
© www.bijbelsopvoeden.nl , 2019 
 

 

Bijbelstudies en gespreksvragen 

voor 13 opvoedingsgroepbijeenkomsten 

rond het boek 

Ruimte door regels – grenzen stellen in de opvoeding 

 Auteur: Sarina Brons-van der Wekken 

beschikbaar gesteld door A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree  

 

Inhoud 
Bijeenkomst 1: De bedoeling van de opvoeding 

  Lezen: Hoofdstuk 1: Het doel van grenzen stellen 
  Bijbel: Psalm 78:1-11 
 

Bijeenkomst 2: Het belang van grenzen 
  Lezen: Hoofdstuk 2: Grenzen bieden bescherming 
  Bijbel: Jeremia 35 
 

Bijeenkomst 3: Kinderprotest bij oudergrenzen 
  Lezen: Hoofdstuk 3a: Waarom grenzen stellen soms moeilijk is 
  Bijbel: 1 Samuël 2:12-30 
 

Bijeenkomst 4: Eén lijn trekken 
  Lezen: Hoofdstuk 3b: Waarom grenzen stellen moeilijk is als er  

verschillen zijn 
  Bijbel: Filippenzen 2:1-15 
 

Bijeenkomst 5: Liefde laten blijken 
  Lezen: Hoofdstuk 4: Onvoorwaardelijke liefde en grenzen 
  Bijbel: 1 Korinthe 13 
 

Bijeenkomst 6: Welke grenzen 
  Lezen: Hoofdstuk 5: Welke grenzen moet een kind leren? 
  Bijbel: Psalm 119:1-16 
 

Bijeenkomst 7: Grenzen leren 
  Lezen: Hoofdstuk 6: Een kind kan nog niet alles 

Bijbel: Spreuken 1:8-19 
 

Bijeenkomst 8: Omgaan met boosheid 
  Lezen: Hoofdstuk 7: Je kind leren omgaan met boosheid 
  Bijbel: Genesis 4:1-8 en Romeinen 12:19-21 
 

Bijeenkomst 9: Straf geven 
  Lezen: Hoofdstuk 8: Voordat je zwaait met straf 
  Bijbel: 1 Samuël 2:12-17 en 22-30 
 

Bijeenkomst 10: Straf voorkomen 
  Lezen: Hoofdstuk 9: De ruimte waardevol maken 

Bijbel: Job 1:1-5 
 

Bijeenkomst 11: Ongewenst gedrag laten afnemen 
  Lezen: Hoofdstuk 10: Terugroepen binnen de grenzen 
  Bijbel: Efeze 6:1-4 en HC Zondag39 
 

Bijeenkomst 12: Kinderen verantwoordelijkheid leren dragen 
  Lezen: Hoofdstuk 11: Verantwoordelijkheid leren dragen 
  Bijbel: Spreuken 4:1-13 
 
 Bijeenkomst 13: Veranderende grenzen en blijvende waarden 
  Lezen: Hoofdstuk 12: Waarden blijven, grenzen kunnen veranderen 
  Bijbel: Genesis 34:1-18, 25-26 en 30 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/


© www.bijbelsopvoeden.nl , 2019 
 

BIJEENKOMST 1: DE BEDOELING VAN DE OPVOEDING 

Uit het boek: Hoofdstuk 1: Het doel van grenzen stellen 

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)? 

 

Aandachtspunt voor de inleiding: 

Het doel van de opvoeding: kinderen opvoeden in de vreze des HEEREN, tot Gods 

eer en tot hun zaligheid. Dus: kinderen voor God opvoeden met Gods Woord als 

Kompas. 

Opvoedingsmiddelen daarbij: 

1. Gesprekken voeren 

2. Goede voorbeeld geven 

3. Grenzen en regels stellen 

4. Gezinsgodsdienst (huisgodsdienst) houden 

5. Geestelijk strijden (waken en bidden) 

Conclusie: dit boek is één aspect van Bijbelse opvoeding: grenzen en regels stellen 

 

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk: 

1. Vraag pag.14: Hoe zou jij de bedoeling van de opvoeding willen omschrijven?  

2. Vraag pag.15: Wat kun je doen om dit opvoedingsdoel dagelijks voor ogen te 

houden? 

3. Op pag.19 lees je een voorbeeld van een opvoedingsgesprekje 

(opvoedingsmiddel 1). Kun je zelf ook een voorbeeld geven van zo’n soort 

gesprekje? 

4. Op pag.19/20 lees je hoe belangrijk het is om het goede voorbeeld te geven 

(opvoedingsmiddel 2). Vraag pag.20: Hoe merkt je kind dat Gods geboden belangrijk 

voor jou zijn? 
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5. Op pag.20 lees je hoe belangrijk het is om grenzen en regels te stellen. Kun je een 

voorbeeld geven van een regel die jij belangrijk vindt?  

6. Grenzen geven speelruimte aan je kind (pag.20/21). Hoe dan? Leg eens uit! 

7. Wat gebeurt er als een kind teveel vrijheid krijgt (pag.21)? Bespreek de casus van 

Paul n.a.v. de vragen op pag.23 en 25. 

8. Afrondingsvragenrondje: wat heb je geleerd van dit hoofdstuk? 
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BIJEENKOMST 2: HET BELANG VAN GRENZEN 

Uit het boek: Hoofdstuk 2: Grenzen bieden bescherming 

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. Welke grenzen hebben ze nog meer meegekregen in hun opvoeding (vers 7)? 

4. Hoe gaan ze met deze grenzen 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? 

 

Aandachtspunten voor de inleiding: 

- Let op hoe je omgaat met regels. Als regels in het gezin alleen maar zijn bedoeld 

dat je kinderen gewenst gedrag laten zien, leer je kinderen niet dat zondig gedrag 

voortkomt uit een zondig hart dat bekering nodig heeft.  

Het gaat er niet om dat je kinderen doen wat jij wilt, maar dat ze leren doen wat de 

Heere wil. Het gaat er niet om dat ze zich netjes gedragen, maar het gaat om de 

houding van hun hart. Ons gedrag komt uit ons hart. Omgaan met grenzen leert 

kinderen wie ze zelf zijn, dat ze de Heere Jezus als Zaligmaker nodig hebben en hoe 

de Heere wil dat ze leven. Wat de functie van de wet is in de prediking (kenbron van 

ellende, tuchtmeester tot Christus, leefregels van dankbaarheid) is ook de functie van 

regels in het gezin. 

