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BIJEENKOMST 1: HET VERBOND IN DE CHRISTELIJKE OPVOEDING  
Uit het boek:  Hoofdstuk 1 en 2: Het genadeverbond en onze kinderen 
Uit de Bijbel:  Genesis 17 vers 1-14 
 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 

1. Wat heeft het verbond met Abram met onze opvoeding te maken (denk aan de 
dooppsalm: Psalm 105 vers 5)?  
2. Hoe zie jij de rode draad van Gods genadeverbond door de Bijbel? Wat betekent dit 
genadeverbond voor ons? 
3. Een verbond was een overeenkomst tussen twee (groepen) mensen waarin dingen aan 
elkaar werden beloofd en verplichtingen opgenomen werden. 
- Wat belooft God aan Abraham en zijn nakomelingen (vers 7-8)? 
- Wat vraagt God van Abraham en zijn nakomelingen (vers 9-10, zie ook Genesis 18 vers 19)? 
4. Wat is de betekenis van deze belofte en deze verplichting voor ons? 
 
 
Aandachtspunt voor de inleiding: 
Het is belangrijk om de rode draad van het genadeverbond helder te hebben nu je met 
elkaar aan dit boek begint. Neem daar dus in deze eerste bijeenkomst echt even de tijd voor. 
Handreikingen hierbij vind je in dit artikel: www.bijbelsopvoeden.nl/product/heilige-doop-
bijbelse-argumenten-kinderdoop/  
 
 
Vragen om te bespreken bij hoofdstuk 1 en 2: 
1. Er komt nogal wat op af als God met Abram een verbond sluit (Genesis 15).  
- Welke gieren bemerk jij in de opvoeding? 
- Welke geloofsbemoediging geeft Abrams geloofsbeproeving aan ouders (pag.18-19)? 
2. De verbondssluiting is eenzijdig van Gods kant. Wat leert je dat voor je opvoeding (pag. 
22)? 

3. De auteur roept opvoeders op om te zien op de verbondhoudende God (pag. 25). Hoe kun 
je dat doen? 
4. ‘Onze grootste taak is dat we voor onze kinderen iets weerspiegelen van Wie en wat God 
voor ons is’ (pag.28). Welke concrete dingen horen hier voor jou bij? 
5. De auteur beschrijft drie visies op het genadeverbond en kiest zelf voor de derde (pag.33). 
Jij ook?  
6. Denken vanuit het genadeverbond brengt twee dingen met zich mee (pag.35-36). Herken 
je de diepte van punt 1 en de hoogte van punt 2? 
7. Het genadeverbond geeft plichten aan ouders. De auteur noemt er drie (pag.38-39). Hoe 
vind je deze in je eigen opvoeding terug? 
8. Welke hoop geeft het genadeverbond voor de opvoeding (pag.40-41)? 
Meer of andere vragen om bij deze hoofdstukken te bespreken vind je op pag. 329 van het 
boek! 
  

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/heilige-doop-bijbelse-argumenten-kinderdoop/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/heilige-doop-bijbelse-argumenten-kinderdoop/
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BIJEENKOMST 2: OPVOEDEN IN GELOOF 
Uit het boek:  Hoofdstuk 3 en 4: Het genadeverbond en ouders 
Uit de Bijbel:  Hebreeën 11 vers 23-29 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
1. Wat zagen Mozes’ ouders aan hun kind (vers 23b)? 

2. De Bijbelschrijver noemt het een geloofsdaad dat Mozes’ ouders hem verborgen (vers 
23a). Wat leert je dat over Amram en Jochebed? 
3. Het geloof van de ouders is ook in het kind (vers 24-26). Hoe komt dat? 
4. Mozes hield zich vast als ziende de Onzienlijke (vers 27b). Wat betekent dat? Wat 
betekent dit voor onze opvoeding? 
5. Het Doopformulier zegt over de doortocht door de Rode Zee (vers 29): ‘door hetwelk de 
doop beduid werd’. Wat leert de doortocht door de Rode Zee over de doop? 
 
