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Bijeenkomst 1: De bedoeling van de opvoeding 
Uit het boekje:  Hoofdstuk 1: Hoop op God 
Uit de Bijbel:   Psalm 78:1-11 

 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
1. Wat is het geheim van het gezin (vers 1-3)? 
2. Wat moeten ouders aan hun kinderen doorgeven (vers 4)? 
3. Wat geeft de Heere ouders daarvoor mee (vers 5)? 
4. Wat is de bedoeling van de opvoeding volgens Asaf (vers 6)? 
5. Welke drie gevolgen zijn er dan in het leven van kinderen zichtbaar (vers 7)? 
6. Wat voorkomt zo’n opvoeding als de Heere er Zijn zegen aan verbindt (vers 8-11)? 
 
Vragen om te bespreken naar aanleiding van het gelezen hoofdstuk: 
1. Hoe zou jij de bedoeling van de opvoeding willen omschrijven?  
2. Wat kun je doen om dit opvoedingsdoel dagelijks voor ogen te houden? 
3. Hoe geef je in de dagelijkse omgang met je kinderen handen en voeten aan dit 
opvoedingsdoel? Anders gezegd: hoe doe je dat nu concreet in de opvoeding? 
4. Tegen welke mooie en moeilijke dingen loop je daarbij aan? 
5. Welke vragen heb je daarbij voor andere ouders? 
 
 
Bijeenkomst 2: De betekenis van de Heilige Doop 
 Uit het boekje:  Hoofdstuk 2: Ze zijn ten diepste niet van ons 
 Uit de Bijbel:   Nederlandse GeloofsBelijdenis, art.34 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
1. Welke twee dingen gebeuren er bij het ontvangen van het sacrament van de 
Heilige Doop (eerste zin – door hetwelk…)? Hoe zou je dit naar je kind toe kunnen 
verwoorden? 
2. Wat is de bedoeling daarvan volgens dit artikel (eerste zin – om te…)? Hoe zou je 
het doel van het leven aan je kind(eren) kunnen uitleggen? 
3. Wat houdt het in dat je door de doop Gods merk en veldteken draagt? 
4. Wat getuigt God door de doop? Wat betekent dat? 
5. Welk voorbeeld uit de tweede zin kun je gebruiken om aan je kind(eren) uit te 
leggen waar de Heilige Doop op wijst? 
 
Vragen om te bespreken naar aanleiding van het boekje: 
1. De vorige keer zagen we dat het belangrijk is dat ouders hun opvoedingsdoel voor 
ogen hebben. Waarom is het zo belangrijk dat ook kinderen ween wat het doel van 
hun opvoeding is? 
2. Zouden de meeste kinderen in onze gemeente weten wat de bedoeling van hun 
opvoeding is? 
3. Door met je kinderen te praten over de betekenis van de Heilige Doop, maak je 
hen ook het doel van hun opvoeding duidelijk. Hoezo? 
4. Wat betekent het dat onze kinderen gedoopt zijn? 
5. Hoe vertel je je kinderen over de betekenis van de Heilige Doop? 
6. Tegen welke mooie en moeilijke dingen loop je daarbij aan? 
7. Welke vragen heb je om aan andere ouders te stellen? 
 
 



Bijeenkomst 3: Met kinderen in gesprek 
 Uit het boekje:  Hoofdstuk 3: Ik en mijn huis 
 Uit de Bijbel:   Efeze 6:1-4 en Efeze 5:15-21 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
1. ‘Voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren’ (6:4b) – wat betekent dat? 
2. Wat betekent dit voor de opvoeding? Wat doe je wel en wat doe je niet? 
3. Wat betekent dit concreet voor het leven van ouders en kinderen (5:15)? 
4. Vers 16 wijst op woorden en daden (kanttekening 22). Hoe doe je dat in de 
opvoeding? 
5. Hoe kun je je kind(eren) de wil van de Heere bekend maken (vers 17)? 
6. Hoe kunnen ze vervuld worden met de Geest (vers 18; kanttekening 25)? 
7. Welk opvoedingsadvies geeft vers 19? 
 