Meer hierover vind je in het boek De weg naar het kinderhart van Tedd Tripp. 

- Te strenge opvoeding? Er is onvoldoende ruimte om succes binnen te halen, wat 

nodig is om aan een gezond zelfvertrouwen te bouwen. 

Te vrije opvoeding? Er is teveel ruimte. Daardoor gaan kinderen af en ervaren 

teleurstelling, wat leidt tot geen gezond zelfvertrouwen. 
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Dus: middenweg. 

 

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk: 

1. Vraag pag. 30: Vind je het moeilijk om een tussenweg te vinden tussen te streng 

en te vrij? 

2. Grenzen en zelfvertrouwen: kinderen successen laten hebben, kost tijd. Vraag 

pag. 32: Ben je bereid extra tijd te nemen om je kind succes te laten hebben? Kun je 

daar een voorbeeld van geven? 

3. Grenzen en rust (pag.32-34): prikkels verstoren de rust. Vraag pag. 34: Hoe kun je 

je leefritme en levenstempo afstemmen op het welzijn van je kind?  

4. Met jonge moeders: inbakeren (pag.34-35). Vraag pag.35: Wat vind jij van 

inbakeren? Wie heeft ervaring met inbakeren? Welke ervaring? 

5. Grenzen en zekerheid: grenzen geven kinderen zekerheid en daardoor veiligheid. 

Hoe merk je dat aan je kind? Kun je een voorbeeld geven? 

6. Jeremia probeerde de grenzen van de Rechabieten uit. Onze kinderen proberen 

vaak onze grenzen uit. Vraag pag.36: Welke grenzen probeert jouw kind uit? Hoe 

reageer jij hierop? 

7. Grenzen zijn heilzaam voor nu en later (pag.38-40). Afrondingsvragenrondje: 

Waarom vind jij grenzen heilzaam voor kinderen? Wat kan er gebeuren als kinderen 

niet met grenzen kunnen omgaan? 
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BIJEENKOMST 3: KINDERPROTEST BIJ OUDERGRENZEN 

Uit het boek: Hoofdstuk 3a (t/m pag.46): Waarom grenzen stellen soms moeilijk is 

Uit de Bijbel: 1 Samuël 2:12-17 en 22-30 

 

Vragen bij het Bijbelgedeelte: 

1. Wat doen Hofni en Pinehas (vers 12-17)? 

2. Wat blijkt hieruit ten aanzien van hun omgang met regels? 

3. Hoe reageert Eli (vers 23)? 

4. Weet hij hoe ernstig het is wat er allemaal gebeurt (vers 24-25)? 

5. Wat heeft Eli wel gedaan en wat heeft hij niet gedaan (1 Samuël 3:13)? 

6. Wat verwijt de Heere Eli (vers 29)? 

7. God straft Eli en zijn huis. Waarom (vers 30)? 

8. Wat leert deze geschiedenis ons? 

 

Aandachtspunten voor de inleiding: 

- Wat betreft het omgaan met grenzen is er een psychologische kant en een 

theologische kant. De psychologische kant komt in het boek naar voren: grenzen zijn 

goed voor kinderen: het geeft ze zelfvertrouwen, rust, een stevig karakter en 

dergelijke. 

Vergeet ook de theologische kant niet: grenzen leren kinderen wie ze zelf zijn en dat 

ze de Heere Jezus als Zaligmaker nodig hebben. Grenzen leren kinderen wat de wil 

van de Heere is, hoe Hij wil dat we leven. 

- Misschien was je er na de vorige bijeenkomst van doordrongen dat grenzen 

belangrijk zijn. En dus stelde je grenzen. Maar meteen merkte je dat grenzen stellen 

zo vaak protest oproept bij kinderen. We gaan zo naar wat voorbeelden luisteren. 

- Hoe reageren ouders vaak? Er zijn grofweg vijf reacties te onderscheiden: 

Je kiest voor jezelf: 

1. Ik heb geen zin/energie om de confrontatie aan te gaan. Laat maar. En dus geef je 

toe. 

2. Ik wil dat mijn kind mij een leuke moeder vindt. Laat die grens maar zitten. 

3. Ik durf niet op te treden, ik heb daarvoor niet genoeg zelfvertrouwen. Laat maar. 

Je kiest voor je kind: 

4. Mijn kind moet gelukkig zijn/erbij horen (grenzen rond  media bijvoorbeeld). Dus 

geef je toe. 
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Je kiest voor de situatie: 

5. Als ik toegeef, is mijn kind het snelste weer rustig. Dus geef je toe. 

 

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk: 

1. Heb je een praktijkvoorbeeld uit de achterliggende weken waaruit blijkt dat 

grenzen protest oproepen bij kinderen? 

2. Hoe komt het dat grenzen vaak protest oproepen? (Psychologisch: ik wil groot zijn, 

ik wil vrij zijn. Theologisch: ik wil doen wat ik wil) 

3. Hoe reageren ouders vaak bij protest op een grens? (Zie aandachtspunten 

inleiding)  

4. In welke reactie herken je jezelf het meest? 

5. Vraag pag.42 (n.a.v. reactie 1): Vind jij het lastig om de confrontatie aan te gaan 

en aan je grenzen vast te houden? 

6. Welke adviezen kun je elkaar hierbij geven? 

7. Vraag pag. 45 (n.a.v. reactie 2): Houdt een kind meer van je als je hem zijn zin 

geeft?  

8. (N.a.v. reactie 3): Welke adviezen kun je bedenken voor moeders die vanuit een 

gebrek aan zelfvertrouwen niet durven optreden tegen hun kind? 

9. (N.a.v. reactie 4): Welke adviezen hebben wij voor ouders die geen grenzen 

durven stellen omdat ze vinden dat hun kind gelukkig moet zijn/zich erbij moet 

voelen? 

