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Inleiding

Inleiding
Voorleven
Je staat aan het begin van een nieuwe fase in je leven. Er is jullie door God een kind toevertrouwd. Je kunt volop genieten van de eerste lachjes, de eerste woordjes en straks de eerste
stapjes. Je kind is volledig afhankelijk van jou, van jullie als ouder(s). Het nieuwe leven brengt
verantwoordelijkheid met zich mee. De verantwoordelijkheid om voor je kind te zorgen, je
kind te laten groeien, te laten kennismaken met de wereld om jullie heen, je kind te laten
delen in het leven met God.
Kinderen leren het meest door jou na te doen. Ze brabbelen de klanken na die ze om zich
heen horen. Ze doen de gebaren na die ze jou zien doen. Dat is misschien wel de kern van
opvoeden: het leven voordoen. Zo gaat het ook met geloven. Je kunt het je kinderen voordoen, voorleven. En het mooie is dat wat je je kind meegeeft niet alleen voor een poosje is,
maar voor zijn hele leven.

Voor wie?
04

Voorleven is geschreven voor groepen (doop)ouders, die met elkaar twee à drie avonden per
jaar in gesprek willen gaan. Een manier om elkaar te inspireren, te motiveren en te ondersteunen tijdens de (geloofs)opvoeding van je kind. Het materiaal kan ook gebruikt worden voor
een themakring of losse kringavond. Voor het gesprek is het prettig als de oudste kinderen
binnen de gezinnen ongeveer even oud zijn.
Dit boek is toegespitst op ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 3 jaar. Een fase
waarin een baby zich ontwikkelt tot peuter en waarin je als ouders de hectiek van een gezinsleven leert kennen. En ook een fase waarin kinderen onbewust al veel meekrijgen en al
heel dicht bij God leven. De andere boekjes zijn gericht op ouders met kinderen in de leeftijd
van 4 tot en met 7, 8 tot en met 11 en 12 tot en met 16 jaar.