Vragen om te bespreken naar aanleiding van het boekje: 
1. Waarom is het zo belangrijk om veel over alledaagse dingen te praten? 
2. Wat is nodig om veel over dagelijkse dingen te praten? 
3. Tegen welke dingen loop je daarbij aan? Welke vragen wil je hierover aan andere 
ouders stellen? 
4. Het is ook belangrijk om veel te praten vanuit Gods Woord: Gods Woord lezen, 
Gods Woord uitleggen. Wat zijn jullie ervaringen op dit gebied? Hoe doe je dat? 
5. Welke concrete tips kun je elkaar daarbij geven? Wat werkt in jouw gezin? 
 
 
Bijeenkomst 4: Wie ben je als opvoeder? 
 Uit het boekje:  Hoofdstuk 4: Waarom kinderen? 
 Uit de Bijbel:   Titus 2:1-8 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
1. Welk voorbeeld moeten vaders aan hun zoons (en andere jongeren) geven (vers 
2)? Maak de woorden die Paulus noemt concreet: wat betekent dit? 
2. Welk voorbeeld moeten moeders aan hun dochters (en andere jongeren) geven 
(vers 3)? 
3. Wat leren zij hun dochters (vers 4-5)? Maak de woorden die Paulus noemt 
concreet: wat betekent dit? 
4. Wat is voor jongens/jonge mannen belangrijk (vers 6)? 
5. Welk voorbeeld vraagt Paulus je te geven (vers 7-8)? 
 
Vragen om te bespreken naar aanleiding van het boekje: 
1. Wie kan een voorbeeld geven waaruit blijkt dat het voorbeeld van ouders van 
wezenlijk belang is? 
2. Wie kan een voorbeeld geven waaruit blijkt dat het goede voorbeeld geven 
moeilijk is? 
3. Wat is ten diepste de bedoeling van het goede voorbeeld geven (vergelijk 
Heidelbergse Catechismus, Zondag 32, Vraag en Antwoord 86) 
4. Ds. Van Ruitenburg vraagt: ‘Welke plek hebben onze kinderen in ons leven? Wie 
is de belangrijkste?’ Waaraan kunnen onze kinderen merken wat het belangrijkste 
voor ons is? 
5. Welk gezin uit de Bijbel is voor jou een voorbeeld? Of welk Bijbls gezin is voor jou 
juist geen voorbeeld? 



 
 
Bijeenkomst 5: De vorming van het geweten 
 Uit het boekje:  Hoofdstuk 5: Geen engeltjes 
 Uit de Bijbel:  Psalm 119:9-16 
  
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
1. Wat is het Kompas dat de juiste richting op de levensweg aangeeft (vers 9)? 
2. Hoe gebruikt de psalmdichter dit Kompas (vers 10 en 11)? 
3. Welk gebed heeft hij daarbij (vers 10b en 12b)? 
4. Wat betekent dit voor het bouwen aan een Bijbels geweten bij je kinderen? 
5. Hoe kunnen ouders hun kinderen aansporen zich aan Gods geboden te houden 
(vers 14)? 
6. Welk antwoord mag je van je kind verwachten (vers 15 en 16)? 
 
Vragen om te bespreken naar aanleiding van het boekje: 
1. Waarom is het nodig om het geweten van onze kinderen te vormen? 
2. Op welke manieren kun je het geweten van je kind vormen? 
3. Welke plaats heeft Gods Woord in je opvoeding? Functioneert Gods Woord als 
een Kompas Die de juiste richting door het leven wijst? Zo nee, hoe kun je Gods 
Woord in het gezin die functie geven? 
4. Hoe kun je als ouders peilen hoe het met de gewetensvorming van je kinderen 
staat? Hoe kun je (bij)sturen? 
 
 
Bijeenkomst 6: Biddende ouders – gebed voor en met onze kinderen 
 Uit het boekje:  Hoofdstuk 6 en 7: Worstelen met God en Gebed aan tafel 
 Uit de Bijbel:   Lukas 18:1-16 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
1. Wat leert de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter (of: aanhoudende weduwe) 
ons? 
2. Wat leert de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar ons? 
3. Hoe kunnen ouders nu hun kinderen tot Jezus brengen (vers 16)? 
4. Hoe kunnen ouders nu hun kinderen verhinderen om tot Jezus te gaan? 
5. Wat leert vers 17 aan opvoeders? 
 
