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De zeven eigenschappen/gewoonten/leefregels van Covey*  
in zeven gezinsmomenten (voor thuis)  

of zeven objectlessen (voor school en kerk)  
(8-18 jaar) 

 
1. Wees pro-actief 

Je bent zelf verantwoordelijk voor je leven  
en geen slachtoffer van de omstandigheden. 

Maak keuzes en neem verstandige beslissingen. 
Laat je leiden door Bijbelse principes en niet door emoties of situaties. 

 
Bijbeltekst: 
Mattheüs 25 vers 21: Werk met je talenten. 
 
Bijbel: 
Lees Mattheüs 25 vers 13-30 
1. In welk licht staat deze gelijkenis (vers 13)? 
2. Wat is het verschil tussen hoe de knechten met hun talenten omgaan? 
3. Welk gedrag prijst de heer? 
4. Wat wil de Heere Jezus door deze gelijkenis leren (vers 29)? 
Stelling voor tieners: ‘Het menselijke gedrag wordt niet bepaald door de omstandigheden 
die de mensen tegenkomen, maar door de beslissingen die zij zelf nemen’ (Viktor Frankl).  
 
Begrijpen: 
- Deze gelijkenis slaat allereerst op hoe we in ons leven omgaan met het Woord van God. 
Maar deze gelijkenis mag ook worden toegepast op hoe we ons leven leiden. De derde 
knecht voelde zich slachtoffer en deed niets. Hij wijst met zijn vinger naar zijn heer (vers 24-
25: hij geeft een ander de schuld) in plaats dat hij zelf actief aan het werk gaat. Hij neemt 
geen verantwoordelijkheid, is niet pro-actief. De eerste twee knechten wel. 
- Kun je met elkaar voorbeelden bedenken van hoe je pro-actief kunt zijn bij wat er gebeurt? 
- Het tegenovergestelde van pro-actief is re-actief. Dan wijs je naar anderen in plaats van dat 
je zelf je verantwoordelijkheid neemt. Dan voel je je slachtoffer van de omstandigheden of 
laat je je regeren door je emoties. Kun je met elkaar wat voorbeelden bedenken van re-
actief reageren? 
 
Bezig: 
Het verschil tussen pro-actief en re-actief reageren kun je laten zien met twee flesjes. Doe in 
het ene flesje water en in het andere flesje koolzuurhoudende drank. Schud met de flesjes. 
Draai de dop van het flesje met water open. Wat gebeurt er? Draai ook de dop van het flesje 
met koolzuurhoudende drank open. Wat gebeurt er?  
Het water blijft in de fles en is een beeld van goed met de omstandigheden omgaan. De 
koolzuurhoudende drank spuit uit de fles en is een beeld van reageren vanuit je emotie. 
Het verschil tussen pro-actief en re-actief reageren kun je vaak horen aan het taalgebruik. De 
eerste praat rustig en heeft nagedacht over de woorden die hij zegt. De tweede praat hard 
en snel en spuit er van alles uit. 
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2. Heb je doel voor ogen 
Wat is het doel van je leven? 

Je doel voor ogen hebben, geeft richting voor en houvast in je leven. 

 
Bijbeltekst: 
1 Timotheüs 6 vers 11, 2 Timotheüs 2 vers 22 of 1 Samuël 7 vers 3: Richt je hart tot de HEERE 

en dien Hem! 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/1samuel73-leren/  
  
Bijbel: 
Lees Filippenzen 3 vers 7-14 
1. Waar gaat het Paulus om (vers 8b)? 
2. Hoe kun je dat aan zijn leven zien (vers 8a)? 
3. Wat jaagt hij na (vers 12 en 14)? 
4. Wat is Paulus’ levensdoel? 

Stelling voor tieners: ‘Wie niet weet waar hij heengaat, komt nergens’. 
 
Begrijpen: 
Paulus heeft een doel voor ogen. Van daaruit leeft hij. Van daaruit maakt hij keuzes. Van 
daaruit bepaalt hij wat hij wel doet en wat hij niet doet. Heel veel laat hij voor wat het is, 

omdat ze hem afhouden van zijn levensdoel. Je doel voor ogen hebben, geeft richting aan je 
leven. Bespreek met de kinderen een aantal concrete situaties waaruit dat blijkt: hoe bepaalt 
je levensdoel in zo’n situatie wat je wel of niet doet. 
 