Aandachtspunt voor de inleiding: 
In hoofdstuk 3 beschrijft de auteur wat het genadeverbond betekent voor ouders (in 
hoofdstuk 2 beschreef hij dit voor kinderen). Beeke weet dat er over het genadeverbond en 
de betekenis van de kinderdoop heel verschillend wordt gedacht in kerken en onder 
christenen. En dat is jammer, want daardoor dreigt de rijkdom van het genadeverbond uit 
zicht te raken. De auteur probeert in hoofdstuk 4 vanuit de Bijbel de verbondsbelofte te 
omschrijven. Mogelijk zijn we het niet allemaal helemaal met hem eens. Probeer door zijn 
woorden heen te luisteren naar Gods Woord. Zorg dat je weet waar jij als inleider staat: 
waarin ben je het wel / niet eens met de auteur? Waarom? Laat ruimte voor verschillende 
visies. Verschillen laten zien dat God groot is en ons menselijke verstand beperkt is.  

 
Vragen om te bespreken bij hoofdstuk 3 en 4: 
1. De ouders van Mozes laten ons zien wat het betekent om op te voeden met het oog 
gericht op Gods beloften (pag.44). Wat betekent dit concreet voor jouw opvoeding (zie ook 
pag.53)? 
2. Er zijn op dit moment best wat ouders die zorgen hebben om de tijd waarin hun kinderen 

opgroeien. Wat kun je leren van Amram en Jochebed in hun tijd (pag.46-49)? 
3. Welke plaats had het geloof in hun opvoeding (pag.49-51)? Wat leert je dat voor jouw 
opvoeding? 
4. De auteur roept ons op tot gebed voor onze kinderen en om oog te hebben voor Gods 
leiding in het leven van onze kinderen (pag.51-53)! Hoe is dat bij jou? 
5. Opvoeden in geloof is mogelijk omdat God beloften voor de opvoeding gegeven heeft.  
Wat belooft de Heere als er een kindje wordt gedoopt (pag.61)? 
6. Welk gebed kunnen ouders voor hun kind bidden vanuit de doop (pag.61/62)? 
7. Herken je het spanningsveld tussen Gods souvereiniteit en onze verantwoordelijkheid 
(pag.62)? 

8. Herken je de voorrechten van het leven onder de bediening van het genadeverbond (pag. 
63)? 
9. Welke verantwoordelijkheden horen erbij (pag.64)? 
10. Wat betekent dit concreet voor de opvoeding (pag.65)? 
 
Meer of andere vragen om bij deze hoofdstukken te bespreken vind je op pag. 330 van het 
boek! 
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BIJEENKOMST 3: KINDEREN BIJ CHRISTUS BRENGEN 
Uit het boek:  Hoofdstuk 5 en 6: De opvoedingstaak van ouders 
Uit de Bijbel:  Markus 10 vers 13-16 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 

1. Waarom brengen ouders hun kinderen tot Jezus (vers 13a)? 
2. Hoe kunnen wij als ouders onze kinderen tot Jezus brengen? 
3. Waarom verhinderen de discipelen dit (vers 13b)? 
4. Wat valt je op aan Jezus’ reactie (vers 14)? 
5. Welke les geeft de Heere Jezus aan volwassenen (vers 15)? 
6. Hoe kunnen wij onze kinderen verhinderen om bij de Heere Jezus te komen? 
7. Wat betekent dit voor onze opvoeding? 
 
Aandachtspunt voor de inleiding: 
Mooi hoe de auteur in dit hoofdstuk schetst dat kinderen de reinigende, wederbarende en 
zaligmakende kracht van de Heere Jezus Christus zeer dringend nodig hebben. Vanuit de 
Bijbelse geschiedenis van ouders die hun kinderen bij de Heere Jezus brengen, trekt hij lijnen 
naar nu. Hij noemt hoe wij kinderen nu tot Christus kunnen brengen, maar ook hoe wij hen 
kunnen verhinderen. Op de taken van ouders als profeet, priester en koning hoef je in deze 
bijeenkomst maar globaal in te gaan. In de komende bijeenkomsten wordt elke taak dieper 
uitgewerkt. 

