 
wordt het woord ‘plassertje’ gebruikt voor het mannelijke 
lichaamsdeel. Sommige deskundigen vinden dit woord niet zo 
geschikt, omdat plassen niet bij de seksuele opvoeding hoort. Een 
alternatief kan gevonden worden in het woord ‘piemeltje’ of ‘penis’. 
Meestal wordt voor het vrouwelijke lichaamsdeel het woord 
‘spleetje’ gebruikt. In een zich uitbreidend gezin zal het benoemen 
van deze geslachtsorganen vaak vanzelf gaan. Maar als een kind enig kind of de jongste is, of 
als er alleen meisjes of juist jongetjes in het gezin zijn, vraagt dit toch even extra aandacht van 
ouders.  
 

Thom (3) is een nakomertje. Zijn moeder realiseert zich dat bepaalde aspecten van de 
seksuele opvoeding bij Thom veel minder vanzelfsprekend aan de orde komen in 
vergelijking met de oudste kinderen. Als Thoms getrouwde zus in verwachting is, besluit 
moeder om Thom er nauw bij te betrekken. Ze leest een prentenboek voor waarin het 
gaat over de groei van een baby in de buik van zijn moeder. Ze haalt de foto’s van Thom 
als baby tevoorschijn en bekijkt die met hem. En als de baby van zijn zus geboren is, 
zorgt moeder dat Thom erbij is als er een schone luier wordt gegeven. Zo ontdekt hij 
het lichamelijke verschil tussen hem en zijn nichtje en weet hij met welke woorden hij 
dat verschil kan aanduiden. 

 
Een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van een peuter is de ontwikkeling van de wil, 
bekend onder de naam ‘koppigheidsfase’ of ‘peuterpubertijd’. Zoals eerder aangegeven is het 
heel belangrijk dat ouders hier goed mee omgaan en kinderen niet voortdurend hun zin geven. 
Het zichzelf leren beheersen, niet gelijk krijgen wat je graag wil hebben, de behoeften leren 
uitstellen is heel belangrijk in deze fase. 
 
 

  

Op welke leeftijd 
moet je ingaan op 
het lichaamsverschil 
tussen jongens en 
meisjes? 
 
Het is fijn als de 
peuter weet 
wanneer iemand 
een jongen of een 
meisje is. Op de 
kleuterschool wordt 
dit besproken bij de 
methode 
‘Wonderlijk 
gemaakt’. Dus het is 
mooi om dat voor te 
zijn, zodat ze het in 
de veilige setting 
van thuis horen. 
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Kleuter: Ontvankelijk voor onderwijs 
De wereld van de kleuter wordt nog groter. In deze leeftijdsfase 
zijn kinderen ook erg nieuwsgierig. Ze hebben veel belangstelling 
voor alles om zich heen en zijn dan ook erg ontvankelijk voor 
onderwijs. Samen prentenboekjes lezen over nieuw leven en 
voorlezen of vertellen over Bijbelse geschiedenissen geeft een 
mooie gelegenheid om een basis voor een Bijbelse visie op 
seksualiteit te leggen.  
Als een kleuter naar school gaat, zal het onvermijdelijk met 
schuttingwoorden thuiskomen. Het is fijn wanneer de kleuter 
thuis andere woorden geleerd heeft, waar de ouders nu op kunnen teruggrijpen. 
 

Inez en Irma (5) zijn vorige week bij de schooldokter geweest en spelen nu doktertje. 
Net als bij de schooldokter hebben ze hun kleren uitgetrokken en lopen ze in hemd en 
onderbroek. Moeder houdt ze goed in de gaten, omdat ze weet van de nieuwsgierigheid 
bij kleuters. Maar ze merkt dat de meisjes niet onder hun ondergoed komen. Als het 
spel afgelopen is en ze even later met elkaar aan tafel wat drinken, geeft moeder hen 
daarvoor een compliment. Ze zegt dat een dokter als dat nodig is wel onder je hemd of 
onderbroek mag kijken, maar dat de Heere wil dat we die delen van ons lichaam niet 
zomaar laten zien aan anderen. Ze besluit er meteen maar bij te vertellen dat er soms 
toch mensen zijn die daar willen kijken of daar aan willen zitten. Dan is het belangrijk 
dat je zegt dat je dat niet wilt. Die lichaamsdelen zijn van jou en daar moeten anderen 
niet naar kijken of aankomen. 

 
Een kleuter mag ook weten waar baby’s vandaan komen. 
Waarschijnlijk zal de kleuter zelf deze vraag stellen, wanneer in 
het gezin of daarbuiten een baby geboren is. Eerlijke 
voorbereiding wil zeggen dat ‘de ooievaar’ en andere smoesjes 
niet in huis komen. Vooral tijdens een zwangerschap van moeder, 
tante of wie dan ook zijn er uitnemende kansen om de kleuter te 
betrekken bij het ontwikkelend leven en te vertellen van het 
mooie waar de Heere aan werkt in de buik van de moeder. 
 