Vragen om te bespreken naar aanleiding van het boekje: 
1. Waarom is bidden het beste wat je voor je kind kunt doen? 
2. Waarom is bidden voor je kinderen zo belangrijk? 
3. Wat kun je bidden voor je kind? 
4. Wat is er gebeden voor je kind na het ontvangen van de Heilige Doop? 
5. Koelman zegt: ‘Bid of de Heere deze uw kinderen naar lichaam en ziel onder Zijn 
zorg en bescherming neemt en hun blijken van Zijn gunst en liefde geeft. Bid of Hij 
hun vergeeft en hen in Christus Jezus door Zijn Geest met Hem verenigt en of Hij 
Zijn eigen instelling (namelijk van de doop) waarmaakt en bekrachtigt. Bid of Hij hen 
wederbaart, of Hij de oude Adam, de verdorven natuur die zij van u ontvangen 
hebben, doodt, kruisigt en ten onder brengt (…). Bid of Hij hen sterkt door Zijn 
genade, opdat zij in het opgroeien de wereld en het vlees en de duivel mogen 



weerstaan en overwinnen en de Heere mogen dienen in nieuwheid des levens en in 
de troost van de Heilige Geest, al de dagen van hun leven.’ (De plichten der ouders) 
Wat vind je van dit citaat? 
6. Wat is voor jou de beste tijd om voor je kinderen te bidden? 
7. Waarom is het belangrijk om ook met je kinderen te bidden? 
8. Welke vragen heb je over bidden met kinderen? 
9. Welke biddende ouder uit de Bijbel is voor jou een voorbeeld? 
 
 
Bijeenkomst 7: Spreken over dood en leven 
 Uit het boekje:  Hoofdstuk 8, 9 en 10: pag. 41-54 
 Uit de Bijbel:   Psalm 34 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte en het boekje: 
1. Stelling: ‘Spreken over dood en leven betreft: het tijdelijke leven en de tijdelijke 
dood – het geestelijke leven en de geestelijke dood – het eeuwige leven en de 
eeuwige dood’. 
2. David spreekt met zijn kinderen in Psalm 34 over de ernst van het leven en de 
zekerheid van de dood (vers 7). Spreken over leven en sterven kan dus naar 
aanleiding van heel concrete gebeurtenissen. Wie kan daarvan een voorbeeld 
geven? Hoe landde dit bij de kinderen? 
3. Merk je dat je kinderen weleens worstelen of bezig zijn met het thema ‘leven en 
dood’? Hoe reageer je daarop? 
4. David spreekt met zijn kinderen over de ernst van de zonde en de noodzaak van 
bekering (vers 15, 10, 17, 19). Hij spreekt ook over de goedheid van de Heere en het 
geluk van Gods volk (vers 13, 9). Wat kunnen wij daarvan leren? Hoe reageren 
kinderen hier op? 
5. David zwijgt niet over de eeuwige dood en het eeuwige leven (laatste twee 
verzen). Wat betekent dat voor onze opvoeding? 
6. Woorden wekken – voorbeelden trekken. Is ons leven in overeenstemming met 
onze woorden? Wat stralen we uit? Wat geven we zonder woorden door? Weegt de 
eeuwigheid? Of gaan we op in de dingen van de tijd? 
7. Kan iemand die onbekeerd is wel opvoeden? Wat kun je wel en wat kun je niet 
doorgeven? Voel je die nood? Waar brengt die je? 
 
 
Bijeenkomst 8: Samen in het gezin 
 Uit het boekje: Hoofdstuk 11, 12 en 13: pag. 55-68 
 Uit de Bijbel: Exodus 12:1-28 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
1. Het gezin is in deze verzen erg belangrijk. Wat leert je dat? 
2. Kinderen doen helemaal mee met alles wat er gebeuren moet. Welke les ligt 
daarin? 
3. Er moet bloed zijn aan de deur van het huis waar het gezin woont (vers 22-23). 
Wat betekent dat voor nu? 
4. Het Pascha is een inzetting voor ouders en kinderen (vers 24). Wat betekent dat 
voor onze kerkelijke feestdagen? 
5. In vers 26 lees je dat ouders hun kinderen moeten uitleggen waarom ze dit 
allemaal doen. Wat kun je daarvan leren? 