 
Vragen om te bespreken bij hoofdstuk 5 en 6: 
* Vragen die kunnen helpen om de inhoud van dit hoofdstuk te verwerken: 
1. Ga de verhinderingen na die de auteur noemt (pag.68-69): zijn ze op jou van toepassing? 
2. Ga de tien manieren na om kinderen tot Christus te brengen (pag.71-77): gebruik je ze alle 
tien? Vraag je bij elke manier af: hoe doe ik dat concreet en welke plaats hebben ze in mijn 
opvoeding? 
3. Wat was de betekenis van het zegenen van kinderen door de Heere Jezus in de tijd van de 

Bijbel (pag.78-79)? Hoe is dat nu? 
4. De auteur noemt vier soorten ouderschap (pag.85-88). In welke herken jij jezelf? 
4. Opvoeders zijn profeet, priester en koning (pag.89-93). 
- Wat houdt het in dat je in de opvoeding ‘profeet’ bent? 
- Wat houdt het in dat je in de opvoeding ‘priester’ bent? 
- Wat houdt het in dat je in de opvoeding ‘koning’ bent? 
 
Meer of andere vragen om bij deze hoofdstukken te bespreken vind je op pag. 331 van het 
boek! 
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BIJEENKOMST 4: OUDERS ALS PROFEET 
Uit het boek:  Hoofdstuk 7, 8 en 9: Je taken als profeet in je gezin 
Uit de Bijbel:  Efeze 6 vers 1-4 en Spreuken 3 vers 1-6 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
1. Wat vraagt de Heere van kinderen (vers 1-2)? Waarom staat er zo nadrukkelijk: 

‘gehoorzaam in de Heere’? 
2. Wat vraagt de Heere van ouders (vers 4)? Wat is ‘lering’? En wat is ‘vermaning’? 
3. De eerste verzen van Spreuken 3 laten je zien hoe Salomo daar inhoudt aan geeft bij zijn 
zoon. Wat valt je op? Herken je jezelf hierin? 
4. Welk concreet advies geeft Salomo aan zijn zoon om Gods wet niet te vergeten (vers 3)? 
Hoe zouden we dit nu kunnen doen? 
 
Aandachtspunt voor de inleiding: 
De toon van Salomo in Spreuken 3 is heel positief. Zijn wij niet vaker geneigd om juist het 
negatieve te benoemen en zo onze kinderen te waarschuwen? 
De stof is veel. Je kunt niet alles bespreken. Maak keuzes in wat je wel bespreekt. 
 
Vragen om te bespreken bij hoofdstuk 7,8 en 9: 
1. De auteur begint hoofdstuk 7 met het belang van eenheid in gezin-school-kerk bij het 
onderwijs aan kinderen. Wat kun jij aan die eenheid bijdragen? 
2. Kinderen onderwijzen gebeurt door gericht Bijbelonderwijs (of huiscatechisatie) (pag.100-
103). Leg je opvoeding ernaast. Welke dingen die Beeke noemt doe je al? Wat zou je meer of 
anders kunnen doen? Wissel materiaal uit! 
3. Kinderen onderwijzen gebeurt ook door ons voorbeeld (pag.104-107). (Voor de 
voorbereiding van de opvoedingsgroep: Leg je eigen leven ernaast. Welk voorbeeld laat je aan 

kinderen zien? Welke plaats heeft het geloof in je leven en de omgang met God? Je leven is een boek 

dat kinderen lezen. Wat lezen ze daarin?) Wat wil je hierover delen in deze opvoedingsgroep?  
4. In hoofdstuk 8 gaat het over de inhoud van het onderwijs aan onze kinderen: waarover 
hebben we het als profeet? Wat leren we ze? Beeke noemt tien dingen om over te spreken. 
(Voor de voorbereiding van de opvoedingsgroep: Ga voor jezelf na welke plek ze in je 

opvoeding/onderwijs hebben. Heb je het over deze tien dingen met kinderen? Of is er misschien een 

blinde vlek waar je nauwelijks over spreekt? Hoe kun je dat ondervangen?) Over welke van de tien 
genoemde dingen wil je in de groep iets vragen of zeggen? 
5. Profeet zijn houdt niet alleen in dat je je kinderen onderwijst in de leer, maar ook over het 
leven en dat je ze oefent in een godzalig leven. Kies uit de drie levensterreinen die de auteur 
noemt er één uit en bespreek concreet hoe je dit kunt doen:  

