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BIJEENKOMST 1: Communicatie in het gezin 

Uit het boek:  Hoofdstuk 2: Communicatie in huwelijk en gezin 

Uit de Bijbel:  Genesis 2:21-25 en Genesis 3:6-15 

 

Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 

1. Hoe communiceert Adam als hij van de Heere een vrouw gekregen heeft (2:23)? 

2. Vers 24 wijst niet alleen op lichamelijke eenheid. Waarop nog meer? 

3. Wat leert vers 25 ons over de communicatie tussen man en vrouw voor de zondeval? 

4. Wat is het gevolg van de zondeval in de relatie tussen Adam en Eva (3:7)? 

5. Wat is er veranderd in hun verhouding met de Heere (3:8)? 

6. Wat leert vers 9? Wat betekent dit voor de onderlinge communicatie? 

7. Wat valt je op aan Adams antwoord tot de Heere (3:12)? 

8. En aan Eva’s antwoord (3:13)? 

9. Wie is nodig om de verhouding tot de Heere en de verhouding tussen mensen te 

herstellen (3:15)? 

 

Aandachtspunt voor de inleiding: 

Je kunt de thematiek van dit hoofdstuk ook splitsen: 

1. Communicatie in het huwelijk 

2. Communicatie in het gezin 

Wij hebben punt 1 laten liggen voor thuis en alleen punt 2 op deze bijeenkomst behandeld. 

 

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk: 

1. ‘Bij een goede communicatie hoort ook het uiten van waardering en liefde voor elkaar’. 

Weet je kind dat jij van hem of haar houdt? Hoe dan? Hoe heb je dat laten blijken?  

2. Veel ouders vinden het niet moeilijk om een kritische opmerking te maken over bepaald 

gedrag van het kind, maar vinden het wel moeilijk om iets positiefs te zeggen over wie het 

kind is. 

a. Herkennen jullie dat? 

b. Waar zou dat vandaan kunnen komen? 

c. Is het Bijbels om het positieve te verwoorden? Sommige mensen denken dat kinderen 

daar hoogmoedig van worden. Kun je Bijbelse voorbeelden geven van het benoemen van 

iets wat positief is? 

3. Casus pag.10: Herkenbaar? 

Tip pag.11: samen dingen doen door vader en zoon. Herkenbaar? 
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4. De vijf niveaus van communicatie (pag.17/18) zijn niet alleen belangrijk in de 

communicatie tussen man en vrouw, maar ook tussen ouders en kinderen. 

5. Praktische tips: 

- spreek in de ik-vorm: ‘Ik vind het vervelend dat…’ 

- voorkom algemene verwijten: ‘Jij … altijd/nooit…’ 

- wees concreet: ‘Ik wil dat je…’ 

- onder vier ogen bereik je vaak meer… 

6. Krijgt je kind voldoende vitamine ABC (Aandacht, Belangstelling, Contact)? Hoe geef je 

deze vitaminen? 

7. Communicatie in vier levensfasen: 

- 0-3 jaar: sfeer van veiligheid en geborgenheid 

- 4-6 jaar: steeds meer uitleggen 

- 7-12 jaar: inlevend luisteren, gesprekken die het geweten vormen 

- 12-17 jaar: blijf in gesprek, bijvoorbeeld door samen uit te gaan. 

Opdracht: ‘Ga samen met andere ouders op zoek naar de juiste weg in richtinggevende 

communicatie met je kinderen in een wereld waarin veel medeopvoeders de toon aangeven’. 
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BIJEENKOMST 2: De invloed van hoe je zelf opgevoed bent (overdracht) 

Uit het boek:  Hoofdstuk 3: Over loyaliteit en overdracht 

Uit de Bijbel:  Jeremia 35 

 

Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 

1. Jeremia krijgt van de Heere de opdracht om de Rechabieten naar de tempel te laten 

komen en hen wijn te drinken te geven. Ze komen wel, maar willen geen wijn drinken. 

Waarom niet (vers 6)? 

2. Wat leert je dat over de opvoeding die zij gekregen hebben? 

3. Wat zit er nog meer vanuit hun opvoeding in hun ‘levensrugzak’ (vers 7)? 

4. Hoe gaan ze met deze ‘bagage’ om (vers 8-10)? 

5. Wat leert ons dat? 

6. De Rechabieten worden aan de Israëlieten ten voorbeeld gesteld. Wat moeten de 

Israëlieten van de Rechabieten leren (vers 12-14)? 

7. Waarom worden de Israëlieten gestraft (vers 15-17)? 

8. Waarom worden de Rechabieten gezegend (vers 18-19)? 

9. Wat betekent deze geschiedenis voor ons? 

 

Aandachtspunt voor de inleiding: 

Ook bij dit hoofdstuk geldt dat je de thematiek kunt splitsen: 

1. Over loyaliteit 

2. Over overdracht 

Wij hebben alleen het thema ‘overdracht’ besproken: De invloed van hoe je zelf opgevoed 

bent op de opvoeding die je aan je kinderen geeft. De alinea’s over loyaliteit hebben we 

overgeslagen; wel het slot van het hoofdstuk op pagina 36 en 37 meegenomen.  