 
Vragen om te bespreken naar aanleiding van het boekje: 
1. Waarom is het belangrijk om als gezin samen te zijn en tijd met elkaar door te 
brengen? 
2. Gezamenlijke momenten zijn ook belangrijk om verkeerde invloeden tegen te 
gaan, zegt ds. Van Ruitenburg. Hoezo? Hoe voorkom je (te veel) verkeerde 
invloeden? 
3. Hoe kunnen we meer waardevolle tijd met onze kinderen besteden? 
4. Hoe zorg je in deze tijd van druk, druk, druk voor gezamenlijke momenten als 
gezin? 
5. De zondag is bij uitstek een dag van samen vieren. Wie heeft tips voor een 
gezamenlijke invulling van deze dag? 
6. Hoe kunnen kerkelijke feestdagen nu gezamenlijk gevierd worden? 
7. Hoe lok je vragen uit om met de kinderen de betekenis van de feestdagen te 
bespreken? 
 
 
Bijeenkomst 9: Inscherpen 
 Lezen: Hoofdstuk 14, 15 en 16: pag. 69-83 
 Bijbel: Deuteronomium 6:1-8 en Psalm 127 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte en het boekje: 
1. Wat vraagt de Heere van de Israëlieten toen en van ons nu (6:1-3)? 
2. Waarom legt de Heere de nadruk op het leren en doen van Zijn geboden (6:2-3)? 
3. Zodra Joodse kinderen leren praten, wordt hun Deuteronomium 6:4 geleerd. Kun 
je bedenken waarom? Wat heeft dit ons te zeggen? 
4. Wat zegt de HEERE over het hart en leven van ouders (vers 5 en 6)? 
5. Wat zegt Hij over Gods Woord in de opvoeding (vers 7)? 
6. Wat leert het woord ‘inscherpen’ je? 
7. Vers 8 en 9 spreken over ‘met Gods Woord aan de slag’. Hoe zou je deze verzen 
kunnen vertalen naar onze tijd? 
8. Met welke beelden vergelijkt Salomo in Psalm 127:1 opvoeders? Hoe ziet hij 
kinderen dus? 
9. Welk beeld voor een kind gebruikt hij in vers 3? En in vers 4? 
10. Welke lessen geeft Salomo aan ouders met deze beelden? 
11. Is het slagen van de opvoeding van menselijke inspanning afhankelijk (vers 1-2)? 
Gaat het zonder die inspanning? Wat betekent dit voor opvoeders? 
 
 
Bijeenkomst 10: Ons mens- en Godsbeeld in de opvoeding 
 Lezen: Hoofdstuk 17 en 18: pag. 84-93 
 Bijbel: Kolossenzen 1:9-22 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte en het boekje: 
1. Welk mensbeeld heeft Paulus (vers 16, 21-22, 13-14)? Wat valt je hieraan op? 
2. Als je zelf in één zin zou moeten zeggen welk beeld je van de mens hebt, wat zeg 
je dan? 
3. Hoe beïnvloedt dit mensbeeld je opvoeding? Welk mensbeeld geef je (bewust en 
ongemerkt) aan je kinderen mee? 
4. Is je mensbeeld een Bijbels mensbeeld? 
 



5. Welk Godsbeeld heeft Paulus (vers 16, 13-14, 15, 14 en 20)? Wat valt je hieraan 
op? 
6. Als je in één zin zou moeten zeggen welk beeld je van God hebt, wat zeg je dan? 
Hoe is je beeld van God ontstaan? 
7. Hoe beïnvloedt dit Godsbeeld je opvoeding? Welk beeld van God geef je (bewust 
en ongemerkt) aan je kinderen mee? 
8. Is dit een Bijbels Godsbeeld? 
9. Ds. Van Ruitenburg vraagt (pag.93): De Heere is dichtbij. In welk opzicht is dit eng 
en in welk opzicht is dit een troost? 
 
 
Bijeenkomst 11: De wacht houden 
 Lezen: Hoofdstuk 19 en 20: pag. 94-102 
 Bijbel: 1 Samuël 2:12-17 en 22-30 (vgl. ook 1 Samuël 3:13) 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
1. Wat doen Hofni en Pinehas (vers 12-17)? 
2. Hoe reageert Eli (vers 23)? 
3. Weet hij hoe ernstig het is wat er allemaal gebeurt (vers 24,25)? 
4. Wat heeft Eli wel gedaan en wat heeft hij niet gedaan (1 Samuël 3:13)? 
5. Wat verwijt de Heere Eli (vers 29)? 
6. God straft Eli en zijn huis. Waarom (vers 30)? 
7. Wat leert deze geschiedenis ons? 
 