1. Intellectueel (pag.122-126): kinderen Bijbels leren denken over God, geloof, het 
leven, de wereld (Beeke geeft zeven tips hierbij) 

2. Sociaal-emotioneel (pag.126-128): kinderen respect en beleefdheid bijbrengen 
3. Lichamelijk (pag.128-130): kinderen leren over gezondheid, het lichaam, kleding en 

seksualiteit  
6.Je hebt stilgestaan bij ouders als profeet. Wat doet dit thema bij jou? Welke gedachten 
heb je? Welke voornemens maak je? Welk gebed heb je? 
7. Bid (elementen uit) het gebed op pag.131: ‘Heilig en zegen mijn 

huisgodsdienstoefeningen, opdat mijn huis een kwekerij mag zijn voor de hemel’.  
Meer of andere vragen om bij deze hoofdstukken te bespreken vind je op pag. 332-333 van 
het boek! 
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BIJEENKOMST 5: OUDERS ALS PRIESTER 
Uit het boek:  Hoofdstuk 10 en 11: Je taken als priester in je gezin 
Uit de Bijbel:  Job 1 vers 1-5 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
1. Welke vier eigenschappen noemt Gods Woord van Job? Wat betekent dit concreet voor 

Job als vader? 
2. Welke spiegel houdt vers 1 ouders in deze tijd voor? 
3. Welk verband is er tussen vers 2, 3 en vers 1? 
4. Hoe vieren Jobs zonen en dochters hun verjaardag (vers 4)? 
5. Waaruit blijkt Jobs godvrezendheid in zijn gezin (vers 5)? 
6. Na de reiniging offert Job. Waarom (vers 5b)? Aan welke mogelijke zonden denkt hij 
(kanttekening 15)? 
7. Welke les leert Job ouders? 
 
Aandachtspunt voor de inleiding: 
-  
 
Vragen om te bespreken bij hoofdstuk 10 en 11: 
1. Vanuit de Bijbelse geschiedenis van Job noemt de auteur in hoofdstuk 10 twee taken van 
de opvoeder als priester: 

I. Kinderen heiligen 
1. afzonderen van de zonde en toewijden aan de Heere en Zijn dienst 
2. voorbereiden op offeren: toevlucht leren nemen tot de Heere Jezus 
3. onderwijzen in dankbaarheid 

II. Offeren voor kinderen 
1. voor ze bidden - 2. met ze bidden - 3. ze aan God toevertrouwen 

Bij punt 1: 
- Noem met elkaar eens wat concrete opvoedingshandelingen die vallen onder ‘kinderen 
heiligen’.  

- Hoe kun je dit in deze tijd doen? Hoe kun je aan dit afzonderen gestalte geven zonder 
wereldvreemd te zijn of worden?  
- Hoe kun je kinderen verbinden aan de Heere en Zijn dienst? 
Bij punt 2: 
- Welke vragen heb je bij het thema: bidden voor en met kinderen? 
2. In hoofdstuk 11 noemt de auteur nog een derde taak van ouders als priester: met onze 
kinderen meevoelen. Hoe kun je dat doen zonder je kinderen zelfmedelijden aan te praten 
of zich slachtoffer te voelen (pag.143)? 
3. Wat kunnen we van de omgang van de Heere Jezus met Petrus leren voor het meevoelen 
met onze kinderen? 
4. Dit meevoelen is belangrijk om op deze manier aan onze kinderen het beeld van de Heere 
Jezus te mogen vertonen als medelijdende Hogepriester (Hebr.4). Hoe kun je in de 
opvoeding nog meer het beeld van de Heere Jezus vertonen? 
5. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik vind dat in dit hoofdstuk diepe gedachten 
liggen. Na het kijken in deze spiegel blijft het gebed over: ‘O Zoon, maak mij Uw beeld gelijk’.  
Meer of andere vragen om bij deze hoofdstukken te bespreken vind je op pag. 334-335 van 
het boek! 
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BIJEENKOMST 6: OUDERS ALS KONING 
Uit het boek:  Hoofdstuk 12, 13 en 14: Je taken als koning in je gezin 
Uit de Bijbel:  Hebreeën 12 vers 1-12 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
Paulus vergelijkt in dit gedeelte de kastijding van God bij Zijn kinderen met de kastijding van 