 

Vanaf zes jaar: Respect en grenzen 
Een schoolkind wordt zich steeds meer bewust van het verschil 
tussen jongens en meisjes. Niet alleen in lichamelijk opzicht, maar 
ook in gedrag. Daarom gaan jongens en meisjes –in tegenstelling 
tot de kleuterperiode- meer en meer gescheiden optrekken en 
hebben jongens vooral aandacht voor jongens en meisjes voor 
meisjes. Ze worden zich bewust van hun meisje- of jongen-zijn en 
het gedrag dat daarbij hoort. Kinderen zijn op deze leeftijd dan 
ook gevoelig voor seksueel getinte grapjes en vinden het 
interessant om in tijdschriften en dergelijke naar bloot te kijken. 
Wees daar als ouders alert op en leg uit waarom het niet goed is 
om dat te doen. Stel ook grenzen. Probeer kinderen op deze 
leeftijd ook respect bij te brengen voor het andere geslacht. Vaak 

Tot welke leeftijd doe 
je brusjes samen in 
bad? 
 
Gezien de 
ontwikkeling van 
kinderen kun je dit na 
de kleuterleeftijd 
beter niet meer doen. 
 

Wat doe je als ze met 
verkeerde woorden 
thuiskomen? 
 
-Leg uit waarom je 
niet wilt dat ze deze 
woorden gebruiken. 
Zorg dat ze weten wat 
de alternatieven zijn 
die je wel gebruikt. 
- Bedenk een passende 
straf als ze de 
woorden blijven 
gebruiken en geef 
complimenten als ze 
de woorden niet meer 
gebruiken.  
- Blijven ze de 
woorden gebruiken 
om negatieve 
aandacht te vragen? 
Vaak helpt negeren 
dan beter dan blijven 
straffen. 
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kijken jongens op meisjes neer en andersom. Terwijl de Bijbel juist spreekt over een 
gelijkwaardig zijn, omdat man en vrouw elkaar aanvullen. Het anders-zijn van jongens en 
meisjes is nodig om elkaar te kunnen helpen. 
 
Een schoolkind interesseert zich voor controleerbare feiten, wetenswaardigheden en echt 
gebeurde verhalen. Het krijgt oog voor details. Het weet dat de baby in moeders buik groeit. 
In aansluiting hierop kan er verder verteld worden over het kamertje, dat warme en veilige 
plekje, waar de baby groeien kan (baarmoeder). Mogelijk roept dat weer nieuwe vragen op, 
waarna de ouders ook kunnen vertellen over de navelstreng, waardoor de baby voeding en 
zuurstof krijgt. Het kind kan erbij betrokken worden door te laten zien waar op zijn buik de 
navelstreng zat. Deze zaken liggen vaak nog niet zo heel moeilijk om te vertellen. Het is wel 
een goed begin om als ouders te leren om over deze dingen met kinderen te praten. De vraag 
die dan vaak volgt, vinden ouders vaak al wat moeilijker om te beantwoorden: ‘Hoe komt de 
baby uit de buik?’ Ouders mogen hun kinderen eerlijk vertellen dat de Heere het lichaam van 
de vrouw zo geschapen heeft, dat er een opening is waardoor de baby geboren kan worden 
(vagina). Er is een gangetje uit het kamertje naar buiten.  
 

Toen moeder Monica met haar kinderen over deze dingen sprak, vroeg de zesjarige 
Marloes of zij ook zo’n kamertje, zo’n baarmoeder had. Moeder reageerde bevestigend 
op haar vraag. Haar één jaar jongere broertje vroeg daarop of hij dat ook had. Voordat 
moeder kon reageren, antwoordde Marloes: „Nee, joh, jij hebt natuurlijk een 
baarvader.” Moeder was versteld van haar reactie en greep de gelegenheid te baat om 
uit te leggen dat alleen meisjes een baarmoeder hebben en dat alleen in de buik van 
grote meisjes en vrouwen een baby kan groeien. Het kamertje moet er eerst klaar voor 
zijn en dat is bij jonge meisjes nog niet zo. 