10. (N.a.v. reactie 5): Kortetermijnoplossing. Bespreek de casus op pag.43. Heel 

herkenbaar, maar wat is het effect? Hoe kan het anders met oog voor de langere 

termijn (zie pag.44)? 
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BIJEENKOMST 4: EEN LIJN TREKKEN 

Uit het boek: Hoofdstuk 3b (pag. 47 t/m 54): Waarom grenzen stellen moeilijk is als 

er verschillen zijn 

Uit de Bijbel: Filippenzen 2:1-15 

 

Vragen bij het Bijbelgedeelte: 

1. Wat vervult Paulus met blijdschap (vers 2)? Wat houdt dat in (kanttekening 10)? 

2. Welke levenshouding hoort daarbij (vers 3)? 

3. Hoe kijk je dan naar de ander (vers 4)? 

4. Wat leert de Heere Jezus hierin (vers 5-8)? 

5. Welk voorbeeld geven christenen met zo’n levenshouding (vers 15)? 

 

Aandachtspunten voor de inleiding: 

1) Verschillen nemen toe 

Het gaat niet alleen om verschillen tussen ouders in de opvoeding, maar je kunt dit 

thema ook breder trekken: verschillen tussen ouders van kinderen in dezelfde klas… 

verschillen tussen ouders in eenzelfde gemeente… verschillen tussen ouders in 

eenzelfde familie… 

2) Hoe kijken we tegen verschillen aan? 

-  Verschillen zijn verrijkend. Zie 1 Korinthe 12/Romeinen 12: ‘Opdat de leden voor 

elkaar gelijke zorg zouden dragen…’. Elkaar aanvullen vanuit dienende liefde. 

- Verschillen zijn lastig. Zie Filippenzen 4 vers 2: ‘Ik vermaan Euódia en ik vermaan 

Sýntyche, dat zij eensgezind zijn in de Heere.’ 

Het vraagt een bepaalde houding om elkaar vast te houden en te voorkomen dat we 

uit elkaar groeien. Welke houding? 

- Geen ongeïnteresseerdheid of een houding van ‘dat zoekt de ander zelf maar uit’. 

Filippenzen 2 vers 4: ‘Een iegelijk zie niet (alleen) op het zijne, maar een iegelijk zie 

ook op hetgeen der anderen is.’ 

- Geen ruzie. Filippenzen 2 vers 3: ‘Doet geen ding door twisting…’ 

- Wel: ootmoed: bereid zijn om naar elkaar te luisteren en vanuit respect met elkaar 

om te gaan. Filippenzen 2 vers 2: ‘Zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt 

eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen 

zijnde.’ 

De Bijbel benadrukt de eenheid van de gemeente:  
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- Zie de namen voor de gemeente: lichaam, kudde, gebouw. 

- Zie de uitwerking: ‘Eén lichaam is het en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt 

tot één hoop uwer roeping; Eén Heere, één geloof, één doop…’ (Efeze 4 vers 4). 

- Zie de oproep om de eenheid te bewaren. Hoe? ‘Met alle ootmoedigheid [=nederig] 

en zachtmoedigheid [=mild], met lankmoedigheid [=geduld], verdragende elkander in 

liefde’ (Efeze 4 vers 2). 

 

3) Nu naar de praktijk 

Steeds de Bijbelse toonhoogte voor ogen houden 

Richtlijnen: 

- Luister naar Gods Woord: alleen, als gezin, met anderen. Romeinen 12 vers 2: 

‘Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van 

God is.’ 

- Praat met de ander over je verschillen. Nodig elkaar uit op de koffie in plaats van dat 

je elkaar vermijdt. Wees oprecht nieuwsgierig: waarop baseert de ander zijn mening? 

Blijf weg van veroordelen. 

- Gehoorzaam de ambten. Niet ‘ik doe wat ik wil / wat ik denk dat goed is’, maar jezelf 

verloochenen om de eenheid in de gemeente te bewaren/bevorderen. 

Romeinen 13 vers 1: ‘Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen.’ 

- Laat je door de kinderen niet onder druk zetten door uitspraken als ‘Iedereen 

mag/doet het.’ Dat is leven op een radar. Leef op een kompas. Leef op het Kompas 

van Gods Woord. Zo leer je je kinderen een Bijbelse levenshouding aan: ‘Heere, wat 

wilt Gij dat ik doen zal?’ 

- Leer je kinderen omgaan met / rekening houden met verschillen. Mattheüs 7: 

‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. (…) En wat ziet gij de splinter die in 

het oog van uw broeder is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet?’  

- Wat draag jij / je gezin bij aan de (eenheid van de) gemeente? Galaten 6: ‘Breng de 

zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid. (…) Draagt elkanders lasten.’  

- Bid voor de gezinnen en de gemeente. 

  

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk: 

1. Heb je een voorbeeld van een situatie waarin jij een andere mening had dan een 

moeder van een klasgenoot van je zoon/dochter of dan iemand uit de kerk? 

2. Hoe ben je daar voor jezelf mee omgegaan? 
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3. Hoe ben je daar richting je kinderen mee omgegaan? 

4. Wie heeft een aanvulling? Wat heeft bij jou in een bepaalde situatie gewerkt? Wat 

werkte niet? 

5. Wat vind je van de stelling bovenaan pag.48? 

6. Vraag pag.48: Hoe ga je er mee om als je als vader en moeder niet op één lijn 

ligt?  

7. Vraag pag.50: Is het per se een probleem als vader de dingen anders doet dan 

moeder? Welke uitdaging geeft dat? Welke valkuil heeft dat? 
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BIJEENKOMST 5: LIEFDE LATEN BLIJKEN 

Uit het boek: Hoofdstuk 4: Onvoorwaardelijke liefde en grenzen 

Uit de Bijbel: 1 Korinthe 13 

 

Vragen bij het Bijbelgedeelte: 

1. Waarom noemt Paulus liefde de meeste (vers 13 – kanttekening 58)? 

2. Hoe maakt hij dat in de eerste drie verzen duidelijk? 

3. Wat leren deze voorbeelden ons? 

4. Paulus behandelt verschillende eigenschappen van de liefde (vers 4-8). Kies er 

eens twee uit en geef aan hoe je die toe kunt passen in de opvoeding! 

5. Vers 11 heeft een diepere betekenis. Maar welke les kun je eruit halen voor de 

opvoeding?  

  

Aandachtspunten voor de inleiding: 

‘Een kind moet merken dat zijn ouders van hem/haar houden’, zegt Brons in het 

vierde hoofdstuk. Ze legt uit waarom. Zo bouwt een kind zelfvertrouwen op en het 

vult de emotionele tank die elk kind heeft. Waarom is dat belangrijk? Kinderen met 

zelfvertrouwen en met een volle tank kunnen beter omgaan met grenzen. Dat komt 

het kind en de opvoeding ten goede. Het is bijvoorbeeld bekend dat tieners met 

weinig zelfvertrouwen en een lege tank eerder gebruik gaan maken van 

genotsmiddelen (alcohol, drugs), vaker verslaafd raken aan computerspellen, meer 

open staan voor pornografie en andere onreine seksuele uitingen. Of andersom: dat 

kinderen met voldoende zelfvertrouwen en een volle tank beter presteren op school 

en minder vaak straf krijgen. 