een aardse vader. Een teer onderwerp dat tegelijk een spiegel voorhoudt.  
1. Wat is kastijding (vers 5)? 
2. Wat is het grotere geheel waarin kastijding staat (vers 4)? 
3. Wat is het verband tussen kastijding en liefde (vers 6)? 
4. Hoe moet een kind (of: kind van God) omgaan met kastijding (vers 7)? 
5. Wat is het doel van kastijding (vers 10)? Hoe ligt dat in de opvoeding? 
6. Wat moet je voor ogen houden bij kastijding (vers 11)? 
7. Wij kunnen weleens moe zijn van het tegenspreken van onze kinderen. Wat helpt op zo’n 
moment (vers 3)? 
 
Aandachtspunt voor de inleiding: 
Zet het thema weer even in het grotere perspectief: ouders als profeet, priester en koning. 
Na profeet en priester is nu koning aan de beurt. 
 
Vragen om te bespreken bij hoofdstuk 12, 13 en 14: 
1. ‘We behoren in ons huis koninklijke regeerders te zijn, die liefdevol heerschappij oefenen. 
Heerschappij en liefde horen bij elkaar volgens de auteur (pag.155). Waarom? 
2. Wat is tucht volgens jou (pag.156)? Wat bedoelt de Heere als Hij zegt: ‘Tuchtig uw zoon’ 
(Spreuken 29 vers 17 bijvoorbeeld)? 
3.Welke bedoeling moet tucht altijd hebben (pag.156-157)? Hoe kun je dat doel in het oog 
houden in de opvoeding? 
4. Op welke manieren kun je kinderen tuchtigen (pag.159)? 
5.Het is belangrijk om te voorkomen dat tucht nodig is. Welke bouwstenen geeft de auteur 
daarvoor (hfdst.13)? 

6. Welke bouwstenen gebruik je (niet)? Welke zou je meer/minder kunnen gebruiken? 
7. Welke vragen heb jij over het geven van straf (hfdst.14)?  
8. De auteur geeft negen overwegingen bij het geven van straf: 

1. Bedenk dat je opvoeder bent onder God. Dat bewaart je voor straf uit emotie. 
2. Geef straf in liefde 
3. Geef straf met gebed 
4. Geef straf in geloof 
5. Geef straf om berouw aan te moedigen 
6. Geef straf als een opvoedkundig en vormend middel 
7. Geef straf samen met onderwijs 
8. Geef gepaste straf 
9. Geef consequent straf 

Welke is/zijn voor jou helpend? Waar zou je in willen groeien? Wat kan je daarbij helpen? 
 
Meer of andere vragen om bij deze hoofdstukken te bespreken vind je op pag. 335-336 van 
het boek! 
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BIJEENKOMST 7: KINDEREN GODZALIGHEID LEREN 
Uit het boek:  Hoofdstuk 15 en 16: Leven voor de Heere 
Uit de Bijbel:  Titus 2 vers 11-15 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
1. Kijk even naar de eerste tien verzen van dit hoofdstuk. Paulus geeft richtlijnen voor een 

christelijke levenswandel aan oude mannen, oude vrouwen, jonge mannen en jonge 
vrouwen. Welke reden geeft vers 11 daarvoor? 
2. Wat is ‘godzalig leven’ (vers 12, zie ook Titus 1 vers 1 met uitleg)? 
3. Welk doel heeft een godzalig leven op het oog (vers 13)? 
4. Hoe stempelt dit eeuwigheidsperspectief de opvoeding? 
5. Wat kenmerkt je leven als je Christus als Zaligmaker kent (vers 14)? 
 