In Jeremia 35 zie je heel duidelijk dat wie je bent en wat je doet erg bepaald is door de 

opvoeding die je hebt gekregen. 

 

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk: 

1. Ben je je ervan bewust dat je in je eigen opvoeding bagage hebt gekregen die van invloed 

is op hoe je nu zelf opvoedt?  

2. Hoe komt het dat onverwerkte of weggestopte pijn of boosheid vanuit het verleden een 

belemmering is voor je opvoeding in het heden (verhaal Peter pag.31)?  

3. Wat betekent dat voor je omgaan met het verleden (verhaal Ineke pag. 32)? 

4. Ben je onvermijdelijk het ‘slachtoffer’ van je familiegeschiedenis (vgl. Ezechiël 18:20)? 
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5. Hoe ben je in staat om een wending in de familiegeschiedenis te geven (vgl. Jesaja 61:4 

en Mattheüs 19:26)? 

6. Iemand met een ingewikkelde familiegeschiedenis kreeg wel eens wat moed tijdens het 

lezen van een meditatie over de lijn van de geslachten bij Abraham, Izak en Jakob: ‘Een 

ingewikkelde familiegeschiedenis. Maar God volvoert Zijn raad. Dwars door het onvolmaakte 

en onvolkomene van mensen heen’. Welke troost heeft dit citaat voor zo iemand (vgl. 

Filippenzen 4:19)? 

7. ‘De puberteit is een periode waarin jongeren een eigen identiteit gaan ontwikkelen. Bij het 

ontwikkelen van een eigen identiteit hoort eigen keuzes maken. Dit kan een moeilijke periode 

zijn voor ouders en kinderen’ (pag.36). Wat kan helpen deze periode goed door te komen? 

8. Wat is de plaats van grootouders in de opvoeding? 

- Wat kunnen je ouders (als je die nog mag hebben) voor je kinderen betekenen (vgl. 2 

Timotheüs 1:5)? 

- Wat kunnen je ouders (als je die nog mag hebben) voor jou betekenen (vgl. Titus 2:3-5)? 
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BIJEENKOMST 3: Godsdienstige opvoeding 

Deel 1: De zaterdagavond 

Uit het boek: Hoofdstuk 4-1: De godsdienstige opvoeding van het kind (pag.39-46) 

Uit de Bijbel: Deuteronomium 11:18-28 

 

Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 

1. Wat zegt Mozes eerst tegen ouders (vers 18a)? Wat betekent dat voor hun leven (vers 

18b)? 

2. Wat moeten zij met Gods Woord nog meer doen (vers 19a)? 

3. Hoe kunnen ze dat doen (vers 19b)? 

4. Hoe nog meer (vers 20)? 

5. Welke levenshouding hoort daarbij (vers 22)? 

6. Wat is het doel daarvan (vers 21 en 23-25)? Wat betekent dat voor nu? 

7. Is het nu ook belangrijk je kinderen ‘de zegen en de vloek’ voor te houden (vers 26-28)? 

 

Aandachtspunt voor de inleiding: 

Dit hoofdstuk wordt in drie bijeenkomsten behandeld: 

1) De zaterdagavond 

2) Praten over de preek 

3) In gesprek over de Heere en Zijn dienst 

 

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk: 

Zie de vragen op pag.46-47. 
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BIJEENKOMST 4: De godsdienstige opvoeding 

Deel 2: In gesprek over de preek 

Uit het boek:  Hoofdstuk 4-2: De godsdienstige opvoeding (pag.47-54) 

Uit de Bijbel:  Spreuken 4:1-22 

 

Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 

1. Waar moeten kinderen en jongeren naar luisteren (vers 1)? Wat is tucht? 

2. Wat leren de vader en moeder aan hun zoon (vers 4-6)? Wat betekent dat voor ons als 

ouders? 

3. Welke belofte noemt vers 10 (en ook vers 13) wanneer horen wordt gevolgd door 

gehoorzamen? 

4. Wat valt je op aan de ‘gesprekstoon’ van deze ouders?  

5. Wat valt je op aan de ‘gespreksonderwerpen’? 

6. Wat is de les van Spreuken 4 richting het thema van vanmorgen? 

 

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk: 

1. Wat is je reactie als je op pag.47/48 leest over de zondagsbesteding die Willem Teellinck 

beschrijft? 

2. Herken je er iets van in je eigen gezin? 

3. Wat zijn valkuilen wanneer je in het gezin over de preek napraat? 

4. Wat zijn tips die je de anderen kunt geven? 

5. Hoe vind je openingen voor een gesprek over de preek (pag. 52/53)? 

6. Hoe ga je om met pubers die ‘openlijk schoppen’ of ‘een negatieve houding’ hebben met 

betrekking tot (het praten over) de preek (pag.53/54)? 