Voorleven | in gesprek over opvoeden en geloven

Wat?
Dit boekje bevat acht verschillende thema’s voor acht gespreksavonden. Deze kunnen verspreid gebruikt worden over de eerste vier levensjaren van de kinderen. Daarnaast worden er
in de programma’s suggesties gedaan om nog een keer extra rondom een bepaalde activiteit
bij elkaar te komen, eventueel samen met de kinderen.
De eerste twee programma’s zijn zeer geschikt om te gebruiken als vorm van doopcatechese, eventueel onder leiding van een predikant. Ze zijn daarom iets anders van aard dan de
overige programma’s. Deze lessen zijn voor een groot deel gebaseerd op de doopcatechese
‘Van Generatie op Generatie’ van de HGJB.
+LWYVNYHTTH»ZaPQU]VVYHSILKVLSKVTNLZWYLRLUYLÅLJ[PLV]LYNLSVVMZVW]VLKPUNVW
gang te brengen. Opvoeden is een heel proces en zeker niet altijd maakbaar. We pretenderen met dit boekje niet de juiste strategie voor geloofsopvoeding te geven. We willen vooral
verdieping en inzicht bieden om van daaruit zelf keuzes te kunnen maken die passen bij jullie
situatie en opvoeding.
De programma’s zijn zodanig opgebouwd dat ze zonder deskundige leiding door een groep
ouders kunnen worden gebruikt. Het is wel prettig dat één van de deelnemers vooraf het
programma doorneemt en eventuele kleine voorbereidingen kan doen voor bepaalde werkvormen.
Natuurlijk ontwikkelt ieder kind zich op een eigen en unieke manier. Door bij het schrijven uit
te gaan van de normale en gemiddelde ontwikkeling van een kind, zullen de meeste ouders
zich herkennen in de geschetste voorbeelden en theorie.
Ook de gezinssamenstelling zal verschillend zijn. Daarnaast zullen misschien niet altijd beide
ouders betrokken zijn bij de geloofsopvoeding van hun kind. We hebben geprobeerd zoveel
mogelijk rekening te houden met de diverse omstandigheden. Daarnaast kunnen de werkvormen gemakkelijk worden aangepast naar de verschillende persoonlijke situaties.
Voor de leesbaarheid is bij het schrijven gekozen voor de hij-vorm, maar uiteraard zijn de
meisjes en dochters daarbij inbegrepen.
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Opbouw avond
Voordat je aan de slag gaat, is het goed om de opbouw van een kringavond te bekijken.
Zo weet je hoe de verschillende onderdelen bedoeld zijn. Er is ruimte voor het delen van
ervaringen, pedagogische en theologische verdieping, en voor het prikkelen van gedachten
en gewoontes. Voel je vrij om het materiaal te gebruiken op de manier die past bij jullie groep.
Ons advies is om de avond te beginnen met gebed en eventueel met zingen (zie daarvoor de
liedsuggesties). Ook is het goed om de avond met gebed af te sluiten en samen bij God te
brengen wat er besproken is.
Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillende onderdelen van een kringavond.
Ter indicatie is een geschatte gespreksduur toegevoegd als handvat voor de gespreksleider
om alle onderdelen aan bod te laten komen.
• Leven: Een casus, een prikkelende en herkenbare praktijksituatie met een paar vragen
die een eerste reactie oproepen. Leuk om alvast vooraf door te lezen. Gebruik de casus
als ‘opwarmertje’ voor het thema van die avond (duur: 10 minuten).
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• Lezen: Een bijbelgedeelte met betrekking tot het thema. Er is gekozen voor een korte
bijbelstudie. Tijdens de avond kun je dit gedeelte met elkaar lezen en de vragen
bespreken. Het bijbelgedeelte kan bemoedigend zijn of ontdekkend. Soms werkt het als
een spiegel naar je gezin of naar je concrete handelen in de opvoeding. Sommige bijbel
teksten zijn juist meer op je persoonlijk geloof gericht. Als bijbelvertaling is de HSV als
uitgangspunt genomen (duur: 20 minuten).
• Leren van het leven: Een aantal vragen, opdrachten en werkvormen om met elkaar te
bespreken en uit te voeren. Er is gezocht naar een balans tussen leren van elkaars
ervaringen, nieuwe invalshoeken ontdekken, met elkaar in discussie gaan en elkaar
bemoedigen.
Ook creatieve werkvormen kunnen bijdragen aan dit proces. De diverse vormen helpen
om de theorie te koppelen aan de praktijk van jullie gezin. Afhankelijk van de groep
kan je een aantal gespreksvragen uitkiezen om te bespreken (duur: 45 minuten).
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• Liedsuggesties: Een aantal liederen uit de HGJB-bundel Op Toonhoogte om met elkaar
te zingen tijdens de avond (duur: 10 minuten).
• Leren: Achtergrondinformatie over het thema. Het is raadzaam om dit thuis ter
voorbereiding te lezen. Dit onderdeel bestaat uit twee artikelen die elkaar aanvullen:
een pedagogisch artikel over de opvoedkundige kant van het thema, en een bijbelstheologisch artikel over de bijbelse kant van het thema. De bijbehorende verdiepingsvragen zijn om thuis over na te denken. Eventueel kunnen deze ook tijdens de avond
besproken worden.

Tot slot
Er is door verschillende mensen meegewerkt aan dit boekje. Een groep van ouders,
theologen, (ortho)pedagogen en leerkrachten heeft meegelezen tijdens het schrijven van
de programma’s. Ook zijn we blij met de betrokkenheid en feedback van diverse pilotgemeenten.
De verschillende artikelen in de programma’s zijn geschreven door Margreet van den Berg
(Geloof in het gezin), Fenny den Boer (HGJB), Leantine Dekker (HGJB) en Gemma Norg –
Van der Giessen (orthopedagoog).
Aan de eindredactie is meegewerkt door Gerrina van Egdom (HGJB) en Lucré de Man
(HGJB).
Het is ons gezamenlijk verlangen dat ouders zich binnen kerkelijke gemeenten volop ondersteund weten in de geloofsopvoeding. Onze wens is dat ouders hun geloof voorleven aan
hun kinderen, in afhankelijk van onze God.
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Ontvangen en doorgeven
Leven
Casus
Na de maaltijd leest Christine voor uit de kinderbijbel. De gelijkenis over het zaad in de akker is aan
KLIL\Y[)YHTS\PZ[LY[NVLK5HKPULRPQR[]VVYHSUHHYKLWSHH[QLZ5HHÅVVW]YHHN[)YHT!º0Z
de duivel echt zo gemeen dat hij iets af kan pakken?’ Christine neemt de tijd en legt uit hoe het zit
met de duivel. Haar man Geert zit fronsend toe te kijken. Moet dat nou? De duivel… Daar sprak
zijn vader vroeger ook altijd over. Zo beangstigend. Zo wil hij het geloof niet overbrengen op zijn
kinderen.
Als de kinderen in bed liggen, komt hij erop terug. ‘Hé Chris, toen je het vanavond met de kinderen
had over de duivel enzo… Ik vond dat eigenlijk niet zo’n geschikt onderwerp. Ze zijn nog hartstikke
jong...’ Christine: ‘Ja, maar Bram vroeg er toch naar? We willen ze toch ook eerlijk vertellen wat
er in de Bijbel staat? En…’ ‘Ja, dat snap ik wel. Maar dat kan later toch nog wel? Ik weet nog dat
mijn vader ook altijd sprak over de hel en de duivel. Ik werd daar altijd vreselijk angstig van. Wat mij
betreft is het niet nodig dat we onze kinderen daar nu al over vertellen…’

