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Alcohol 

GEZINSMOMENT of OBJECTLES MET TIENERS 
 

Alcohol is gevaarlijk. Dat komt omdat het je hersenen  

en bij veel gebruik ook andere vitale functies in je lichaam aantast. 
Ga met alcohol om zoals je met gif omgaat: heel voorzichtig! 

 
BINNENKOMER 

Nodig: 
Velletje keukenrol of papieren zakdoek, schaar, glas met gekleurd water of limonade (hoe 

duidelijke de kleur hoe beter zichtbaar wordt wat je uit wilt beelden), horloge of stopwatch  

Werkwijze: 
1. Zorg dat je van tevoren uit een wit velletje keukenrol of papieren zakdoek een persoon 

hebt geknipt 
2. Zet een glas met gekleurd water of limonade neer 

3. Vertel dat je de persoon (uit keukenrol of zakdoek) tot het middenrif erin laat zakken en 
vraag je toeschouwers te timen hoelang het duurt voordat het vocht bij het hoofd is 
4. Als de minuten bekendgemaakt zijn, kun je de toepassing maken: wie weet hoe lang het 

duurt voordat alcohol van je maag (middenrif) naar je hersenen (hoofd) is gegaan? (In tien 
minuten is de alcohol die je drinkt in de hersenen) 

 

BESPREKEN 
Gezin 

1. Vertel wat de aanleiding is waarom je dit Gezinsmoment houdt. Het kan zijn dat je je kind 
wilt voorlichten/wapenen, bijvoorbeeld omdat het naar het Voortgezet Onderwijs gaat. Het 

kan ook zijn dat er iets voorgevallen is waarom je dit gezinsmoment houdt. 
2. Test de kennis van de gezinsleden die met dit gezinsmoment meedoen door gezamenlijk 

de test in te vullen die je hier vindt:  https://www.alcoholinfo.nl/test-je-kennis 
3. Eventueel kun je in aansluiting op de binnenkomer nog met elkaar nadenken over wat 
alcohol in de hersenen doet en waarom alcohol gevaarlijk is.  

3. Vraag je kinderen of ze weten wat de Bijbel over alcohol zegt. 
School / Club / JV 

1. Gebruik de kennistest die je vindt op alcoholinfo als binnenkomer: 
https://www.alcoholinfo.nl/test-je-kennis 
2. Eventueel kun je in aansluiting op de binnenkomer nog met elkaar nadenken over wat 
alcohol in de hersenen doet en waarom alcohol gevaarlijk is. 
3. Vraag de jongeren of ze weten wat de Bijbel over alcohol zegt. 

 

BIJBEL 
Lees Spreuken 23 vers 19-22 en 29-34 en bespreek dit met behulp van deze vragen: 
1. Bij welke mensen wil Salomo zijn zoon niet zien (vers 20)? 
2. Waarom niet (vers 21)? 
3. Welke narigheden vind je allemaal bij alcoholisten (vers 29)? 
4. ‘Alcohol maakt meer kapot dan je lief is’, zegt een spreuk. Of: ‘Alcohol maakt meer kapot 

dan je lever’. Hoe zie je dat in deze verzen? 

https://www.alcoholinfo.nl/test-je-kennis
https://www.alcoholinfo.nl/test-je-kennis


© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

5. Wijn in een glas ziet er op zich mooi uit (vers 30). Waarom is het toch gevaarlijk (vers 31)? 
6. ‘Alcohol is vergif’, zeggen deskundigen tegenwoordig. Salomo wist dat al. Hoe hoor je dat 
(vers 32)? Hoe ga je met vergif om? Wat betekent dat voor hoe je met alcohol omgaat? 
5. Welke gevolgen van alcoholgebruik noemt Salomo (vers 33)? 
6. Waarmee vergelijkt Salomo alcoholisten (vers 34)? Leg eens uit wat overeenkomsten zijn! 
7. Wat betekenen deze verzen voor hoe jij met alcohol omgaat? 

  
BEZIG 
Gezin 

1. Maak met elkaar de test over opvoeding en bespreek de stellingen die daar langskomen: 
https://www.alcoholinfo.nl/test-opvoeding 
2. Maak vooraf een quiz over alcohol in de Bijbel (er is meer te vinden dan je denkt) en doe 
die met elkaar. 
3. Doen er jongere kinderen mee met dit gezinsmoment?  
- Geef hen dan de kleurplaat bij Spreuken 23 vers 34: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/spreuken2334-kleuren/ 
- Of laat ze een tekening maken bij de spreuk: ‘Alcohol maakt meer kapot dan je lief is’.  
- Of laat ze Efeze 5 vers 18 leren: www.bijbelsopvoeden.nl/product/efeze518-leren/ 
 

School / Club / JV 
1. Kies met elkaar een fictieve ‘gemiddelde’ klasgenoot/clublid/JV-lid en vul voor deze 
fictieve persoon de vragenlijst in: https://www.alcoholinfo.nl/watdrinkjij . Bespreek het 
advies dat daaruit komt. Ben je het ermee eens? Waarom wel/niet? 
2. Nodig iemand uit van Stichting De Hoop / Ontmoeting / Voorkom. 
3. Maak vooraf een quiz over alcohol in de Bijbel (er is meer te vinden dan je denkt) en doe 
die in tweetallen of groepjes. 
 

BESLUITEN 
Samenvatting: Wat zegt de Bijbel over alcohol? 

De Bijbel wijst alcoholgebruik niet af, maar alcoholmisbruik wel. Wijn komt regelmatig voor 

en wordt daarbij zowel positief als negatief genoemd. 
 

Afrondende stelling: Jouw keuze nu bepaalt jouw toekomst 
‘Niemand wil alcoholist worden. Toch zijn veel mensen het wel geworden. Dat komt door 
verkeerde keuzes die zij in hun jeugd maakten. Jouw keuze nu bepaalt jouw toekomst’.  
 
 

Alcohol in de Bijbel 
- Dronken: Genesis 9 (Noach), Genesis 19 (Lot), Daniël 5 (Belsazar), 1 Samuël 1 (Hanna?), 1 Samuël 25 
(Nabal) 

- Wijn werd geofferd: Numeri 15 e.a. 
- Nazireeërs mochten geen wijn: Leviticus 10, Richteren 13 (Simson) 
- Wijn als beeld van het Evangelie/Heilig Avondmaal: Spreuken 9, Hooglied 1:2-4 e.a., Jesaja 25:6, 

Jesaja 55:1 
- Wijn als beeld van Gods toorn: Openbaring 14:10, 16:19, 19:15 e.a. 
- Wijn drinken: Spreuken 23:19-34, Prediker 9:7, Jeremia 35 (Rechabieten), Johannes 2 (bruiloft 

Kana), Efeze 5:18, 1 Timotheüs 5:23 e.a. 
- Wijn en ambtsdragers: 1 Timotheüs 3:3 en Titus 1:7 
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