Aandachtspunt voor de inleiding: 
Soms hoor je zeggen dat huisgodsdienst iets ‘moderns’ is. Wie bij de puriteinen thuis kijkt, 
ontdekt dat huisgodsdienst oude papieren heeft die gebaseerd zijn op Gods Woord. 
Wil je meer lezen over de opvoeding van de puriteinen? Lees dan bijvoorbeeld ‘Leven met 
Christus’ van Mary Winslow of ‘Plichten der ouders’ van J.C. Ryle. In hoofdstuk 16 citeert de 
auteur de puritein William Gouge. Dit boek is in het Nederlands vertaald: ‘Opvoeden voor de 
Heere’ (uitg. De Banier). 
Beeke noemt in hoofdstuk 15 zeven principes voor de opvoeding die hij bij de puriteinen 
tegenkwam. Kies er één of twee uit om in de opvoedingsgroep voor het voetlicht te halen en 
te bespreken. 
Beeke begint hoofdstuk 16 een beetje moeilijk door vanuit de grondtalen van de Bijbel te 
omschrijven wat godzaligheid is. Eenvoudig gezegd: godzalig leven is een hart gericht op God 
en een leven overeenkomstig Zijn gebod. 
Beeke roept alle opvoeders op tot volharding: er gaan vaak jaren overheen voordat we de 
vrucht van onze langdurige inspanningen zien! Dus blijf biddend zaaien! 
 
Vragen om te bespreken bij hoofdstuk 15 en 16: 

1. Weet je iets over de visie op opvoeding bij de puriteinen? Wat heb je er weleens over 
gehoord of gelezen en is waardevol om door te geven? 
2. De puriteinen zagen christelijke gezinnen als middel om Christus’ kerk te bouwen en Gods 
Koninkrijk in de wereld uit te breiden. Is dat ook het opvoedingsdoel dat jij voor ogen hebt? 
3. Welk principe voor de opvoeding wil je bespreken en waarom kies je voor deze? 
4. Halverwege pag.194 beschrijft de auteur een aangrijpende beschuldiging die zal klinken 
op de oordeelsdag. Wat doet dit citaat met jou? 
5. Moeten we kinderen godzaligheid leren? Beeke noemt eerst twee groepen mensen die 
antwoorden met ‘nee’ (pag.196-197). Daarna geeft hij drie argumenten om op deze vraag 
‘ja’ te antwoorden (pag.198-199). Wat vind jij? 
6. Op pag.200-201 citeert de auteur zeven redenen om kinderen godzaligheid te 
onderwijzen van de puritein William Gouge. Welke spreekt jou het meeste aan en waarom? 
7.  Hoe kunnen we kinderen in godzaligheid onderwijzen (pag.202-206)? 
8.  Wat draagt eraan bij dat onze kinderen geen godzaligheid leren (pag.208-209)? 
 
Meer of andere vragen om bij deze hoofdstukken te bespreken vind je op pag. 337 van het 
boek! 
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BIJEENKOMST 8: LUISTEREN KUN JE LEREN 
Uit het boek:  Hoofdstuk 17: Kinderen leren luisteren 
Uit de Bijbel:  Mattheüs 8 vers 5-13 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
1. Wat valt je op aan het gebed van de hoofdman (vers 5-6)? 

2. Welke luisterhouding van de Heere Jezus blijkt uit vers 7? 
3. Wat valt je op aan de reactie van de hoofdman als de Heere Jezus zegt dat Hij zal komen 
(vers 8-9)? 
4. Wat belijdt hij hiermee over de Heere Jezus? 
5. Waar komt Jezus’ verwondering vandaan? 
6. Wat leert dit gedeelte over luisteren en gehoorzamen? 
 
Aandachtspunt voor de inleiding: 
Je kunt ervoor kiezen om dit praktische hoofdstuk ook heel praktisch aan de orde te stellen 
in de opvoedingsgroep door het gezinsmoment met bijbehorend materiaal over 
gehoorzaamheid te behandelen. Zo geef je de ouders als het ware een oefenmoment en een 
duwtje om ook zelf dit gezinsmoment te houden in het gezin. 
Je vindt dit gezinsmoment hier: 
 
De bijbehorende materialen zijn: 
 
Als er tijd voor is, kun je daarna de vragen bij het hoofdstuk nog bespreken. Je kunt die deze 
keer ook achterwege laten. 
 