7. Wat is het gevaar van kritische opmerkingen over de preek?  

8. Wat vind je van het voorbeeld op pag.54 van hoe die vader omging met een onbijbelse 

preek? 
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BIJEENKOMST 5: De godsdienstige opvoeding 

Deel 3: Hoe ga/blijf je in gesprek over de Heere en Zijn dienst 

Uit het boek:  Hoofdstuk 4-3: De godsdienstige opvoeding (pag.50-52 (de alinea waar boven 

staat: ‘Middelen’) en 55-58) 

Uit de Bijbel:  2 Timothéüs 1:1-14, 2 Timothéüs 2:22-23 en 2 Timothéüs 3:14-17 

 

Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 

1. Wat kun je vanuit 2 Timothéüs 1:5 zeggen over Timothéüs’ opvoeding? 

2. Waar roept Paulus Timothéüs toe op (vers 8)? Welke boodschap gaat daarvan uit voor 

onze kinderen? 

3. Wat moet Timothéüs vasthouden (vers 13 en 14)? Hoe kan hij dat? 

4. Waar moet hij van wegvluchten (2 Timothéüs 2:22a)? 

5. Wat moet hij najagen (vers 22b)? 

6. Wat moet hij verwerpen (vers 23)? 

7. Wat was het Kompas in Timothéüs’ opvoeding (2 Timothéüs 3:14 en 15a)? 

8. Waarom is het zo belangrijk met kinderen/jongeren de Bijbel te lezen (vers 15b)? 

9. Welke vier functies van de Bijbel voor ons leven noemt Paulus (vers 16)? 

10. Wat is het doel van Bijbellezen (vers 17) in het leven van ons en onze kinderen? 

 

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk: 

1. Vaak is er weinig tijd voor gesprekken over de Heere en Zijn dienst (pag.48 onderaan). 

Hoe voorkom je dat er geen tijd is om over wezenlijke dingen te praten? 

2. Advies van het boek (pag.49 halverwege): bewuster omgaan met datgene wat we gewoon 

zijn om te doen (bidden en Bijbellezen aan tafel). Hoe kan het bidden ‘een werkelijk bidden 

met elkaar’ zijn? Hoe kan het Bijbellezen ‘een je laten gezeggen door het Woord’ en een 

‘met elkaar delen wat we uit het Woord hebben meegekregen’ zijn? 

3. Welke ‘lekken’ (pag.50 bovenaan) kunnen er in ons gezin zijn t.a.v. het dienen van de 

Heere? 

4. Hoe houd je met gesloten pubers een open gesprek? 

5. Herken je de valkuilen voor een goed gesprek? 

Geen sfeer van vertrouwen - Ouders die geen tijd hebben vanwege hun eigen bezigheden - 

Ouders die het niet nodig vinden om over geestelijke zaken te spreken omdat dit tot het 

privéterrein behoort - Ouders die wel willen maar nooit geleerd hebben hier over open te 

spreken 

6. Stelling: ‘Jongeren hebben er behoefte aan om persoonlijke geloofsbelevenissen te horen’ 

(pag.52 halverwege). 
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BIJEENKOMST 6: De invloed van vaders op kinderen – deel 1 

Uit het boek:  Hoofdstuk 5-1: De opvoedkundige betekenis van vaders (pag.61-71) 

Uit de Bijbel:  Genesis 22:1-18 

 

Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 

1. Waarom krijgt Abraham deze bijzondere opdracht (vers 2 en 12)?  

2. Hoe reageert Abraham (vers 3)? 

3. Wat valt je op in vers 5? 

4. Hoe oud was Izak waarschijnlijk (kanttekening 14)? 

5. Hoe tekent vers 6 de vader-zoon verhouding? 

6. Wat valt je op aan Izaks aanspraak tot zijn vader (vers 7)? 

7. Wat valt je op aan hoe Abraham zijn antwoord begint (vers 7)? 

8. Abraham en Izak zijn allebei ‘lijdzaam en gehoorzaam’ (kanttekening 16). Wat kunnen we 

daarvan leren? 

9. Wat leert deze geschiedenis ons over de relatie tussen vader en zoon? 

10. De Bijbel leert ons dat hoe God de Vader met Zijn kinderen omgaat, zichtbaar moet zijn 

in hoe een aardse vader met zijn kind(eren) omgaat. Wat leert ons dat over het vaderschap? 

 

Aandachtspunten voor de inleiding: 

Dit hoofdstuk wordt in twee bijeenkomsten behandeld. 

 

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk: 

1. Welke vader uit de Bijbel zou je aan je man als voorbeeld willen voorhouden? Waarom 

deze vader? 

