
 

Luister naar grenzen en wensen  
van andere mensen 

Gezinsmoment Deel 3 (6-12 jaar) 
Serie ‘Omgaan met anderen’ 

 
 

Serie: Omgaan met anderen 
De scholen zijn weer begonnen.  

Het catechisatie- en verenigingsseizoen start (bijna).  
Dagelijks komen kinderen met anderen in aanraking. Hoe gaan ze met hen om?  

Wat zegt de Bijbel daarover? 
1. Allemaal anders 
2. Zorg voor elkaar – elke dag in het jaar 
3. Luister naar grenzen en wensen van andere mensen  

 
 
 

Het spreekwoord zegt: 
‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ 

Anders gezegd: 
houd rekening met de grenzen van andere mensen. 

De Bijbel zegt: 
‘Alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen zouden doen, 

doet gij hun ook alzo.’ 
Anders gezegd: 

houd rekening met de wensen van andere mensen. 
Wat betekent dat voor het leven? 

 
 

Nodig 
Een eigen variant van het spel Kaarten op tafel, Openhartig, Ontmoeten of een 
dergelijk spel met praatkaartjes. Zie het kader onderaan hoe de eigen variant 
gemaakt kan worden. 
 
 

Binnenkomer 
- Begin gezellig met iets te drinken. 
- Speel het spel met de praatkaartjes. Zorg dat iedereen een aantal keren aan de 
beurt komt.  
 

Bespreken 
Bij het spel ging het over allerlei situaties van omgaan tussen mensen: hoe moet je 
met anderen omgaan?  
- Ken je daar een spreekwoord over? (Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook 
een ander niet.)  
- Wat betekent dit spreekwoord? (Je zou kunnen zeggen dat dit spreekwoord 
betekent: houd rekening met de grenzen van andere mensen) 



- Wat is een grens? (Misschien hebben de kinderen op school geleerd om te zeggen 
wanneer iets niet fijn is: ‘Stop. Hou op.’ Dat is een grens) 
- Hoe kun je rekening houden met grenzen van andere mensen? (Bijvoorbeeld door 
op de deur te kloppen als je een slaapkamer binnengaat; door iemand niet te slaan, 
omdat je dan over zijn lichamelijke grens gaat; door te luisteren als een ander praat.) 
 

Bijbel erbij 
Weet je dat dit spreekwoord net iets anders in de Bijbel staat? Lees Matthéüs 7 vers 
12. Je zou kunnen zeggen dat dit vers betekent: houd rekening met de wensen van 
andere mensen.  
- Hoe kun je dat doen? (Bijvoorbeeld: iemand helpen als hij gevallen is; opstaan voor 
een oudere mevrouw als zij niet meer kan zitten in de bus; aan een gezinslid die het 
druk heeft vragen of je een werkje voor hem kan doen.)  
- Moet je altijd luisteren naar de wensen van andere mensen? (Nee, niet als iemand 
je vraagt om iets te doen wat de Heere verbiedt.) 
 
Luisteren naar de grenzen en wensen van andere mensen, kun je ook kort 
samenvatten: reageer met respect. Lees 1 Petrus 2 vers 17. Reageren met respect 
noemt de Bijbel: eren.  
- Wanneer reageer je met respect? (Niet als je iemand uitlacht, plaagt, of pijnigt. Wel 
als je rekening houdt met anderen.)  
 
De Heere vraagt van jou dat je met respect reageert op andere mensen en Hij vraagt 
van andere mensen dat ze respect hebben voor jou. Lees maar in 1 Timothéüs 4 
vers 12. 
 

Besluiten 
Reageren met respect geldt voor iedereen. Paulus geeft er mooie voorbeelden van in 
Romeinen 10. Lees ter afsluiting vers 9 tot en met 21 en vraag je bij elke tekst af 
wat dit voor jou betekent. 
 
 

Spel 
Een spel als Kaarten op tafel, Ontmoeten of Openhartig is een spel om met elkaar in gesprek 
te komen over een aantal thema’s. Deze spellen bevatten vraagkaarten en/of beeldkaarten 
over verschillende thema’s. Wie het originele spel gebruikt, doet er goed aan zelf zo’n 20 
kaartjes te selecteren. Het spel is op verschillende manieren te spelen. In dit gezinsmoment 
gaat het als volgt. De ouder legt verschillende (zelfgemaakte of bestaande) vraagkaarten en 
beeldkaarten rondom het thema ‘omgaan met anderen’ op een stapel. Om de beurt pakt een 
gezinslid een kaartje. Hij leest de vraag voor of laat de afbeelding zien. Hij geeft zelf een 
antwoord op de vraag of hij vertelt welke omgang tussen mensen hij op het plaatje ziet en 
wat hij van deze manier van met elkaar omgaan vindt. In deze variant is dit spel dus heel 
goed zelf te maken. Zorg voor ongeveer tien ansichtkaarten of foto’s rondom het thema 
relaties. Het is ook mogelijk een foto uit een krant of tijdschrift op een stuk karton te plakken. 
Of om afbeeldingen uit kinderbijbels te kopiëren (bijvoorbeeld de Barmhartige Samaritaan, 
de vier vrienden met hun verlamde vriend, Dorkas die kleding naait voor de armen, Rebekka 
die zorgt voor Eliëzer en zijn dieren, Abigaïl die eten brengt voor David en zijn mannen, etc.) 
Zorg verder voor ongeveer tien kartonnetjes op fotoformaat waarop u een vraag schrijft. 
Bijvoorbeeld: Je bent gevallen. Wat vind je fijn dat een ander dan doet? Of: Je bent met 
iemand in gesprek. Wat wil je dat de ander doet? Of: Iemand geeft je een klap. Waarom 
voelt dat niet goed? Of: Je ziet dat iemand wordt geplaagd. Wat doe je?  