Bezig: 

Doe een spel waarbij het de bedoeling is om voorwerpen in een doel te krijgen. 
Bijvoorbeeld: voetbal (bal in het doel), darten (pijlen in de roos), knikkeren (knikkers in de 
pot). Ga over dit spel met elkaar in gesprek en trek de lijn naar hun eigen leven, bijvoorbeeld 
met behulp van de volgende vragen:  
- Wat was de bedoeling van dit spel? (De … in het doel te krijgen)  
- Wat doe je dus als je aan de beurt bent? (Zo goed mogelijk richten om de … in het doel te 
krijgen)  
- Wat kun je van dit spel leren voor je leven?  
 
Aanvulling: 
Uitgebreider bij het doel van je leven stilstaan? Op de website vind je het volgende: 
Gezinsmoment: www.bijbelsopvoeden.nl/product/christen-zijn-doel-van-je-leven-4-14-jaar/  
Bijbelrooster: www.bijbelsopvoeden.nl/product/leven-als-christen/  
Bijbeltekst leren: www.bijbelsopvoeden.nl/product/1samuel73-leren/  
Bijbeltekst kleuren: www.bijbelsopvoeden.nl/product/1samuel73-kleuren-2/  

Bijbelse kijktafel: www.bijbelsopvoeden.nl/product/christen-levensdoel/  
 

  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/1samuel73-leren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/christen-zijn-doel-van-je-leven-4-14-jaar/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/leven-als-christen/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/1samuel73-leren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/1samuel73-kleuren-2/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/christen-levensdoel/
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3. Doe belangrijke dingen eerst 
Voor het geestelijke allereerst: zoek eerst het Koninkrijk van God. 

Maar ook voor het tijdelijke: eerst werken, dan spelen bijvoorbeeld. 
Stel prioriteiten. 

 
Bijbeltekst: 
Mattheüs 6 vers 33: Zoek eerst het Koninkrijk van God! 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus625m-en-33a-leren/  
 
Bijbel: 
Lees Mattheüs 6 vers 19-21 en 31-33 
1. Schatten verzamelen op aarde: hoe doe je dat? Hoe kun je voorkomen dat je dat doet? 
2. Schatten verzamelen in de hemel: hoe doe je dat? 
3. Waar moeten we niet druk mee zijn? 
4. Wat is het belangrijkste in ons leven? 

Stelling voor tieners: ‘Prioriteiten stellen is niets anders dan bezig zijn met de dingen die 
belangrijk zijn’. 
 
Begrijpen: 
Weten je kinderen wat het belangrijkste in hun leven is? Merken ze ook dat de belangrijkste 
dingen van het leven voor ouders het belangrijkste is? Hoeveel tijd besteed je aan het 
(gezamenlijk) onderzoeken van Gods Woord? Hoeveel tijd krijgen je kinderen van je? Hoe is 
de tijdsinvulling van je kinderen? Maak eens een rekensom: hoeveel tijd besteed je aan wat? 
 
Bezig: 
Maak met elkaar een prioriteitenlijstje voor het gezin of een prioriteitenlijstje voor je 
persoonlijke leven. Maak het concreet: hoe kun je zien dat dit belangrijk voor je is? Hoeveel 
tijd besteed je eraan? Hang de prioriteitenlijstjes op. Pak ze er na een paar weken nog weer 
eens bij. Hoe is het met je prioriteiten: besteed je de meeste tijd aan je belangrijkste 
prioriteit?  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus625m-en-33a-leren/
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4. Denk win – win 
Er is geen strijd en er zijn geen verliezers. Iedereen kan winnen. 

Denk aan de ander en jezelf. 
 
Bijbeltekst: 
Mattheüs 22 vers 39b: Heb je naaste lief als jezelf! 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus2237b-39-leren/ 
 

Bijbel: 
Lees Mattheüs 22 vers 35-40 
1. Wat zegt de Heere Jezus over omgaan met je naaste? 
2. Wie staat er hoger: je naaste of jijzelf? (Allebei even hoog, naast elkaar) 
3. Wat betekent: denk win-win? 
Lees Johannes 13 vers 3-5 en 12-17 
4. Welk voorbeeld geeft de Heere Jezus (vers 3-5)? 
5. Wat kun je daarvan leren (vers 14-15)? 
6. Hoe hoor je win-win in vers 16? 
Stelling voor tieners: ‘Win-win denken vraagt zelfverloochening’. 
 