 

Brons geeft in haar boek vooral een psychologische uiteenzetting. Ik wil met jullie ook 

even kijken naar de Bijbelse achtergrond en de noodzaak van liefde verwoorden.  

1) Genesis 1. God schiep de mens. Niet één, maar twee mensen. Dat betekent dat 

de mens vanaf de schepping gericht is op andere mensen. Alleen overleeft een 

mens niet. 

2) Adam en Eva in het Paradijs waren niet alleen lichamelijk naakt, ze waren ook een 

open boek voor elkaar. Ze hoefden naar elkaar toe niet onder woorden te brengen 

wat ze voelden. Ze kenden elkaar door en door. Ze waren in liefde verbonden.  
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3) Dat veranderde totaal met de zondeval. Adam en Eva verstopten zich niet alleen 

voor de Heere, maar ook voor elkaar. Ze verborgen niet alleen hun lichaam achter 

vijgenbladeren, maar ook hun gedachten en gevoelens raakten voor elkaar 

verborgen. De medemens was vanaf die tijd een tegenmens. 

4) De catechismus zegt: ‘Van nature geneigd om God en de naaste te haten.’ Aan 

zulke mensen gaf God het liefdegebod: ‘Gij zult liefhebben de Heere uw God … en 

gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ 

 

Lijnen voor de opvoeding die hieruit voortkomen: 

1) Vanuit de schepping: Elk mens, ook een kind, is gericht op de ander, op relatie.  

2) Vanuit de zondeval: De liefde die in het Paradijs vanzelfsprekend was, is dat nu 

niet meer. Waar liefde nog wel is, moet die uitgesproken worden.  

3) Vanuit je kind: Elk kind is uniek.  

Er zijn vijf talen van liefde (Gary Chapman) waarmee je kunt duidelijk maken dat je 

van je kind houdt: 

1) Door woorden  

2) Door aanraken 

3) Door iets met elkaar te doen (tijd met elkaar door te brengen)  

4) Door iets te geven 

5) Door een kind verantwoordelijkheid te geven (te laten meehelpen) 

 

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk: 

1. Boodschap van Brons: verwoord de liefde die je richting je kinderen hebt! 

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. 

Herkennen jullie dat? Waar zou dat vandaan kunnen komen? 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. Ga voor elk van je kinderen eens na welke van de vijf talen van liefde hij/zij vooral 

spreekt! Bedenk hoe je daarbij aan kunt sluiten! 
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4. Zelf spreek je ook vooral een bepaalde liefdestaal. Dat betekent dat je daardoor 

met het ene kind meer aansluiting hebt met het andere. Juist het kind dat een andere 

liefdestaal heeft dan jij, zul je dus heel bewust moeten benaderen. Herken je dat? 

5. Liefde is heel belangrijk om de emotionele tank gevuld te houden. Vraag pag.61: 

Sta je er weleens bij stil dat ouders een belangrijk aandeel hebben in het gevuld 

houden van de emotionele tank? Wat doe je om ervoor te zorgen dat de emotionele 

tank van je kind gevuld blijft? 
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BIJEENKOMST 6: GRENZEN 

Uit het boek: Hoofdstuk 5: Welke grenzen moet een kind leren? 

Uit de Bijbel: Psalm 119:1-16 

 

Vragen bij het Bijbelgedeelte: 

1. Aan welke grenzen houden de oprechten van wandel zich (vers 1)? 

2. Stelling: ‘Als kinderen zich in het gezin niet leren houden aan grenzen, zullen ze 

zich ook niet kunnen houden aan Gods grenzen’. Ben je het hiermee eens of niet? 

3. Wat is belangrijk voor jongelingen (vers 9)? Kunnen ouders dat hun kinderen 

leren? Waarom wel/niet? 

4. Welk gebed legt de psalmdichter ouders op de lippen (vers 12)? 

5. Wat hebben kinderen nodig willen ze vers 15 en 16 de dichter na kunnen zeggen? 

  

Aandachtspunten voor de inleiding: 

Het belang van zelfbeheersing 

De bedoeling van regels en grenzen in het gezin is dat kinderen leren om te wachten 

en de bevrediging van hun behoeften uit te stellen. Een groot probleem van deze tijd 

is dat kinderen zichzelf niet kunnen beheersen. Ze doen waar ze zin in hebben en 

willen meteen wat ze nu verlangen. Dit wordt weleens genoemd: de grenzeloze 

generatie. 

Achtergrondinformatie 

Elk mens wordt geboren met bepaalde behoeften: aan drinken, slaap, aandacht… 

Behoeften vragen om een antwoord. Eigenlijk willen ze meteen antwoord krijgen. In 

het leven moet geleerd worden dat dit niet kan. Als je zin hebt in eten, moet je leren 

wachten tot het etenstijd is en niet meteen iets uit de kast halen of in de winkel 

kopen. Het is de bedoeling van de opvoeding dat een kind evenwicht leert vinden 

tussen de behoefte die hij zelf heeft en de wereld om hem heen. Dat heet 

zelfbeheersing: je behoeften in de hand hebben, nee leren zeggen tegen iets wat in 

je opkomt. Ten diepste gaat het erom je eigen behoeften te onderwerpen aan de 

normen die de Heere ons voor dit leven geeft; dat wat je zelf wilt onder Gods wil 

leren plaatsen. Niet alles waar ik zin in heb, kan zomaar, omdat we vanuit Gods 

Woord hebben te leven. Kinderen leren dat door regels en grenzen in het gezin. 

Tegenover geen regels en grenzen geven, staat altijd toegeven. Zo wordt het kind 

een slaaf van z’n eigen behoefte en leert het z’n zin door te drijven. Tegenover geen 
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regels en grenzen geven, staat ook verwennen. Dan wordt er altijd beantwoord aan 

de behoeften van het kind en heeft het nooit genoeg.  

Laten we er bedacht op zijn dat de duivel er op uit is (bijvoorbeeld door reclame en 

media) om onze behoeften zo uit te dagen dat wij ons niet kunnen beheersen en niet 

leven naar Gods wil. Daarom is grenzen stellen in de opvoeding zo belangrijk.  

 

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk: 

Het hoofdstuk noemt verschillende soorten grenzen met elk een eigen doel: leren 

wachten, leren rekening houden met de ander en dergelijke. 