Vragen om te bespreken bij hoofdstuk 17: 
1. Hoe is het met jouw luistervaardigheden richting je kinderen. Hoor je wat ze zeggen, of 
luister je echt? 
2. Hoe probeer jij je kinderen te leren om echt te luisteren in de kerk (en niet hun tijd uit te 
zitten)? Welk advies van de auteur vind jij waardevol (pag.212-218)? 

3. Hoe leer jij je kinderen om thuis en in gezelschap te luisteren? Welk advies van de auteur 
vind jij waardevol (pag.218-220)? 
4. Het hoofdstuk eindigt met tips die je laten groeien in communiceren. Welk principe 
spreekt jou aan en waarom? 

 
Meer of andere vragen om bij deze hoofdstukken te bespreken vind je op pag. 338 van het 
boek! 
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BIJEENKOMST 9: OVER DE KINDERTONG EN EEN BRUSSENBAND 
Uit het boek:  Hoofdstuk 18 en 19 
Uit de Bijbel:  Jakobus 3 vers 1-10 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
1. Waarmee vergelijkt Jakobus onze tong in vers 3? Wat wil hij daarmee leren? 

2. Waarmee vergelijkt Jakobus onze tong in vers 4? Wat wil hij daarmee leren? 
3. Waarmee vergelijkt Jakobus onze tong in vers 5b-6? Wat wil hij daarmee leren? 
4. Waarom hebben wij een tong gekregen (vers 9a)? 
5. Wat gebeurt er door de zonde met de tong (vers 9b)? 
6. Wat beschadigen wij door een zondig gebruik van de tong (vers 9c)? Waarom is dat erg? 
7. Wat is nodig om je tong in toom te houden? 
 
Aandachtspunt voor de inleiding: 
Mogelijkheden: 
1. Je kunt bij deze hoofdstukken een gezinsmoment over de tong en een gezinsmoment over 
naastenliefde in het gezin (om te oefenen in het uitspreken van liefde naar elkaar en het 
doen van iets liefs voor elkaar) behandelen: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/christen-zijn-je-tong-een-vuur-4-14-jaar/  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/naastenliefde-doe-eens-lief-3-13-jaar/ 
2. Je kunt ook alleen het gezinsmoment over de tong en de vragen bij hoofdstuk 19 
behandelen 
3. Je kunt de vragen bij hoofdstuk 18 behandelen en bij hoofdstuk 19 het gezinsmoment 
over naastenliefde in het gezin. 
4. Je kunt ook alleen de vragen bij de hoofdstukken behandelen 
 
Vragen/stelling om te bespreken bij hoofdstuk 18-19: 
1. Stelling bij hoofdstuk 18: ‘In de opvoeding is het belangrijk om te bedenken dat je zelf een 
godsdienstig kader hebt over wat de Heere wil, maar dat dit bij kinderen nog in ontwikkeling 
is. We zullen dus veel meer uit moeten leggen dan we vaak denken’. 

2. Hoe kun je aan kinderen uitleggen waarom ze van de Heere een tong gekregen hebben en 
wat Zijn bedoeling daarmee is? 
3. Hoe kun je kinderen leren hun tong te beheersen en verkeerde taal te vermijden? 
4. Herken je de drie voorbeelden die de auteur geeft (pag.234-236)? Welke 
vragen/opmerkingen heb je erbij? 
5. Stelling bij hoofdstuk 19: ‘Het spreekt voor jou vanzelf dat je je kinderen liefhebt. Kinderen 
weten dat echter niet als je het ze niet vertelt. Het is belangrijk om dit vaak en steeds weer 
tegen ze te zeggen’. 
6. Welke principes voor broer/zus relaties waren een eyeopener voor je (pag.240-243)?  
7. Hoe kun je bouwen aan een goede broer/zus relatie binnen het gezin (pag.245-249)? 
 
Meer of andere vragen om bij deze hoofdstukken te bespreken vind je op pag. 338-339 van 
het boek! 

  

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/christen-zijn-je-tong-een-vuur-4-14-jaar/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/naastenliefde-doe-eens-lief-3-13-jaar/
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BIJEENKOMST 10: HET OPVOEDEN VAN TIENERS 
Uit het boek:  Hoofdstuk 20, 21 en 22 
Uit de Bijbel:  Spreuken 1 vers 1-15 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
1. Hoe kwam Salomo aan zijn wijsheid (zie ook 1 Koningen 4:29)? 