Begrijpen: 
We maken van heel veel dingen een strijd. Dan willen we de eerste, de belangrijkste, de 
winnaar zijn en is de ander de verliezer. Dan vinden we onszelf belangrijker dan de ander. De 
Heere Jezus leert ons naar de ander te kijken. Wat heeft hij/zij nodig? Hoe kan ik de ander 
helpen? Hoe kunnen we hier samen uitkomen? 
 
Bezig: 
Doe een spel zonder wedstrijd-element. Zoek eens op internet op coöperatieve spellen om 
wat voorbeelden te zien. Zeker als er veel strijd tussen de kinderen is, is het goed om met 
behulp van dergelijke spellen het samenspelen en elkaar helpen te stimuleren. 
Een voorbeeld van een zelf te maken coöperatief spel: 
- Knip een aantal lege keukenrollen door midden 
- Geef elk kind zo’n halve keukenrol en laat het deze als een geutje voor zich houden  
- Zet de kinderen op een rij en laat ze de halve keukenrollen tegen elkaar houden 
- Leg uit dat er straks een balletje doorheen rolt en dat de kinderen met elkaar moeten 
proberen om dit balletje zo lang mogelijk in het spel te houden 
- Je kunt elkaar helpen door het rollen te vertragen of te versnellen door je keukenrol aan 
één kant omhoog of naar beneden te houden 
- Als de bal bij de eerste is geweest, gaat hij achteraan in de rij staan zodat hij deze daar 
weer op kan vangen. Evenzo met de tweede enz. 
- Ga maar oefenen en leg een zacht balletje (een pompon bijvoorbeeld) of een knikker bij de 
eerste in de keukenrol. 
Als je wilt, kun je elk kind na afloop een medaille geven (je kunt ze ook met elkaar zelf 
maken): allemaal winnaars. Hang de medailles daarna zichtbaar op, zodat kinderen eraan 
herinnerd worden.  
 

 
  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus2237b-39-leren/
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5. Eerst begrijpen… dan begrepen worden 
Luister voordat je praat. Luister met je oren, je ogen en je hart.  

Probeer te begrijpen, ga niet oordelen, maar stel vragen. 
 

 
Bijbeltekst: 

Lukas 6 vers 31: Doe bij anderen zoals jij wilt dat zij bij jou doen! 
 
Bijbel: 
Lees Mattheüs 7 vers 1-5 en 12 
1. Wat is oordelen? Waarom moeten we dat niet doen? 
2. Hoe komt het dat we zo gauw geneigd zijn om te oordelen? 
3. Wat is de les van de splinter en de balk? 
4. Welke conclusie trekt de Heere Jezus in vers 12? 
5. Wat betekent dit voor jouw omgang met andere mensen? 
6. Ken je voorbeelden uit het leven van de Heere Jezus waarbij Hij eerst de ander op het oog 
heeft? (Denk aan zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw of met de overspelige vrouw) 
Stelling voor tieners: ‘Oordelen over elkaar heeft alles te maken met de splinter in het oog 
van de ander en de balk in het oog van mezelf’ 
 
Begrijpen: 
Probeer eerst de ander te begrijpen voordat je zelf begrepen wilt worden. Hoe kun je 
proberen om de ander te begrijpen? Door L-S-D: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. 
Een andere tip: N-I-V-E-A: Niet Invullen Voor Een Ander.  
Luister niet alleen met je oren, maar ook met je ogen en je hart. Kijk wat je bij de ander ziet 
(verdriet, blijdschap?) en voel hoe de ander zich voelt. 
 
Bezig: 
- Als je wilt, kun je wat rollenspellen doen en oefenen in L-S-D, N-I-V-E-A en kijken met je 
oren, ogen en hart. 
- Je kunt ook een plaatje van een olifant (of een knuffelolifant) op tafel leggen en 
onderstaand verhaal vertellen: 
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6. Synergie 

Samen is beter. 1 + 1 = 3. 
We hebben elkaar nodig omdat we elkaar aanvullen. 