 
 

Voor het tiende jaar: Geslachtsgemeenschap 
Tussen het zevende en het tiende jaar zal ook op sobere wijze de geslachtsgemeenschap aan 
de orde komen. Veel ouders ervaren dit als het lastigste onderwerp. Ze vinden het te intiem, 
te teer om onder woorden te brengen. Toch kan het wel op een gepaste manier. De schepping 
van man en vrouw zal het beste aanknopingspunt zijn, ook al omdat ouders dan kunnen wijzen 
op het wonder dat God de mens, man en vrouw, zo goed en mooi geschapen heeft. Hoe meer 
er in de voorgaande jaren verteld is, hoe gemakkelijker ouders daarbij kunnen aansluiten. Als 
het kind al weet van een kamertje bij de vrouw en van zaadjes bij de man, is veel voorkennis 
die nodig is om de geslachtsgemeenschap te kunnen begrijpen al aanwezig. Het is belangrijk 
om niet te technisch te zijn in het vertellen, maar ‘kuis’ de woorden te kiezen. Geef de 
geslachtsgemeenschap een duidelijke plaats binnen het huwelijk. Laat de kinderen voelen dat 
het een uiting is van liefde als een getrouwde man en vrouw samen mogen komen en dicht 
bij elkaar mogen zijn.  
 

Vader en moeder Van Oordt zijn 12,5 jaar getrouwd. Moeder besluit het foto-album 
van de trouwdag eens tevoorschijn te halen. Op vrijdagavond, de opblijfavond van hun 
oudste zoon Seth (9), bekijkt ze samen met hem de foto’s van die ene mooie dag. Ze 
vertelt over het liefde en trouw beloven in het gemeentehuis en ook van het bidden om 
Gods zegen over het huwelijk in de kerk. Seth geniet ervan en moeder ook. Ze voelt dat 
ze hem deze avond meer kan vertellen. Ze gaat daarom verder over het verlangen dat 
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een man en een vrouw naar elkaar hebben. Uit 
liefde  voor elkaar willen ze graag dichtbij elkaar 
te zijn. De Bijbel noemt dat ‘aankleven’, ‘tot één 
vlees zijn’ of ‘bekennen’. De zaadjes van de man 
gaan dan in het lichaam van de vrouw. Als de 
Heere het wil, kan er zo een kindje groeien in de 
buik van de moeder.  
 
 

Tieners: Verandering, verleiding en verkering 
Verandering: Tussen het tiende en het twaalfde jaar 
gaat het lichaam van het kind zelf veranderen. Het is 
belangrijk dat kinderen voor die tijd door hun ouders 
van deze veranderingen op de hoogte zijn gebracht, 
zodat de meisjes voorbereid zijn op een menstruatie en 
de jongens op een zaadlozing. Maar ook de verbinding 
met het persoonlijke leven waarin seksuele gevoelens 
meer en meer ontluiken, is in deze levensfase 
ontzettend belangrijk. Het is een uitdaging om over deze 
thema’s met tieners in gesprek te blijven, omdat ze 
meer en meer hun eigen leven willen leiden en zich vaak 
meer schamen om over deze dingen te praten. Het 
gesprek zal een andere invulling krijgen dan in de 
leeftijden hiervoor. Deel iets over je eigen 
zoektocht/gevoelens rond seksualiteit. Vertel hoe je er 
vroeger tegenaan keek en nu en hoe dat komt. Stel open 
vragen. Blijf het positieve benadrukken. Vier de eerste 
menstruatie of de eerste zaadlozing! 
 
Verleiding: In de puberteit wordt de basis gelegd voor 
het omgaan met seksuele prikkels. De prikkels zijn er, 
die voorkom je niet. Maar je kunt er twee dingen mee 
doen: ze voeden of ze proberen te beheersen. Je kunt 
downloaden, of deleten. Laat dit heel concreet 
onderwerp van gesprek zijn. Die zelfbeheersing kan 
strijd kosten. Het helpt om als ouders zelf ook kwetsbaar 
of open te durven zijn over dit onderwerp, te wijzen op 
mogelijkheden als Yona, te bidden voor hun kind. 
 

Moeder Mirjam merkt dat spreken over 
seksualiteit met haar dertienjarige zoon Seth 
steeds moeilijker wordt. Ze weet dat de 
verleidingen op dit gebied toenemen, zeker nu hij 
op het Voortgezet Onderwijs zit. Omdat ze niet 
helemaal weet of ze haar zoon op dit gebied los 
kan laten, besluit ze om met hem en zijn 11-jarige 
broer Abel Bijbelstudies te gaan doen. Ze kiest 

Hoe om te gaan met 
zelfbevrediging (zowel bij jonge 
kinderen als bij tieners)? 
 
Over zelfbevrediging wordt in 
christelijke kring heel 
verschillend gedacht. De één 
vindt dat het moet kunnen, de 
ander noemt het zonde. Het is 
goed om onderscheid te maken 
tussen jonge kinderen die hun 
eigen lichaam ontdekken en 
oudere kinderen met seksuele 
lusten.  
 