1. Honger- en dorstgrens. Vraag pag. 71: Het is gemakkelijker om te wachten als er 

na het wachten iets positiefs volgt. Hoe kun je daarvoor zorgen? 

2. Dag- en nachtgrens. Vraag pag. 73: Zijn er ouders met kinderen die het moeilijk 

vinden om te komen tot een goed dag- en nachtritme? Welke tips hebben we voor 

hen? 

3. Mijn- en dijngrens. Eerst ‘mijn’. Het ontwikkelen van het gevoel van eigendom is 

belangrijk om later goed te leren delen en om te leren dat een ander dingen heeft 

waaraan jouw kind niet mag komen. Vraag: Zijn er moeders die vragen hebben over 

delen of stelen? 

4. Lichaamsgrenzen. Ik mag niet zomaar aan het lichaam van een ander komen en 

een ander mag niet zomaar aan mijn lichaam komen. Vraag: Wie heeft hier wel eens 

met zijn kinderen over gesproken? 

5. Hard- en zachtgrens. Het is belangrijk dat kinderen leren dat lawaai voor anderen 

niet prettig is. Ze moeten leren rekening te houden met anderen. Kinderen die 

merken dat ze hun zin krijgen als ze zich maar nadrukkelijk genoeg laten horen, 

blijven hiermee doorgaan. Vraag pag. 84: Wanneer is het lastig om de hard- en 

zachtgrens aan kinderen duidelijk te maken? 

6. Ja- en neegrens. Wees duidelijk naar kinderen. Duidelijkheid geeft rust. Als het 

kan, vertel er dan bij waarom je ‘ja’ of ‘nee’ zegt. Zo leren kinderen welke afweging je 

daarbij maakt. Het is voor kinderen belangrijk dat ouders hun woord houden. Zo leren 

kinderen betrouwbaar zijn. Vraag pag. 87: Zeg je genoeg ‘ja’ tegen je kind? Zeg je 

ook genoeg ‘nee’?  

7. Casus als afsluiting: Er was eens een vader en moeder die voor de opvoeding van 
hun 16-jarige zoon hulp kregen. Ze zaten in het deftige kantoor van de hulpverlener 
voor een kennismakingsgesprek onder het genot van een goed voorziene koffietafel 
(slagroom, bonbons). Moeder had juist geklaagd over haar zoon, die in allerlei 
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dingen zeer ongeremd was. Thuis sloeg hij erop los wanneer hem iets niet zinde en 
buitenshuis was hij met meisjes niet vertrouwd omdat hij veel te ver met hen ging. Ze 
maakte zich daar ernstig zorgen over. De ouders hadden hun jongste kind, een 
meisje van 2 jaar, meegenomen naar het intakegesprek. Terwijl moeder praatte, 
kwam ze aan haar knie staan en zei: ‘Hap’. ‘Ja’, zei moeder, ‘als wij koffiedrinken wil 
zij altijd iets lekkers hebben’. Moeder deed wat slagroom op een lepeltje en zei tegen 
het meisje: ‘Hap’. Het kind hapte de slagroom naar binnen en ging weer spelen. 
Even later kwam ze terug en zei: ‘Noepie’. ‘Wacht’, zei moeder, ‘ik zal het even voor 
je doorbreken’. Ze brak een bonbon in stukjes en voerde het de kleine.  Weer een 
poosje later kwam het meisje om drinken. Moeder deed wat koffie en melk in een 
kopje en het meisje dronk het lekker op. 
De hulpverlener had genoeg gezien. Hij begreep dat dit meisje later net zou worden 
als haar broer en hij begreep ook waarom haar broer zo geworden was. Een kind dat 
al jong leeft vanuit zijn behoeften, dat steeds bevrediging van zijn behoeften krijgt en 
geen grenzen leert, leert dat in het latere leven niet meer af. 
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BIJEENKOMST 7: GRENZEN LEREN 

Uit het boek: Hoofdstuk 6: Een kind kan nog niet alles 

Uit de Bijbel: Spreuken 1:8-19 

 

Vragen bij het Bijbelgedeelte: 

1. Welke opdracht voor ouders lees je in vers 8? 

2. Welk positief argument om te gehoorzamen geeft Salomo in vers 9? 

3. Welke grens moet de zoon trekken als hij aangespoord wordt om verkeerde 

dingen te doen (vers 10 en 15)? 

4. Op welke negatieve gevolgen wijst hij (vers 16-19)? 

5. Wat leert dit gedeelte je voor een opvoeding waarbij je je kind grenzen leert? 

 

Aandachtspunten voor de inleiding: 

Grenzen leren 

De Tien Geboden zijn ook grenzen. Het is als het ware een hek die de Heere om 

mensen heen gezet heeft om ze dicht bij Hem en Zijn Woord te houden. Wie dat hek 

overgaat, gaat steeds verder bij Hem vandaan. Hoe leer je kinderen zich aan Gods 

grenzen te houden? Spreuken. 

1. Duidelijk zijn. De regels aan de kinderen bekend maken. Leiding geven. 

2. Consequent zijn. Overtreding van de regels straffen. Ongewenst gedrag nooit 

belonen. 

 

Boek Grenzen&kinderen van dr. Henri Cloud en dr. John Townsend 

Stappenplan wanneer kinderen moeite hebben met grenzen: 

1. Wat is het zichtbare probleem? 

2. Welk dieperliggend grensprobleem ligt eronder? 

3. Ben ik een goed voorbeeld voor mijn kind? Ga ik zelf goed met deze grens om? 

4. Maar een plan. Kijk naar de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Bedenk wat het 

kan en nog niet aankan. Omschrijf het probleem. Lees er wat over. Vraag het 

anderen.  

5. Ga in gesprek met je kind. Omschrijf het probleem. Vertel wat je verwacht en 

waarom dit belangrijk is. Zeg wat er gebeurt als het kind zich hier niet aan houdt 

(bepaalde leuke dingen mogen dan niet). 
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6. Wees consequent en blijf volhouden. Maak positieve opmerkingen als het goed 

gaat. Straf als het verkeerd gaat. 

 

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk: 

1. Kinderen kunnen zich niet in één keer aan grenzen houden. Dat is een leerproces. 

Daarin speelt de ontwikkeling en leeftijd van het kind een rol. Vraag pag.90: Vanaf 

wanneer begon jij grenzen te stellen aan je kind(eren)? 