Respect en begrip vanuit waarderen van verschillen 
 
Bijbeltekst: 
1 Korinthe 12 vers 25: We hebben elkaar nodig omdat we elkaar aanvullen 
 
Bijbel: 
Lees 1 Korinthe 12 vers 15-25 
- Waarom zijn er verschillende ledematen aan één lichaam? 
- Is de één belangrijker dan de ander? 
- Wat is de bedoeling van die verschillen? 
- Wat leren deze verzen ons over ‘synergie’ of ‘samenwerking’? 
Stelling voor tieners: ‘Verschillen tussen mensen zijn niet lastig, maar verrijkend’. 
 
Begrijpen: 
Samen kom je verder. God heeft de mens in de schepping niet alleen gelaten, maar een hulp 
gegeven. Verschillen tussen mensen zijn bedoeld om elkaar te helpen en aan te vullen. 
Verschillen zijn niet lastig, maar mooi. Zoals in een koor alle stemmen bij elkaar een prachtig 
lied laten horen, zo heeft God mensen ook geschapen om met elkaar Zijn eer te bedoelen. 
Zoals in een orkest elk muziekinstrument nodig is om een prachtig concert te geven, zo zijn 
ook verschillen tussen mensen nodig om iets van de grootheid van God te laten zien. 
 
Bezig: 
Een paar mogelijkheden: 
- Geef elk kind één kleurpotlood en laat het op een blaadje iets tekenen. Neem nu één groot 
blad en laat iedereen daarop met zijn eigen kleur tekenen. Samen maak je er iets mooiers 
van. 
- Geef elk kind een takje of stokje en laat het dit breken: makkie. Geef elk kind nu een aantal 
stokjes bij elkaar en probeer dat te breken: lukt niet. Samen is meer. Samen sta je sterker. 
- Vertel het verhaal van de olifant en praat over de les: met elkaar kom je verder. 
Er was een stad waar alle inwoners blind waren. Op een dag kwam de koning naar deze stad. 
Hij reed op een olifant. De blinden in de stad waren ontzettend nieuwsgierig naar de olifant. 
Ze wisten niets van een olifant en probeerden ieder door te voelen er achter te komen wat 
voor dier de olifant was. De ene blinde liep tegen de staart aan van de olifant en omschreef 
de olifant als een lang, flexibel ding. De andere blinde liep tegen de buik aan van de olifant en 
omschreef de olifant als een harde, onbeweeglijke muur. Weer een ander raakte toevallig 
een oor van de olifant aan en zei: ”Zelfs als je niet kunt zien is het overduidelijk dat de olifant 

nog het meeste op een waaier lijkt.” Allemaal vertelden ze na afloop wat zij gevoeld en 
gedacht hadden. Ze vertelden allemaal iets anders! De mannen gingen steeds harder praten 
en probeerden boven elkaar uit te komen. Uiteindelijk kregen ze zelfs een beetje ruzie. Een 
knecht van de koning gaf ze de opdracht te gaan zitten, te stoppen met schreeuwen en naar 
elkaar te luisteren. Dat deden de mannen en zo kwamen ze erachter hoe de olifant er uit zag.  
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7. Houd de zaag scherp 

Blijf in evenwicht en groei evenwichtig. 
Vind balans tussen verstand, geloof, lichaam, relaties. 

 
Bijbeltekst: 
Lukas 2 vers 52: ‘En Jezus nam toe in wijsheid [=verstand] en in grootte [=lichamelijk] en in 

genade bij God [=geloof] en de mensen [=relaties]’ 
 
Bijbel: 
Lees Lukas 2 vers 40-52 
1. Wat was het belangrijkste voor de Heere Jezus (vers 49)? 
2. Bij welke van de zeven eigenschappen/gewoonten die je geleerd hebt sluit dat aan? 
3. Vers 52 noemt vier levensterreinen. Welke? 
4. Deze vier levensterreinen nemen tegelijk toe. Wat leert ons dat? 
5. Wat betekent dat voor jouw leven? 