• Op welke manier herken je de zorgen van Geert?
• Bedenk of je zelf weleens een situatie hebt meegemaakt waarbij iets uit je eigen opvoeding bepalend was voor hoe jij nu opvoedt of wilt opvoeden. Wat was dit voor situatie?

Lezen
In het Oude Testament wordt al gesproken over ouders die de woorden van God doorgeven
aan hun kinderen. Lees met elkaar Deuteronomium 11: 18-21.
• Lees de tekst nog een aantal keren voor jezelf. Bij welk woord blijf je haken?
Wat roept het bij je op?
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• Deuteronomium spreekt over het voortdurend spreken over het Woord van God. Het is altijd
aanwezig en zichtbaar. Op welke manier heb je dit wel of niet ervaren in het gezin waarin je
bent opgegroeid?
• Welk verlangen roept deze tekst bij je op als je kijkt naar de geloofsopvoeding van je
kinderen?

Bij de tekst
Inprenten
’In uw ziel prenten’ (vers 18a) verwijst naar het verinnerlijken van de wet van God. Het gaat
erom dat je ernaar verlangt om Gods wil te doen. Niet omdat het moet, maar omdat je ernaar
verlangt, vanuit je hart. Het doen van de wil van God gaat als vanzelf deel van je worden op het
moment dat je het inprent.

Met je meedragen
30

Het beeld van de wet op je hand binden en op je voorhoofd dragen (vers 18b) wordt in het
QVVKZLNLSVVMSL[[LYSPQRVWNL]H[AV^VYKLU[PQKLUZOL[KHNLSPQRZNLILKº[LÄSSPLU»VMNLILKZYPLmen gedragen. Dat zijn kleine leren doosjes die op het hoofd of de arm worden vastgemaakt.
In deze doosjes zitten teksten uit de bijbel (Exodus 13:1-16, Deuteronomium 6:4-9, 11:13-21).
Het is een beeld waarin wordt uitgedrukt dat je je daden en je leven moet afstemmen op Gods
wil en Zijn geboden. In alles wat je doet mag je doordrenkt zijn met de wil van God. Op welke
plek je ook komt. Of je nu thuis bent of juist buiten de stadspoorten, telkens mag je je leven
spiegelen aan Gods Woord.