Vragen om te bespreken naar aanleiding van het boekje: 
1. Waar denk je aan bij waken/op wacht staan? Wat is waken? 
2. Ds. Van Ruitenburg vraagt (pag.97): Hoe kunnen we een twintigjarige nog 
begeleiding geven? 
3. Het kan zijn dat we denken dat we alles tegenhouden, maar dat er gaten in de 
bewaking zitten waardoor er toch dingen naar binnengesmokkeld worden. Kun je hier 
een Bijbels voorbeeld van geven? Hoe kun je dit opsporen? 
4. We kunnen niet alles tegenhouden. Het kwaad is als water bij een dijkdoorbraak 
en sijpelt door allerlei kieren en naden naar binnen. Kun je hier een Bijbels voorbeeld 
van geven? Wat staat ons dan te doen? 
5. Ds. Van Ruitenburg vraagt (pag.102): Wat doen we als zoon of dochter niet meer 
mee naar de kerk wil? Kunnen ze dan nog thuis blijven wonen? 
 
 
Bijeenkomst 12: Aan God gewijd 
 Lezen: Hoofdstuk 21, 22 en 23: pag. 103-114 
 Bijbel: 1 Samuël 1:10-11 en 20-28 en 1 Samuël 2:1-2, 19-21 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte en het boekje: 
1. Wat belooft Hanna (vers 11)? 
2. Wat houdt het in dat ze haar zoon aan de Heere geeft (kanttekening 28)? Wat is 
‘je kinderen aan God wijden’? Hoe kunnen we elke dag opnieuw onze kinderen aan 
de Heere toewijden? (vraag pag.106) 
3. Wat valt je op aan de naamgeving van de geboren zoon (vers 20)? Zegt dit ons 
iets over de naamgeving van onze kinderen? 
 



4. Waarom offert Elkana (vers 21, kanttekening 45 en 46)? 
5. Welke uitleg van ‘aan God toewijden’ geeft vers 22? Wat kunnen we hiervan leren 
voor onze opvoeding? 
6. Wanneer wordt Samuël naar Eli gebracht (vers 24)? 
7. Waarmee brengen ze hem naar Eli (vers 24)? Wat betekent dit? Wat betekent dit 
voor vandaag? 
8. Wat betekent het dat hij aan de HEERE overgegeven wordt (vers 28)? ‘Loslaten 
en overgeven dus…’ schrijft ds. Van Ruitenburg. Hoe doe je dat? 
9. Welke gevoelens geeft dit Hanna (1 Samuël 2:1 en 2)? Wat kunnen wij hiervan 
leren? 
10. Loslaten betekent niet: aan hun lot overlaten. Hoe zie je dat bij Hanna (vers 19)? 
Wat betekent dit voor ons? Welke vragen kun je stellen om in contact te blijven en 
wat kan je doen om je kinderen ‘open te breken’? (vraag pag. 114) 
11. Wat leren vers 20 en 21 ons? 
 
 
Bijeenkomst 13: Leren en vermanen 
 Lezen: Hoofdstuk 24, 25 en 26: pag. 115-126 
 Bijbel: Efeze 6:1-4 en Zondag 39 Heidelbergse Catechismus. 
 
Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte en het boekje: 
1. Wat vraagt de Heere van kinderen (vers 1)? Waarom? 
2. Wat betekent ‘eren’ (vers 2)? Welke invulling geeft Zondag 39 daar aan? 
3. Welke belofte verbindt de Heere aan gehoorzamen (vers 3)? 
4. Waar moeten vaders (en moeders) voor waken (vers 4a)? 
5. Ds. Van Ruitenburg vraagt (pag. 118): Hoe kunnen we liefdevol onze 
verontwaardiging laten blijken? 
6. ‘Wie iets geleerd heeft van Gods vergeving, zal teerhartig worden en warmer dan 
ooit tevoren’, zegt ds. P. van Ruitenburg (pag. 117). Herkennen we dat? 
7. Welke opdracht krijgen ouders (vers 4b)? Wat is ‘lering’? Wat is ‘vermaning’? Hoe 
benoemt Zondag 39 deze opdracht? 
8. ‘Als gezin Gods Woord onderzoeken’, zegt ds. P. van Ruitenburg (pag. 120). Hoe 
kun je dat doen? 
9. Ds. Van Ruitenburg vraagt (pag. 122): Welke hulpmiddelen zou je als ouders 
kunnen gebruiken om kinderen uit te leggen wat ze niet begrijpen?  
10. Waar komt het gezag vandaan en wat betekent dat voor ouders volgens Zondag 
39? 
11. ‘Met een stevige hand regeren en tegelijk liefdevol blijven’, zegt ds. P. van 
Ruitenburg (pag. 117). Wat kan daarbij helpen? 
12. Ds. Van Ruitenburg vraagt (pag. 126): Is het goed om aan je kinderen droefheid 
over de zonde te laten merken? Of moet je dat (als het er mag zijn) verbergen (zie 2 
Korinthe 7:9)? 
13. ‘Het mooiste is als kinderen bij hun ouders geestelijke blijdschap zien’, zegt ds. P. 
van Ruitenburg (pag. 125). Hoe zien ze dat en waarom is dat belangrijk? 
 