 
Begrijpen: 
Een auto heeft vier wielen. Wat zou er gebeuren als sommige wielen groter waren dan 
andere wielen? Een dier heeft vier poten. Wat zou er gebeuren als sommige poten groter 
waren dan andere? Precies, dan ging het niet goed. Zo heeft een mens ook evenwicht nodig 

in z’n leven. Als je heel lang met je hoofd hebt geleerd, is het goed om even te gaan 
bewegen. Als je heel de dag alleen bent geweest, is het goed om even mensen te 
ontmoeten. Houd in je tijdsbesteding rekening met evenwicht. Niet een hele dag alleen 
maar lezen of computeren, maar afwisseling. 
 

Bezig: 
- Je kunt met elkaar een bouwwerk (van lego of duplo bijvoorbeeld) maken met vier poten 
en ervaren hoe belangrijk het is dat die poten even groot zijn. Alleen dan staat het 
bouwwerk evenwichtig. 
- Je kunt dit verhaal lezen en bespreken: 
Twee houthakkers deden een wedstrijd wie de meeste bomen kon omzagen. Al vroeg gingen 
ze aan het werk. De kleinste van de twee liep regelmatig met zijn zaag een minuut of vijf 
verder het bos in en kwam dan weer terug. Zijn tegenstander die een stuk groter was keek 
hem dan glimlachend en zelfverzekerd aan, in de overtuiging dat hij aan de winnende hand 
was. Hij was sterker, kwam de hele dag niet van zijn plek af, onderbrak het zagen niet en 
nam geen enkele pauze. 
Aan het einde van de dag was de grote man geschokt dat zijn tegenstander, die schijnbaar 
zoveel tijd verkwistte, veel meer bomen had geveld dan hij. ‘Hoe heb je dat voor elkaar 
gekregen, je hebt zo vaak een pauze genomen?’ vroeg hij. De kleine man vertelde zijn 
geheim: ‘Steeds heb ik mijn zaag scherp gemaakt.’ 

De les: houd je zaag scherp! Wissel af!  

 
* Achtergrondinformatie bij de zeven eigenschappen/gewoonten/leefregels van Covey vind je hier:  

www.bijbelsopvoeden.nl/product/persoonsvorming-zeven-leefregels-van-covey   

Hulpmiddelen bij deze gezinsmomenten 
1. Je vindt hieronder zeven kaarten om de zeven eigenschappen te onthouden 
2. Op internet kun je ook posters vinden van de zeven eigenschappen 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/persoonsvorming-zeven-leefregels-van-covey
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Mattheüs 25 vers 21 

Werk met je talenten. 
Je bent zelf verantwoordelijk voor je 
leven. Maak keuzes vanuit de Bijbel, 

niet vanuit je gevoel of emotie. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

Wees  
pro-actief 

 

 

 

Heb je doel 

voor ogen 

1 Samuël 7 vers 3 
Richt je hart tot de HEERE en dien 

Hem. Het doel voor ogen hebben, 
zorgt dat je weet wat je wel en niet 

moet doen in je leven. 

  

 

Doe 

belangrijke 

dingen 

eerst 

Mattheüs 6 vers 33 

Zoek eerst het koninkrijk van God. 
Stel prioriteiten in je dagelijkse 

leven: eerst werken, dan spelen.  

 

 

Denk 
win-win 

Mattheüs 22 vers 39 

Heb je naaste lief als jezelf. 
Geen strijd en geen verliezers. 

Iedereen kan winnen.  
Denk aan de ander en jezelf. 
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Eerst 

begrijpen, 

dan 

begrepen 

worden 

Lukas 6 vers 31 
Doe bij anderen zoals jij wilt dat zij bij 

jou doen. Luister voordat je praat. 
Luister met je oren, je ogen en je hart. 

Ga niet oordelen, maar stel vragen. 

 

 

 

Synergie: 

samen 

 

Houd  
de zaag 
scherp 

 

1 Korinthe 12 vers 25 
We hebben elkaar nodig  

omdat we elkaar aanvullen.  
Samen is meer. 1 + 1 = 3 

Lukas 2 vers 52 

Zorg voor evenwicht in je leven. 
Vind balans tussen verstand, 

geloof, lichaam, relaties 

 