2. Vanaf anderhalf jaar ongeveer ontwikkelt zich de wil bij een kind; de zogenoemde 

koppigheidsfase. Vraag pag.101: Noem een paar situaties waarin een kind helemaal 

zijn eigen wil volgt. Neem je hem dit kwalijk? 

3. Betekent dit dat je je kind maar helemaal zijn/haar gang moet laten gaan omdat 

het nog geen rekening kan houden met anderen? 

4. Door ontwikkeling, groei en karakter zijn er enorme verschillen tussen kinderen.  

Vraag pag.104: Praat je met je kind over vervelende voorvallen? 

5. Botsingen hebben vaak te maken met het niet rekening houden met elkaars 

grenzen. Wie kan een voorbeeld geven? Vraag pag.107: Wanneer besluit je als 

ouder je ermee te bemoeien? 

6. Ga voor elk van je kinderen na: met welke grens heeft hij/zij moeite? Hoe komt 

dat? Wat mag ik gezien zijn of haar leeftijd verwachten? Hoe kan ik mijn kind hierbij 

verder helpen? 
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BIJEENKOMST 8: OMGAAN MET BOOSHEID 

Uit het boek: Hoofdstuk 7: Je kind leren omgaan met boosheid 

Uit de Bijbel: Genesis 4:1-8 en Romeinen 12:19-21 

 

Vragen bij het Bijbelgedeelte: 

1. Wat valt je op aan de vraag van de Heere (vers 6)? 

2. Wat valt je op aan vers 7? 

3. Hoe komt het dat Kaïn zich niet laat tegenhouden door Gods woorden (vers 8)? 

4. Wat valt je op wanneer je deze geschiedenis vergelijkt met Romeinen 12:19? 

5. wat betekent ‘Geeft de toorn plaats’? 

6. Wat leert Romeinen 12:21? 

7. Wat leren Genesis 4:1-8 en Romeinen 12:19-21 ons over (omgaan met) 

boosheid? 

 

Aandachtspunten voor de inleiding: 

Geef de toorn plaats 

Boosheid is een veel voorkomend gevoel sinds de zondeval. Belangrijk is hoe deze 

emotie omgezet wordt in gedrag. De Bijbel verbiedt boosheid niet, maar roept wel op 

om ‘de toorn plaats te geven’ (Romeinen 12 vers 19). Of, zoals Paulus iets verder in 

dit hoofdstuk schrijft: ‘Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade 

door het goede.’  

In Genesis 4 staat voor het eerst over boosheid tussen mensen geschreven. Kaïn is 

boos op Abel, omdat de Heere zijn offer niet aanziet en die van zijn broer wel. ‘Toen 

ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel.’ De vraag die de Heere hem stelt is 

opmerkelijk: ‘Waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen?’ Kijk 

eens naar je boosheid, Kaïn! Zie je emotie onder ogen. Waarom ben je eigenlijk 

boos?  

Maar ook de oplossing die de Heere hem aanreikt is veelzeggend: ‘Is er niet, indien 

gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur?’ God 

roept Kaïn op om zijn negatieve emotie om te buigen naar goed gedrag. 

Deze geschiedenis leert dat het bij boosheid belangrijk is om te begrijpen waar de 

boosheid vandaan komt en dat het nodig is om de negatieve energie van boosheid 

om te zetten in positief gedrag.  

Boosheid: begrijpen en begrenzen 
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- Boosheid is een emotie die sinds Genesis 3 bij het leven hoort. Boosheid als emotie 

zit aan de binnenkant. De mens is verantwoordelijk voor hoe deze emotie aan de 

buitenkant in gedrag openbaar komt.  

- Wat boosheid als emotie betreft, is begrip nodig. De boosheid hoeft niet de kop 

ingedrukt te worden. Boosheid die opgekropt wordt, kan tot driftbuien of depressieve 

gevoelens leiden. Het is belangrijk om naar deze emotie te kijken: waarom word ik nu 

boos? Waar heeft dit mee te maken? Waar komt dit vandaan? 

- Wat boosheid als gedrag betreft, is begrenzen belangrijk. Geweld of agressie is niet 

acceptabel. In het leven moet geleerd worden om boosheid op een acceptabele 

manier te uiten. 

Regels rond boosheid 

Ben je boos? Houd je aan de volgende regels: 

Doe anderen geen pijn! 

Doe jezelf geen pijn! 

Maak geen dingen kapot! 

Praat erover! 

Mijn kind is boos. Wat nu? 

1. Luister. Onderken het probleem. Toon begrip voor de emotie en neem het serieus. 

2. Probeer de boosheid te begrijpen. Achter boosheid gaat vaak verdriet, angst of 

machteloosheid schuil. Kijk achter de boosheid. Probeer de aanleiding te 

achterhalen. Help het kind de werkelijke oorzaak te zien.  

3. Help de negatieve energie van boosheid om te zetten in positief gedrag. Probeer 

zo mogelijk de aanleiding weg te namen of steun het kind bij het bedenken van een 

strategie om met de boosheid om te gaan.  

4. Gedraagt het kind zich agressief, geef dan op de volgende manier grenzen aan: 

a. Geef duidelijk aan waar de grens ligt. 

b. Geef duidelijk aan welke maatregelen je neemt als die grens wordt overschreden. 

c. Wees consequent in het handhaven van de grenzen en houd woord. 

Rustige momenten uitbuiten. Goed gedrag aanleren 

1. Praat naar aanleiding van een voorval van iemand anders op school of thuis, een 

bericht in de krant of een bepaald Bijbelgedeelte over het omgaan met boosheid en 

het belang van grenzen. Leer kinderen het nut van grenzen te zien, zodat ze de 

grenzen begrijpen en zich er ook zelf aan willen houden. 
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2. Leer kinderen woorden waarmee ze hun boosheid op een goede manier kunnen 

uiten. Als kinderen beschikken over woorden om hun gevoelens te uiten, is er minder 

behoefte om gevoelens heftig te uiten via agressie of geweld. 

 

Vragen om te bespreken bij het gelezen hoofdstuk: 

1. Vraag pag.110: Is boosheid op zich verkeerd? 

2. Welke regels mag je stellen rond boosheid? 

3. Je voorbeeld is belangrijk. Vraag pag. 113: Hoe ga je zelf met boosheid om? 

4. Naar aanleiding van vraag pag. 114: Bedenk een situatie om te bespreken: 

wanneer en waarom werd je kind boos? Hoe reageerde je? Welke invalshoeken 

geven anderen je? 
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BIJEENKOMST 9: STRAF GEVEN 

Uit het boek: Hoofdstuk 8: Voordat je zwaait met straf 

Uit de Bijbel: 1 Samuël 2:12-17 en 22-30 (vgl. ook 1 Samuël 3:13) 

 

Vragen 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? 