2. Wat houdt wijs worden en onderwezen te worden, zoals vers 2a aangeeft, in? 
3. Aan wie geeft Salomo zijn wijsheid door? Wat betekent dat voor de opvoeding? 
4. Welke positieve argumenten gebruikt Salomo om Bijbels wijs te worden (vers 5-7)? 
5. Welke opdracht geeft Salomo zijn zoon (vers 5)? Wat houdt dit dus in voor de vader en de 
moeder? 
6. Wat zegt Salomo over groepsdruk (vers 10-14)? 
7. Hoe onderwijst hij zijn zoon in het omgaan met groepsdruk (vers 15-16)? 
8. Wat kunnen wij hiervan leren? 
  
Aandachtspunt voor de inleiding: 
Je kunt bij deze hoofdstukken een gezinsmoment over groepsdruk houden en ouders als het 
ware een oefenmoment geven om ook zelf dit gezinsmoment te houden met hun 
(aankomende) tieners. 
Je vindt dit gezinsmoment hier: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/groepsdruk-8-14-jaar-2/  
Als er nog tijd over is, kun je daarna de vragen bij de hoofdstukken bespreken of bij ouders 
inventariseren welke vragen er over de opvoeding aan tieners leven en die vragen 
behandelen. 
Neem ook de tijd om het boek af te ronden. Als dat niet meer in deze bijeenkomst lukt, kun 
je daar ook een slot bijeenkomst voor afspreken en het besluit uit het boek lezen. Eventueel 
kun je bij de opvoeders vooraf inventariseren welke vragen ze in deze slotbijeenkomst nog 
beantwoord willen zien en deze behandelen. Je kunt ze ook vragen om de beurt iets te 
vertellen over wat het leven van het boek bij hen gedaan heeft: wat ze er uit meenemen of 
wat misschien juist niet… 

 
Vragen/stelling om te bespreken bij hoofdstuk 20-22: 
1. In hoofdstuk 20 schildert de auteur een raamwerk voor de tieneropvoeding: tieners 
helpen om Gods wil voor hun leven te begrijpen en te doen. Hij redeneert vanuit: de 
betekenis van het leven, het doel in het leven, waar geluk in het leven en de ernst van het 
leven. Wat vind je van dit raamwerk voor de opvoeding van tieners? Wat kun je ermee in de 
praktijk? 
2. De belangrijkste levensopdracht voor tieners is: Gods wil voor hun leven ontdekken. Hoe 
kun je ze daarbij begeleiden? 
3. Leeftijdgenoten spelen een grote rol in het leven van tieners. In hoofdstuk 21 gaat het om 
de vraag: hoe kun je groepsdruk weerstaan? 
- Wat merk jij van groepsdruk bij tieners? Kun je daar een voorbeeld van geven? 
- Tieners moeten geworteld zijn om groepsdruk te kunnen weerstaan (pag.268). Hoe kun je 
die wortels laten groeien in de eerste tien levensjaren? 
- Hoe kun je tieners helpen om groepsdruk te weerstaan? 
- Zou het belangrijk zijn om al voor de tienertijd met je kinderen over dit onderwerp te 
spreken? Hoe zou je dat kunnen doen? 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/groepsdruk-8-14-jaar-2/
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4. Door de intense groei die pubers doormaken, kunnen ze soms onredelijk boos worden. De 
auteur noemt in hoofdstuk 22 7 manieren om boosheid bij tieners te voorkomen. Welke 
manier spreekt jou aan? Welke manier is een eye-opener voor je? 
5. Hoe kun je het beste reageren bij boosheid bij je tiener? 
6. Hoe kun je op andere momenten dieper ingaan op hun boosheid en hen begeleiden om 
hier Bijbels mee om te gaan? 

7. Hoe waardeer je de oproep van de auteur om te proberen het hart van tieners te 
bereiken, zodat ze zien dat ze de Heere Jezus nodig hebben? 
 
Meer of andere vragen om bij deze hoofdstukken te bespreken vind je op pag. 340-341 van 
het boek! 

 

 