Leren van het leven
1. Kies van de tafel een plaatje of voorwerp dat jouw eigen opvoeding symboliseert. Vertel aan
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de hand van dit plaatje of voorwerp hoe die opvoeding was en hoe het jou gevormd heeft.
(Voorbereiding: leg een groot aantal alledaagse voorwerpen op de tafel die iets kunnen
oproepen: (kinder)bijbel, cd, (dag)boekje, steen, kerkmuntje, rol snoep, hartje, zakdoek,
kruisje, pen, theezakje, papier, agenda, kopje, tuinhandschoenen, tas, enzovoorts.
Eventueel kun je gebruik maken van de fotokaartjes van het spel ‘Kaarten op tafel’.)
2. Do’s & Don’ts
Of je nu heel goed terugkijkt op je eigen opvoeding of met enige aarzeling, je hebt
allemaal dingen die je hetzelfde wilt doen of juist totaal anders. Maak een lijstje met dingen
die je zeker wilt overnemen van je eigen ouders (Do’s) en een lijstje met dingen die jij
absoluut niet gaat doen (Don’ts). Dit kan van alles zijn. Van eten voor de televisie op
zaterdagavond tot nabespreken van de preek. Van dezelfde jurk als je zusje aan tot
standaarduitspraken bij bepaalde gelegenheden. Bespreek jullie lijstjes met elkaar.
3. Bespreek met elkaar wat je zelf hebt ontvangen in je geloofsopvoeding. Wat wil je daarvan
doorgeven aan je eigen kinderen? Wat wil je anders doen? Waarom?
4. Welk godsbeeld geef jij nu mee aan je kinderen (denk aan de kinderbijbel, liedjes, cd’s en
de manier waarop je over God praat)? Is dat het beeld dat je graag mee wilt geven of zou
je het anders willen? Hoe?
5. Geef iedereen een leeg A4-papier, zoek in tweetallen in de bijbel naar eigenschappen en
beelden van God. Je kunt denken aan teksten als Genesis 18:25-26, Exodus 19:16-19,
Deuteronomium 23:11-12, 1 Koningen 19:12-13, Psalm 18:3, Psalm 23, Jesaja 49:15,
Hosea 5:4 en Mattheus 7:9-12. Omcirkel daarna met een andere kleur pen de eigenschappen die je van God hebt ervaren in je eigen leven. Bespreek in het tweetal of in de
grote groep de overeenkomsten en de verschillen. Wat valt je daarin op? Hoe zou dat
komen? Welke beelden zijn nieuw voor je? Door welke perioden in je leven zijn deze
beelden gevormd?
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6. Formuleer je gezinsmissie. Kies ieder vijf woorden die jij belangrijk vindt in je gezin. (Denk
bijvoorbeeld aan muziek, rechtvaardigheid, gelijkheid, tradities, sport, geloof, kerk,
respect, gastvrijheid, gezondheid, ontmoeting, milieubewust, bijbelgetrouw,
talentontwikkeling.)
- Denk na over de opvoeding, met deze gezinsmissie in je achterhoofd.
Wat zou je misschien anders willen en hoe?
- Tip: leg thuis jouw vijf woorden naast die van je man of vrouw. Welke zijn dezelfde?
Welke verschillend? Probeer met elkaar tot drie woorden te komen waarin wordt
samengevat wat voor jullie belangrijk is in de opvoeding.

Liedsuggesties
Machtig God, sterke Rots - Op Toonhoogte 327
Maak groot onze God (de Koning in Zijn pracht) - Op Toonhoogte 328
Machtige Heer en God - Op Toonhoogte 329
O, Heer mijn God (Hoe groot zijt Gij) - Op Toonhoogte 334
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Leren
Pedagogisch
De opvoeding die jouw ouders jou hebben
gegeven is bepalend geweest voor je ontwikkeling. Zowel op een positieve als negatieve
manier heeft hun opvoeding bijgedragen aan
de persoon die jij (geworden) bent. En dat
niet alleen… het heeft ook invloed op de manier waarop jij nu jouw kinderen opvoedt.

Voed jij net zo op als jouw ouders?
Als we het hebben over de opvoeding die
je van je ouders ontvangen hebt, dan gaat
het over zowel de opvoedingsstijl (de manier
waarop) als de opvoedingsdoelen (het doel
waartoe) en alles wat daarbij komt kijken.
Welke vormen en gebruiken waren gewoon
bij jou thuis? Hoe uitte de geloofsopvoeding
zich vooral? Was er openheid of waren er
vooral regels en gewoontes?
En wat vertelden jouw ouders jou over God?
Welk godsbeeld droegen ze over? Welke
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inhoudelijke geloofswaarheden hebben ze op
jou overgebracht? Allemaal onderwerpen die
invloed hebben op hoe jij nu opvoedt en wat
jij je kinderen doorgeeft.
Overdracht tussen generaties
Ouders voeden hun kinderen vaak op vergelijkbare wijze op als hun ouders dat gedaan
hebben. Dat komt gedeeltelijk doordat je
bijna automatisch (en daardoor onbewust)
het voorbeeld van je ouders volgt. Maar voor
veel ouders geldt ook dat zij dit (min of meer)
bewust doen. Bijvoorbeeld doordat zij de opvoeding van hun ouders positief gewaardeerd
hebben. Ze nemen het goede voorbeeld van
hun ouders in hun eigen opvoeding over.
Wanneer de ouders ook in dezelfde omgeving wonen als hun ouders en hetzelfde opleidingsniveau hebben, is de kans nog groter
dat ze dezelfde opvoedingsstijl en –doelen
hanteren. De overname is het sterkst wanneer ook het geloof en de kerk gelijk is.
Verder zijn het karakter en andere genetische
factoren van invloed op de overname van gedrag en opvattingen. Iemand met een nauwkeurig en toegewijd karakter zal bijvoorbeeld
meer waarde hechten aan structuur in de
huisgodsdienst of trouw aan de kerk. Iemand
met een wat meer avontuurlijk karakter vindt
het belangrijker om nieuwe geloofsvormen te