2. Vaders zijn belangrijk voor kinderen. Hoe kun je dat aan je man duidelijk maken? 

3. “Vaders wijzen meer naar ‘buiten’, terwijl moeders meer gericht zijn op ‘binnen’” (blz. 67). 

Herken je dat? 

4. Vaders leren zonen “mannelijk gedrag” (blz.67). Voor dochters is vader vooral 

“oefenfiguur” (pag.68). Kun je daar een voorbeeld uit de praktijk van geven? 

5. Hoe kan vader een goede gewetensontwikkeling bij kinderen bevorderen (blz.70)? 

6. Wat kunnen vaders concreet doen met hun kinderen in de basisschoolleeftijd? 

7. Welke activiteiten kunnen vaders ondernemen om een goede relatie met hun jongen in de 

tienerleeftijd te bevorderen? 

8. Hoe krijg je als vader een goed gesprek met je jongen in de leeftijd van 12-16 jaar? En 

hoe van 16 jaar en ouder? 
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BIJEENKOMST 7: Vader als profeet, priester en koning in het gezin 

Uit het boek:  Hoofdstuk 5-2: De opvoedkundige betekenis van de vader (pag.71-79) 

Uit de Bijbel:  Jozua 1:1-9 en Jozua 24:14-27 

 

Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 

Vragen bij Jozua 1: 

1. Hoe kun je de taak die Jozua als leider van het volk had vergelijken met de taak van vader 

in het gezin (vers 1-6)? 

2. Wat is nodig voor Jozua om verstandelijk te handelen ten opzichte van het volk (vers 7-8)? 

3. Wat betekent dit voor vaders (en moeders) ten opzichte van hun gezin? 

Vragen bij Jozua 24: 

4. Welke opdracht geeft Jozua aan het volk (vers 14-15)? 

5. Wat betekent deze opdracht voor vaders in het gezin? 

6. Welk voorbeeld geeft Jozua (vers 15b)? 

7. Wat bedoelt Jozua in vers 19-20; ontmoedigt hij het volk om de HEERE te dienen? 

8. Jozua vernieuwt en bevestigt het verbond (vers 25-27). Wat betekent dit voor ouders die 

hun ja-woord bij de doop van hun kinderen (teken en zegel van Gods genadeverbond) 

hebben uitgesproken? 

 

Aandachtspunt voor de inleiding: 

Dit is de tweede bijeenkomst rond hoofdstuk 5 over vaderschap. 

 

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk: 

1. Waarom is het voor een vader belangrijk om voldoende tijd te hebben (misschien beter: 

tijd te maken) voor de opvoeding (pag.72-73)? 

2. Vader is profeet in het gezin (pag.74-75). Wat deed een profeet? Hoe blijkt dat vader 

profeet is in het gezin? Welke concrete taken horen daarbij? Hoe kunnen wij als moeders 

hem daarin tot een hulp zijn? 

3. Vader is priester in het gezin (pag.75-76). Wat deed een priester? Hoe blijkt dat vader 

priester is in het gezin? Welke concrete taken horen daarbij? Hoe kunnen wij als moeders 

hem daarin tot een hulp zijn? 

4. Vader is koning in het gezin (pag.76-77). Wat deed een koning? Hoe blijkt dat vader 

koning is in het gezin? Welke concrete taken horen daarbij? Hoe kunnen wij als moeders 

hem daarin tot een hulp zijn? 

5. Wat kunnen we leren van de vader van de verloren zoon (pag.78)? 

6. Wat kunnen we leren van de vader van de maanzieke knaap (pag.79)? 
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BIJEENKOMST 8: Een Bijbels gevormd geweten? 

Uit het boek:  Hoofdstuk 6-1: Gewetensvorming en godsbeelden (pag.81-89) 

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)? 

 

Aandachtspunt voor de inleiding: 

Dit hoofdstuk wordt in twee delen behandeld: 

1. Het geweten 

2. De Godsbeelden 

 

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk: 

1. 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? 

2. Hoe ben je bezig (geweest) om het geweten van je kinderen Bijbels te vormen? Hoe kijk je 

erop terug? Welke tip(s) heb je voor andere ouders? Wat zou je anders doen als je 

overnieuw kon beginnen?  

3. Hoe kun je als ouders peilen hoe het met de gewetensvorming van je kinderen staat? Hoe 

kun je (bij)sturen? 

4. Ds. A.A. Egas schrijft in zijn boek over het geweten: ‘In een samenleving die geen 

rekening meer houdt met God en Zijn geboden wordt meer dan ooit de noodzaak gevoeld 

van een Bijbelse gewetensvorming voor kinderen en jongeren. Het is een van God gegeven 

middel waardoor onze kinderen en jongeren christelijk mogen leven in deze ontkerstende 

samenleving. Het belangrijkste middel om de gewetens te vormen naar de norm van Gods 

Woord is de huisgodsdienst. Het is daarom belangrijk vroeg met huisgodsdienst te 

beginnen’. 