Een paar gedachten om je 
mening te vormen: 
- zelfbevrediging beantwoordt 
niet aan het door God gestelde 
doel van seksualiteit… Je bent 
gericht op jezelf en niet op de 
ander. Dat maakt het in het 
huwelijk moeilijker je op de 
ander te richten. 
- doe waar je zin in hebt, zegt de 
samenleving. Zelfbeheersing 
zegt de Bijbel. 
- lees er meer over in het boek 
‘Verkeringsreis’ of ‘Blozen mag’. 
Een citaat uit dit laatste boek: 
‘Els tegen dochter Maaike: ‘Ik 
lees dat zelfbevrediging onder 
Nederlandse jongeren heel 
normaal is. Bijna iedere jongen 
doet het en ongeveer twee 
derde van de meisjes. Ze zeggen 
dat het gezond is voor je lijf en 
dat je op die manier met jezelf 
van seksualiteit kunt genieten. 
Hoe denk jij daarover? Denk je 
dat het goed is om op die manier 
om te gaan met seksuele 
verlangens?’ In het gesprek dat 
volgt, mag het gaan over het 
doel van seksualiteit: om op een 
intieme manier je liefde te vieren 
binnen een relatie van trouw. 
Seksueel gedrag moet gericht 
zijn op de ander, van wie je 
houdt en die je trouw bent. Die 
ander ontbreekt bij 
zelfbevrediging’. 
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voor het boek ‘Spreken over Spreuken – Bijbelstudies met tieners’, omdat in het 
Spreukenboek seksualiteit regelmatig aan de orde komt. Op deze manier hoopt ze haar 
jongens te wapenen tegen verleidingen op dit gebied. Ze weet dat alle zaden van 
boosheid ook in het hart van haar jongens leeft. Juist daarom hebben ze het Zaad van 
het Woord van God nodig! 

 
Verkering: Het is goed om met tieners het gesprek aan te gaan over verkering. Wie op 
christelijke en reformatorische scholen voor Voortgezet Onderwijs rondkijkt, ziet dat veel 
jongeren op een wereldse manier met elkaar omgaan: zonder God, zonder ouders en zonder 
Gods Woord als Kompas. Het is begrijpelijk, want ze zien niet anders in de tijd waarin ze leven. 
Maar zó verkering hebben, staat haaks op de bedoeling van de Heere. De verkeringstijd is een 
ontzettend mooie tijd. Maar ook een periode waar je wijs mee om moet gaan. Het andere 
geslacht is geen speelgoed dat je een poosje gebruikt en na een paar maanden omruilt voor 
een ander.  
 

Mirjam heeft met haar zoon Seth over verkering gesproken. Samen hebben ze erover 
gesproken dat het niet verstandig is daar voor je zestiende aan te beginnen. Seth is nu 
15 en ze weet dat hij zijn oog heeft laten vallen op Lianne uit de kerk. Ze gaat er 
ontspannen mee om en vindt het positief dat ze in groepsverband met elkaar omgaan 
en staat er voor open dat een groepje ook bij haar thuiskomt. Als Seth 16 is en Lianne 
verkering gaat vragen, weet ze daarvan en ze heeft tegen Seth gezegd dat het goed is 
dat hij eerst ook aan haar ouders vraagt of zij het goed vinden. Seth leest samen met 
zijn vader het boek ‘Verkeringsreis’ en ook Lianne leest soms een hoofdstuk mee. 

 
   

Twintigers: Blijvende begeleiding 
De seksuele vorming gaat door tot je kinderen het huis uit zijn en misschien ook daarna nog 
wel. Je leeft met ze mee in hun verkeringstijd en trouwplannen. Of als ze alleengaand zijn: in 
hun staan in het leven en omgaan met hun burgerlijke staat. Je blijft ook vormen door het 
voorbeeld dat je zelf bij het ouder worden in je huwelijk geeft. Dat alles in afhankelijkheid van 
de zegen van de Heere! 
   
 

Tenslotte 
Een Bijbelse seksuele opvoeding gaat altijd tegen de stroom in. Allereerst zijn in de huidige 
maatschappij de Bijbelse grenzen van de seksualiteit (alleen binnen een huwelijksverbond, 
alleen tussen een man en een vrouw) losgelaten. Daarnaast is het beeld van seksualiteit 
eenzijdig. Uit films, boeken en media ontstaat het beeld dat seks altijd lukt en altijd fijn is. Dat 
het goed is om met verschillende personen ervaring op te doen. Dat je er zo veel mogelijk van 
moet genieten en alle zelfbeheersing los moet laten. Zo blijft de realiteit en het belevingsdeel, 
de intimiteit, zwaar onderbelicht.  
Een Bijbelse seksuele opvoeding zal seksualiteit juist verbinden met enerzijds die Bijbelse 
grenzen, en anderzijds de intimiteit en de beleving. Alleen zo kan seksualiteit ook schitteren 
zoals God dat bedoeld heeft toen Hij het schiep. 
 
 
 