 

Aandachtspunten voor de inleiding en vragen om te bespreken bij het gelezen 

hoofdstuk: 

Voordat je zwaait met straf… Brons: … stel jezelf eerst altijd vier vragen: 

Vraag 1: Waarom ging mijn kind een grens over? 

Op deze manier probeer je de omstandigheden duidelijk te krijgen. Help het kind zijn 

gevoelens te verwoorden. 

1. Vraag pag.124: Noem eens een voorbeeld van verzachtende 

omstandigheden die maakten dat je geen straf gaf aan je kind, terwijl dat wel 

bij het gedrag paste. 

Vraag 2: Had mijn kind zich aan de grens kunnen houden? 

Op deze manier probeer je de ontwikkeling van het kind duidelijk te krijgen. In 

hoofdstuk 6 hebben we gezien dat kinderen nog niet alles kunnen. Kon het kind zich 

wel aan de grens houden, maar was het opzettelijk ongehoorzaam, dan is het nodig 

straf te geven. 

2. Vragen pag.126: Noem eens een voorbeeld van opzettelijke 

ongehoorzaamheid. Vind je het moeilijk om te beoordelen of iets al of niet 

opzettelijk gebeurt? 

Vraag 3: Moet ik straffen? Of kan ik mijn kind ook anders corrigeren? 

3. Wat is de bedoeling van straf? Zeggen Spreuken 3 vers 11 en 12 daar iets 

over? 

Bijvoorbeelden van anders corrigeren: 
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- Negeren (=doen alsof je doof bent en niets opmerkt) 

4. Vragen pag.127: Noem eens een voorbeeld van een situatie waarin 

negeren geschikt is als middel om vervelend gedrag te doorbreken. Vind je het 

gemakkelijk of moeilijk om te negeren? 

- Afleiden (=de aandacht op iets anders richten) 

5. Vraag pag.128: Heb jij trucjes om je kind af te leiden? 

- Time-out (=je kind even apart zetten) 

- Humor 

Vraag 4: Heb ik de juiste houding om te straffen? 

Spreuken 3:12: Straffen gebeurt uit liefde. Dus ook straffen in liefde. En niet in 

woede. 

- Tot tien tellen 

- Fouten erkennen 

6. Vraag pag.131: Welke ervaring heb jij met het erkennen van je fouten? 

- Biddend 
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BIJEENKOMST 10: STRAF VOORKOMEN  

Uit het boek: Hoofdstuk 9: De ruimte waardevol maken 

Uit de Bijbel: Job 1:1-5 

 

Vragen bij het Bijbelgedeelte: 

1. Welke vier eigenschappen noemt Gods Woord van Job?  

2. Welke spiegel houdt vers 1 vaders en moeders 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? 

 

Aandachtspunten voor de inleiding:  

Boodschap van het hoofdstuk: Oppassen dat je niet voortdurend aan het verbieden 

bent. Het gevaar daarvan is: kinderen worden ‘gestuurd’ van buitenaf (verbod of straf 

van ouder). De bedoeling is echter dat kinderen worden ‘gestuurd’ van binnenuit (ze 

willen zelf bepaalde dingen niet/wel). 

Maar hoe? Negen tips van Sarina Brons in dit hoofdstuk. 

 

Vragen om te bespreken bij de negen tips van het gelezen hoofdstuk: 

1. Herken je dat het gevaar bestaat dat je voortdurend aan het verbieden bent? 

2. Vraag pag.133: Hoe vaak per dag/week straf je om je kinderen binnen 

grenzen te houden? 

Tip 1: De volgorde slim aanpakken: eerst een vervelend klusje, daarna iets leukers. 

3. Vraag: Heb je daar ervaring mee? 

Tip 2: De ruimte waardevol maken: het is fijn om binnen grenzen te blijven. 

4. Vraag: Lukt dat? 

Tip 3: Compliment geven voor gewenst gedrag 

5. Vragen pag.136: Hoe vaak geef je complimenten aan je kind? 

6. Wie heeft dit uitgeprobeerd: ‘Geef een week lang elke dag minstens drie 

complimenten meer dan je gewend bent. Wat verandert er?’ 

Tip 4: Beloningssysteem (zonnetjeskaart of iets dergelijks) 
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7. Vraag: Wie heeft hier ervaring mee? 

Tip 5: Waarden en normen overdragen 

8. Vragen pag.140: Praat jij wel eens over de waarden die achter de regels 

zitten? 

9. Welke waarden vind je gemakkelijk of juist moeilijk om door te geven? 

Tip 6: Geef het goede voorbeeld 

10. Vraag pag.141: Ben je je er bewust van hoe belangrijk het voorbeeld is dat je 

geeft? 

Tip 7: Positief gedrag in herinnering roepen 

11. Vraag pag.143: Vertel je weleens over vroeger? Vertel je dan ook bewust over 

de fijne en goede dingen van je kind? 

Tip 8: Iets onplezierigs wegnemen 

Tip 9: Verbazing laten zien 
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BIJEENKOMST 11:  ONGEWENST GEDRAG LATEN AFNEMEN 

Uit het boek: Hoofdstuk 10: Terugroepen binnen de grenzen 

Uit de Bijbel: Efeze 6:1-4 en Zondag 39 Heidelbergse Catechismus 

 

Vragen bij het Bijbelgedeelte: 

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. Welke opdracht krijgen zij (vers 4b)? Hoe benoemt Zondag 39 deze opdracht? 

6. Waar komt het gezag vandaan en wat betekent dat voor ouders volgens Zondag 

39? 

 

Aandachtspunten voor de inleider en vragen om te bespreken bij het gelezen 

hoofdstuk: 

- Kinderen gaan grenzen over: uit nieuwsgierigheid; uit behoefte om zelf baas te zijn; 

uit behoefte aan aandacht; om te testen hoe sterk de grenzen zijn en dergelijke… 

- Als een kind een grens overgaat, zijn er twee dingen mogelijk: 

1. het is leuk. Dus gaat hij/zij door. 

2. het is niet leuk. Dus doet hij/zij het liever niet meer. 

- Let op: benoem het gedrag, veroordeel niet de persoon 

Dus niet: ‘Jij komt altijd te laat thuis’. Maar: Je bent te laat. Dat is niet de eerste keer.  