- Herken je de noodzaak van een Bijbelse gewetensvorming? 
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- Ook de komst van de smartphone wordt vaak genoemd als noodzaak van vroege Bijbelse 

gewetensvorming. Hoe zie je dat? 

- Ben je het met de predikant eens dat huisgodsdienst het belangrijkste middel is voor 

Bijbelse gewetensvorming? 

- Hoe is het met de huisgodsdienst in je gezin? 

5. Arie (35) en Janine (34)  vinden dat er op de basisschool voldoende aandacht gegeven 

wordt aan de Bijbelse geschiedenissen (en daar zijn ze blij mee), maar dat er te weinig 

aandacht gegeven wordt aan een Bijbelse levenswandel (en dat vinden ze jammer). Gods 

Woord is daardoor bij veel basisschoolkinderen meer iets van verhalen van vroeger, dan dat 

het richtinggevend is voor deze tijd. Kinderen kennen veel Bijbelse geschiedenissen, maar 

kunnen de lijnen vanuit Gods Woord naar hun eigen leven maar moeilijk trekken. Daarom 

zijn Arie en Janine begonnen met het houden van Bijbelstudies rondom de brieven van 

Paulus. In zijn brieven liggen leer en leven zo duidelijk in elkaars verlengde. Paulus is daarbij 

vaak zo praktisch! Arie zei pas nog tegen de juf van groep 7: ‘Als je met de kinderen 

Bijbelstudies zou houden uit de brieven van Paulus, hoef je geen SOVA (sociale 

vaardigheids)-lessen meer te geven. Niet alleen alles wat nodig is voor de omgang met de 

Heere ligt in deze brieven, maar ook alles wat nodig is voor de omgang met elkaar’.  

- Herken je de zorg van Arie? 

- Hoe kun je ervoor zorgen dat je kinderen Gods Woord niet alleen zien als Bijbelse 

geschiedenis over toen, maar ook als Kompas voor nu? 

- Hoe doe je dat zelf concreet in je gezin? 
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BIJEENKOMST 9: Het beeld van God in de opvoeding 

Uit het boek:  Hoofdstuk 6-2: Gewetensvorming en Godsbeelden (pag.89-97) 

Uit de Bijbel:  Johannes 1:1-18 en 1 Johannes 4:10-17  

 

Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte en bij het gelezen gedeelte: 

1. De Heere Jezus is het Beeld van God (vergelijk ook Hebreeën 1:3, 2 Korinthe 4:4, 

Kolossenen 1:15). Wat houdt dit in (zie ook vers 18)? 

2. Welk beeld van God laat de Heere Jezus op aarde zien (vers 14)? 

3. Hoe komt het dat ik het juiste zicht op Wie God is ben kwijtgeraakt (vers 5)?  

4. Hoe krijg ik een Bijbels evenwichtig beeld van God (vraag pag.89)? 

5. Waarom is dat belangrijk voor de opvoeding van onze kinderen (pag.90)?  

6. Hoe vormen onze kinderen zich een beeld van God (pag.90)? 

7. Herken je de eenzijdige beelden van God die er kunnen zijn (pag.90-92)? 

8. Wat vertellen wij onze kinderen over Wie God is? Wat laten we ze zien van Wie God is? 

9. Welk kenmerkend woord gebruikt Johannes in zijn zendbrief waardoor mensen iets van 

God kunnen weerspiegelen (1 Johannes 4:10-17)? 

10. ‘Dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld’ (vers 17). Hoe kan dat (zie ook 2 Korinthe 

3:18)? 

11. ‘Als wij onze kinderen willen vertellen Wie God is, welk godsbeeld juist en evenwichtig is, 

dan moeten we ze vooral veel over de Heere Jezus vertellen’ (pag.93). Vind je dat ook? 

Hoe? 

12. Welke twee woorden over de Heere Jezus wil Johannes vooral doorgeven (vers 14 en 

17)? Wat leer je daarvan? 

13. De auteur van het boek ziet ze in het gezin terug door ‘straffen en vergeven’ (pag. 94). 

Hoe is het hiermee in jouw gezin? 

14. ‘Laten we vooral ook met onze jongeren spreken over de rijkdom van het dienen van de 

Heere’ (pag.96). 

 

Aandachtspunt voor de inleiding: 

Dit hoofdstuk wordt in twee delen behandeld: 

1. Het geweten 

2. De Godsbeelden 

De vragen bij het Bijbelgedeelte en bij het boek vloeien in elkaar over. 
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BIJEENKOMST 10: Zelfvertrouwen 

Uit het boek:  Hoofdstuk 7: Zelfvertrouwen als motor 

Uit de Bijbel:  Romeinen 16:1-16 

 

Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 

1. Paulus groet verschillende personen van de gemeente van Rome. Hij noemt niet alleen de 

namen van de mensen die hij groet, maar hij zegt er steeds nog wat bij. Wat valt je daarbij 

op? 