 
Bijeenkomst 14: Profeet, priester en koning zijn in het gezin vanwege Gods 
verbond 

Lezen: Hoofdstuk 27, 28, 29 en 30: pag. 127-145 
Bijbel: Lukas 1:57-80 



Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 
1. Hoe wordt de gezinsuitbreiding omschreven (vers 58)?  
2. Wat is de betekenis van de besnijdenis (vers 59)? Wat betekent de doop? 
3. We betrekken hierbij ook de vraag op pag.130 van Inscherpen: Wat is met 
betrekking tot de opvoeding de troost van Gods verbond? 
4. Er ging een goed gerucht uit van het gezin van Zacharia en Elizabet (vers 65). Wat 
betekent dat voor onze gezinnen? 
5. ‘En de hand des Heeren was met hem’ (vers 66). Wat betekent dat? En wat 
betekent dat voor ons? 
6. Zacharia looft de Heere, omdat Hij een hoorn der zaligheid heeft opgericht (vers 
68 en 69). Wat leert ons dat? 
7. ‘De Heere dacht aan Zijn heilig verbond’ (vers 72). Hoe heeft dit betekenis voor 
ons? 
8. Wat is het doel daarvan (vers 74 en 75)? Hoe is dat merkbaar in het gezinsleven? 
9. Johannes was een profeet des Allerhoogsten (vers 76). Dat is ook de 
levensroeping van ons en onze kinderen. Waaruit blijkt dat? 
 
Vragen om te bespreken naar aanleiding van het boekje: 
1. Hoe kun je proberen om profeet te zijn in je gezin? 
2. Hoe kun je proberen priester te zijn in je gezin? 
3. Hoe zouden we als gezin God kunnen offeren? 
4. Hoe leer je je (verdienende) kinderen hun ‘tienden’ offeren? 
5. Hoe kun je proberen koning te zijn in je gezin? 
6. Hoe kun je je gezin verdedigen tegen wereldse invloeden? 
7. Hoe kun je in het gezin de goede strijd strijden? 
8. Door Wie alleen kun je profeet, priester en koning zijn in je gezin (Heidelbergse 
Catechismus Zondag 12)? 
 
 
Bijeenkomst 15: Opvoeden in eeuwigheidslicht 
 Lezen: Hoofdstuk 31, 32 en 33: pag. 146-158 
 Bijbel: Micha 7:1-9 en 14-20 

Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte en het boekje: 
1. Hoe is het met de ‘kerk’ in Micha’s dagen (vers 1-4)? 
2. Wat gebeurt er in de gezinnen (vers 5 en 6)? 
3. In hoeverre kun je vers 1 t/m 6 vergelijken met onze tijd? 
4. Ds. Van Ruitenburg vraagt (pag.150): Noem een aantal dingen waarin wij nogal 
werelds zijn… 
5. Welke invloed zou dit kunnen hebben op onze kinderen? 
6. Hoe kan Micha in zo’n ‘wereldgelijkvormige tijd’ juichen (vers 7)? 
7. Wat leert hij ons daardoor? 
8. Micha kent zichzelf medeschuldig aan de problemen van zijn tijd. Hoe blijkt dat 
(vers 9)? 
9. Wat leert hij ons daardoor? 
10. Wie heeft Micha nodig (vers 9 slot en vers 14)? Waarom (vers 16-20)? 
11. Wat houdt opvoeden in eeuwigheidslicht dus in? 
12. Maak het eens concreet: waaraan merken onze kinderen dat ouders de 
opvoeding in eeuwigheidslicht zien? 
 
  