1. Vraag pag.146: Noem eens een voorbeeld van gedrag dat je niet wenst! 

2. Hoe zorg je ervoor dat het voor je kind niet leuk is om dit gedrag te 

vertonen? 

- Bedenk vooraf: (1) Je mag, ja moet, grenzen stellen. (2) Stel grenzen in liefde 

- Grensoverschrijdend gedrag laten afnemen door: 

a. Ontnemen van iets plezierigs 

b. Duidelijk zijn in de regels die je stelt. Discussie is vaak een gevolg van 

onduidelijkheid. 

3. Vraag pag. 149: Hoe reageer jij op een kind dat steeds in discussie gaat? 

c. Iets onplezierigs laten volgen 

d. Duidelijk zijn in de straf die je geeft na overtreding 
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4. Wie heeft er ervaring met strafregels laten schrijven, zoals Brons oppert 

(pag. 153)? 

e. Let op hoe je terecht wijst. Zorg dat je kind zonder gezichtsverlies binnen de grens 

kan terugkeren.  

5. Is er iemand die dit herkent en daarvan een voorbeeld kan geven? 

f. Wees zeker van je zaak. Geef je kind leiding. Kinderen voelen onzekerheid aan en 

buiten dan de mogelijkheden uit: ‘Ze durft toch niet’. 
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BIJEENKOMST 12:  KINDEREN VERANTWOORDELIJKHEID LEREN DRAGEN 

Uit het boek: Hoofdstuk 11: Verantwoordelijkheid leren dragen 

Uit de Bijbel: Spreuken 4:1-13 

 

Vragen bij het Bijbelgedeelte: 

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

2. Wat leerde de vader (David) aan de zoon (Salomo) (vers 4)? Wat betekent dat 

voor ons? 

3. Wat moet de zoon zien te krijgen (vers 5 en 7)? Wat houdt dat in? 

4. Welke gevolgen heeft dat voor z’n leven volgens vers 6? 

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

gehoorzamen? 

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

 

Aandachtspunten voor de inleider en vragen om te bespreken bij het gelezen 

hoofdstuk: 

- Grenzen zijn bedoeld om een kind stap voor stap zelfstandig te leren functioneren. 

Dan heeft het geleerd het goede antwoord te geven op een gestelde grens, dan is 

het ver-antwoord-elijk.  

- Hoe leer je je kind verantwoordelijkheid? 

Wat heel veel gebeurt: je moppert op je kind, zegt honderd keer dat het niet mag, 

maar laat geen vervelende consequenties volgen op ongewenst gedrag. 

1. Vraag pag.159: Herken je dat? 

2. Vraag pag.162: Ben je er in de opvoeding op gericht om een kind 

verantwoordelijkheid te laten dragen? 

3. Hoe kun je dat doen? 

- Valkuil: we hebben te snel medelijden met ons kind en vangen de negatieve 

gevolgen op. Gevolg: het kind leert geen verantwoordelijkheid. 

Dus: laten we het onze kinderen moeilijker maken om een grens te overtreden. 

4.  Vraag pag. 164: Kinderen doen een beroep op hun ouders en krijgen vaak 

voor elkaar dat ouders helpen. Soms zouden kinderen meer leren van hun 

eigen fouten. Hoe voorkom je dat je toch weer gaat helpen? 
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BIJEENKOMST 13:  VERANDERENDE GRENZEN EN BLIJVENDE WAARDEN 

Uit het boek: Hoofdstuk 12: Waarden blijven, grenzen kunnen veranderen 

Uit de Bijbel: Genesis 34:1-18, 25-26 en 30 

 

Vragen bij het Bijbelgedeelte: 

1. Regels veranderen mee met de leeftijd van kinderen. Waarden niet. Hoe zie je 

dat in het leven van Dina (vers 1)? 

2. Wat is het gevolg van haar ‘zwerven op straat’ (vers 2)? Wat leert ons dat? 

3. Dina komt die dag niet thuis. Wat valt je op aan de reactie van haar vader 

Jakob (vers 5)? 

4. Wat valt je op aan de reactie van haar broers (vers 7)? 

5. Hemor doet een aantrekkelijk aanbod, maar dat gaat in tegen Gods gebod. 

Wat is de verleiding (vers 9 en 10)? 

6. Welke waarde/welk gebod overtreden de broers in vers 13? Wat valt je verder 

op? 

7. Hun antwoord lijkt heel ‘vroom’ (vers 14). Wat is er mis? 

8. Welke waarde/welk gebod overtreden ze in vers 26/26? 

9. Wat valt je op aan Jakobs reactie (vers 30)? Wat leert ons dit als ouders? 

 

Aandachtspunten voor de inleider en vragen om te bespreken bij het gelezen 

hoofdstuk: 

- Opvoeden = samen onderweg zijn. Eerst draag je je kind, dan houd je zijn hand 

vast, dan loop je mee en leer je het de verkeersborden die langs de weg staan. Maar 

er komt een tijd dat je kind alleen gaat. 

1. Wat moet het voor die tijd geleerd hebben? 

2. Wat betekent dat voor de opvoeding? 

3. Hoe kun je het geweten van je kind vormen, het Kompas richten? 

4. Hoe kun je daarbij kinderen zelf leren nadenken? 

- De bewegingsruimte om het kind heen wordt steeds groter. Daarom verleg je de 

grenzen. Een ouder kind krijgt meer vrijheid dan een jonger kind. Ruimte geven is 

loslaten. Brons signaleert twee gevaren: 

a) dat ouders teveel blijven bemoeien (pag.173). 

5. Herken je dat bij jezelf? Kun je een voorbeeld geven?  

6. Hoe kun je voorkomen dat je teveel bemoeit? 
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b) dat ouders teveel vrijheid geven (pag.174). 

7. Herken je dat bij jezelf? Kun je een voorbeeld geven? 

8. Hoe kun je voorkomen dat je teveel vrijheid geeft? 

 

- Brons adviseert om huisregels in te stellen om bepaalde discussies over grenzen te 

voorkomen (pag.176). Huisregels geven rust en duidelijkheid. 

9. Herken je dat? Laten we eens wat huisregels uitwisselen. 

 

- We zijn nu aan het einde gekomen van het boek. 

10. Rondje: wat heb je van het thema grenzen en regels geleerd? Of: waar 

ben je je meer bewust van geworden? Of: wat ben je terwijl we dit boek 

behandelden anders gaan doen en waarom? 
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