2. Isaac da Costa schrijft in zijn Bijbellezing over dit gedeelte: ‘Paulus weet ieder door iets 

anders te onderscheiden en allen door een woord van lof te verheffen. Hij geeft ieder een 

getuigenis van iets uitnemends te hebben gedaan. Of hebben wij daar iets tegen? Zijn wij 

bang om elkaar te prijzen? Paulus niet. Hij had een ruim hart  en een veelomvattende 

liefde. En de liefde heeft ogen om alles op te merken wat liefelijk is, en als zodanig te 

waarderen’.  

 a. Beantwoord de vetgedrukte vragen eens… 

 b. Waarom is het niet verkeerd wat Paulus doet? 

 c. Waarom is het zo waardevol wat Paulus doet? 

3. Isaac da Costa zegt ook: ‘Zo heeft Paulus voor iedereen iets, dat deze belangrijk maakt bij 

anderen, waardoor hij hem adelt, en maakt dat anderen hem met liefde en achting aanzien. 

En zo zocht hij voor allen iets op, dat hen beminnelijk kon maken in de ogen der broederen’. 

a. Wat doet een positieve opmerking ? 

b. Wat doet een positieve opmerking over iemand bij een ander? 

 

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk (zie boek pag.114): 

1. Waarom is zelfvertrouwen belangrijk voor de ontwikkeling van een kind? 

2. Hoe kan zelfvertrouwen groeien? 

3. Hoe kun je een kind met weinig zelfvertrouwen helpen om zelfvertrouwen op te bouwen? 

4. Wat kun je doen als een kind teveel zelfvertrouwen heeft? 

5. Op welke manieren kunnen kinderen merken dat ouders onvoorwaardelijk van hen 

houden? 

6. Hoe verhoudt een positief zelfbeeld zich tot de zondigheid van de mens? 

7. Waarom heeft elk kind ruimte nodig om te kunnen ontplooien? 
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BIJEENKOMST 11: Probleemgedrag 

Uit het boek:  Hoofdstuk 8: Probleemgedrag 

Uit de Bijbel:  2 Samuël 13:23-34 en 14:21-33 

 

Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 

1. Amnon heeft Thamar verkracht. Wat doet David (13:21)? 

2. Wat doet Absalom (13:22) 

3. Waar loopt Absaloms haat op uit (13:28)? 

4. Absalom vlucht naar Gesur. Wat doet David als hij verlangt naar Absalom (13:39)? 

5. Uiteindelijk zorgt Joab dat Absalom terugkomt. Wat valt je op aan Davids houding 

(14:24+28)? 

6. Welk probleemgedrag vertoont Absalom in 14:30? 

7. Welke vraag gaat daarachter schuil (14:32)? 

8. Wat valt je op in 14:33? 

9. Wat leren deze geschiedenissen ons voor de opvoeding? 

 

Vragen om te bespreken bij het hoofdstuk: 

1. Wanneer vind je dat er sprake is van probleemgedrag bij een kind? Kun je wat 

voorbeelden geven? 

2. Er wordt weleens gezegd: achter elk probleemgedrag gaat een vraag schuil. Is dat zo? 

Hoe kun je als ouder door het probleemgedrag heen kijken en de vraag die het kind daarmee 

stelt oppakken? 

3. Een andere opvoeder zegt: elk probleemgedrag van het kind is een kans voor ouders. 

Hoe zou hij dat bedoelen? Kun je problemen bij kinderen voor jezelf zien als kansen? 

4. Met welk probleemgedrag word je zelf in je gezin geconfronteerd? Wil je daarover iets 

vertellen zodat we met elkaar mee kunnen denken? 

5. In hoeverre mogen we Genesis 3 gebruiken om probleemgedrag te verklaren? (vraag 7 

pag. 131) 

6. Bij probleemgedrag zijn we geneigd op de negatieve controle te gaan zitten (zie pag.128). 

Herken je dat? Kun je daar een voorbeeld van geven? (vraag 11 pag. 131) 

7. Beter is de positieve controle volgens pag.128. Herken je dat? Kun je daar een voorbeeld 

van geven? (vraag 12 pag.131). 
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BIJEENKOMST 12: Seksuele opvoeding 

Uit het boek:  Hoofdstuk 9: Seksuele opvoeding van kind en tiener 

Uit de Bijbel:  Spreuken 5:1-21 

 

Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 

1. Voor welke verleiding waarschuwt Salomo zijn zoon (vers 3a)? 

2. Hoe voelen deze zonden in het begin (vers 3b)? 

3. Welke gevolgen heeft het daarna (vers 4)? 

4. Welk advies geeft Salomo zijn zoon (vers 8)? 

5. Waar lopen seksuele zonden op uit (vers 11)? 

6. Salomo benoemt het negatieve, maar ook het positieve (vers 15-19). Wat leert ons dat? 

7. Wat wil Salomo zijn zoon in deze verzen (vers 15-19) duidelijk maken? 

8. Hoe rondt hij zijn gesprek over seksualiteit met zijn zoon af (vers 20-21)? 

 

Vragen om te bespreken bij het hoofdstuk: 

1. Waarom is seksuele opvoeding nodig? 

2. De Bijbel is open over seksualiteit. Wat betekent dat voor ons? De Bijbel is ook open over 

seksuele zonden. Waarom? 

3. Wat betekent het voor de opvoeding, als je gelooft dat de Heere Zelf seksualiteit aan man 

en vrouw gaf? (vraag pag.134) 

4. Waar zou je je kind van 6 jaar voor waarschuwen als het gaat om seksualiteit? En je zoon 

of dochter van 16 jaar? (vraag pag.137) 

5. Wat vertel je op welke leeftijd? Mevr. Teerds-Gertenbach doet een voorstel. Herkennen 

jullie je daarin? 

6. Welke boekjes of andere hulpmiddelen hebben je geholpen bij de seksuele opvoeding? 

Welke tips kun je van daaruit aan elkaar geven? 

7. De laatste jaren overspoelt een vloedgolf van pornografie de huizen en gezinnen van de 

gereformeerde gezindte. Hoe kun je je kinderen daartegen wapenen? 
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BIJEENKOMST 13: Bijbels opvoeden met een generatiekloof - 1 

Uit het boek:  Hoofdstuk 10-1: Veel, digitaal, snel (pag.151-162) 

Uit de Bijbel:  Maleachi 4 en Lukas 1:13-17 

 

Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 

1. Maleachi 4:6 veronderstelt dat er verschil is tussen de oudere generatie en de jongere 

generatie. Hoe maakt de tekst dat duidelijk? 

2. Spreuken 20:29 zegt: ‘Der jongelingen sieraad is hun kracht, en der ouden heerlijkheid is 

de grijsheid’. Weet/doet/is de oudere generatie beter dan de jongere generatie (of 

andersom)? Wat valt je in dat licht op aan Spreuken 20:29? 

3. Maleachi profeteert over een verzoening van de generaties. Hoe zie je dat vervuld in 

Lukas 1? 

4. De generatiekloof overbruggen kan alleen als je let op een dieper probleem: beide 

generaties leven zonder God. Waar kunnen beide generaties elkaar vinden? 

5. Lees Lukas 1:17. De engel Gabriël zegt meer dan Maleachi. Wat voegt hij toe? 

6. Wat/Wie overbrugt dus de generatiekloof tussen ouderen en jongeren? 

7. Hoe lees je dat ook in Maleachi 4:4? 

 

Vragen om te bespreken bij het hoofdstuk: 

1. Herken je de geschetste generatiekloof (pag.151)? 

2. ‘De opvoeding moet aansluiten bij de leefwereld van jongeren’ (pag. 151). Vind je dat ook? 

Zo ja, hoe kun je dat doen? 

3. ‘Tieners moeten uit hun beperkte levensvisie opgetild worden en de weg gewezen worden’ 

(pag. 152). Welke handvatten heb je daarvoor? 

4. Tieners zijn multimediaal (pag.153). Ouders analoog (pag. 157/158). Wat houdt dat in? 

Wat betekent dat voor de opvoeding? 

5. Tieners zijn sociaal (pag. 154). Leeftijdsgenoten lijken meer invloed te hebben dan ouders. 

Betekent dit dat tieners hun ouders niet nodig hebben? 

6. Jongeren zijn zoekend tussen talloze mogelijkheden (pag. 154). Voor ouders is de wereld 

eenduidig en duidelijk (pag. 159). Welke moeilijke situaties geeft dat in de opvoeding? Hoe 

ga je daarmee om?  

7. Jongeren zijn informeel (pag. 155). Ouders zijn gezagsgetrouw (pag. 160). Hoe breng je 

de betekenis van het vijfde gebod over op jongeren? 

8. Jongeren zijn trendgevoelig (pag. 156). Ouders zijn materialistisch (pag. 161). Wat is 

belangrijk voor beide generaties? Hoe maak je dat elkaar duidelijk? 
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BIJEENKOMST 14: Bijbels opvoeden met een generatiekloof - 2 

Uit het boek:  Hoofdstuk 10-2: Veel, digitaal, snel (pag. 162-166) 

Uit de Bijbel:  Jeremia 31:15-17 en 31-34 en Mattheüs 2:16-18 

 

Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 

1. Waarom wordt gezegd dat Rachel weent over haar kinderen (31:15). Wat is er aan de 

hand? 

2. Waarom hoeft Rachel niet te huilen (31:16)? 

3. Waarom is er verwachting voor haar nakomelingen (31:17)? 

4. Wat heeft het nieuwe verbond daar mee te maken (31:31 en 33)? Wat wordt daarmee 

bedoeld? 

5. Wat is het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond (31:32 en 33)? 

6. Hoe gaat Jeremia 31:15 in vervulling in het Nieuwe Testament (Mt. 2:16-18)? 

7. Wat betekent de profetie van Jeremia voor ouders nu? Waarom kunnen ouders wenen 

(31:15)? Waarom is er verwachting voor hun nakomelingen (31:17)? Wat betekent het voor 

ons dat we in de tijd van het nieuwe verbond leven (31:31-34)? 

 

Vragen om te bespreken bij het hoofdstuk: 

1. De tijd waarin je zelf opgegroeid bent is heel anders dan de tijd waarin je kinderen nu 

opgroeien. Dat kan het contact belemmeren. Hoe vind je aansluiting bij de leefwereld van je 

kinderen? Welke adviezen heb je voor andere ouders (los van het gelezen hoofdstuk uit het 

boek)? 

2. Het eerste advies dat het boek geeft, is: interesseer je in de leefwereld van jongeren 

(pag.162). Ben je het daarmee eens? Hoe kun je dat doen? 

3. Je interesseren in de leefwereld van jongeren vraagt tijd en aandacht (pag.162). Hoe doe 

je dat in het drukke bestaan van ouder en kind? 

4. Het tweede advies is: ‘Wees openhartig’ (pag.163). Vind je dat belangrijk? Voor veel 

ouders is dit moeilijk. Wat kan daarbij helpen? 

5. Het derde advies is: ‘Geef duidelijkheid, structuur, helderheid, regels, richting’ (pag.164).  

a. Herken je dat jongeren later volwassen worden? 

b. Gezien de hersenontwikkeling van jongeren is het belangrijk de gevolgen van bepaalde 

keuzes voor hen te benoemen. Wat weet je over de hersenontwikkeling van jongeren? Hoe 

helpt je dat in de omgang met hen? 

c. Grenzen aangeven en bewaken blijft nodig. Tegelijk roept dat verzet op. Hoe kun je hier 

wijs mee omgaan? 
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d. De zogenoemde ‘geloofsopvoeding’ (sommigen spreken liever over godsdienstige 

opvoeding) stopt niet. Hoe geef je hier inhoud aan met jongeren? 

6. Het vierde advies: ‘Weet wat er speelt. Laat je informeren’ (pag.165). Hoe doe je dat? 

7. Tenslotte als vijfde advies: ‘Gelovig vertrouwen’ (pag.165). Wat bedoelt de auteur 

daarmee? Wat is voor jou de betekenis van het genadeverbond voor je opvoeding? 
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BIJEENKOMST 15: Richting geven en voorleven 

Uit het boek:  Hoofdstuk 11: Tieners richting geven en voorleven 

Uit de Bijbel:  Titus 2 

 

Vragen om te bespreken bij het Bijbelgedeelte: 

1. Welk voorbeeld moeten mannen/vaders geven (vers 2)? 

2. Welk voorbeeld moeten vrouwen/moeders geven (vers 3)? 

3. Welke richting moet jonge vrouwen/meisjes gewezen worden (vers 4-5)? 

4. Welke richting moet jonge mannen/jongens gewezen worden (vers 6)? 

5. Door Wie alleen kunnen jong en oud zo leven (vers 11-14)? 

 

Aandachtspunt voor de inleiding: 

Dit is het laatste hoofdstuk dat in de opvoedingsgroepen besproken is. Hoofdstuk 12 is bij 

ons door de deelnemers gelezen zonder te bespreken. Je kunt desgewenst nog een 

afsluitende bijeenkomst organiseren, waarin je hoofdstuk 12 bespreekt en de behandeling 

van het boek afrondt. Daarbij kun je ook terugblikken naar de gehouden bijeenkomsten (wat 

heb je geleerd?) en/of vooruit kijken naar nieuwe bijeenkomsten en het boek dat je dan wilt 

bespreken. 

 

Vragen om te bespreken bij het hoofdstuk: 

1. Op pag.172 beschrijft de auteur een aantal belangrijke veranderingen in de zogenoemde 

puberteit. Herken je deze punten? Wat betekent dat voor je opvoeding?  

2. Op pag.174 beschrijft de auteur een aantal zorgelijke ontwikkelingen bij oudere kinderen: 

kleding, muziek, uitgaan, roken, drinken, drugs…. Het rijtje is langer te maken. Welke zorgen 

heb je zelf en welke handreikingen kunnen we elkaar hierin geven? 

3. Jongeren moeten toegerust worden om in deze samenleving te kunnen staan (pag.181-

182). Hoe kun je dat doen (zie ook pag.184-185)? 

4. De auteur pleit voor een positief gezinsklimaat en geeft daarvoor op pag. 182-183 zeven 

handreikingen. Welke wil je bespreken? 

5. Positieve medeopvoeders kunnen ouders en kinderen steunen (pag.187). Hoe kun je 

zorgen voor positieve medeopvoeders? 
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