onderzoeken of wil graag dat zijn kinderen in
de kerk een plek krijgen om zich te ontwikkelen. Wanneer de karakters van de ouders
en de nieuwe generatie opvoeders overeenkomen, is de kans groter dat ze dezelfde
opvoedingsstijl en –doelen aanhouden. Zij
vinden dezelfde manier van handelen en dezelfde normen en waarden belangrijk.
Nieuwe manieren
Toch komt het ook voor dat jonge ouders
juist (bewust of onbewust) op een andere manier opvoeden dan hun ouders. Een
belangrijke oorzaak daarvan is de invloed
van de partner. Wanneer hij of zij op een heel
andere manier is opgevoed of een heel ander
karakter heeft, komen de ouders samen tot
nieuwe keuzes in de opvoeding. Ook de
tijd waarin we leven heeft invloed. Zo zijn er
met de komst van de (sociale) media nieuwe
vraagstukken voor ouders bij gekomen. Kinderen zijn mondiger geworden en de cultuur
is ‘opener’ geworden. Het is belangrijker
geworden om woorden te geven aan dat wat
je gelooft en voelt. En het is naar kinderen toe
belangrijker geworden om goed uit te kunnen leggen waarom je als ouders bepaalde
keuzes maakt in je gezin.
Naast dat alles zorgen ook leeftijdsgenoten, opvoedprogramma’s op tv, artikelen in
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tijdschriften en de school van het kind ervoor
dat ouders op een andere manier of tot een
ander doel opvoeden dan hun ouders dat
deden.
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Overnemen of verzetten
Zoals gezegd kun je als jonge ouders de
opvoeding van je eigen ouders overnemen
of je er juist tegen verzetten. Het is echter
nooit zo zwart-wit dat een jonge ouder alles
hetzelfde doet of alles anders doet dan zijn
ouders deden.
Bij een positieve ervaring bijvoorbeeld, neem
je dingen over van je ouders. Maar je doet
dat bijna nooit helemaal letterlijk. De invloed
van de partner, de tijd waarin we leven en al
die andere factoren, zullen ook bij overname
van een opvoedingsstijl of -doel hun invloed
hebben. Meestal is het dus zo dat je iets ongeveer hetzelfde aanpakt als je ouders, maar
er wel een eigen draai aan geeft.
Bij een negatieve ervaring volgt er vaak
verzet. Ouders willen het heel anders doen.
Toch merken ook deze ouders na verloop
van tijd dat ze meer dingen hetzelfde doen
of verwoorden als hun ouders, dan ze van
plan waren. Onbewust hebben ze toch meer
overgenomen dan ze wilden.
Bij een opvoeding vanuit verzet zie je ook
weleens een anti-houding ontstaan die een

beetje ‘doorslaat’. Ouders willen het zó graag
anders doen dan hun ouders, dat alleen
dat nog belangrijk is voor de keuzes die ze
maken. Belangrijk is daarom altijd om jezelf af
te vragen of je alleen uit verzet handelt, of dat
deze opvoedingsstijl of dit opvoedingsdoel
écht is wat jij en je man of vrouw graag willen.
Van onbewust naar bewust
Het opvoeden van je kinderen gebeurt de
hele dag door. Daarvan ben je je niet altijd
bewust. Dat kan ook niet. Voor de (geloofs)
opvoeding is het van belang dat je af en toe
een moment neemt om jezelf wél bewust
te maken van wat je aan het doen bent…
Gaat het zoals je voor ogen hebt? Doe je het
zoals God van je vraagt? Leg het mooie en
minder mooie van je eigen opvoeding open.
En bouw – met God aan je zijde – verder aan
jouw gezin!

Tips
• Wees je ervan bewust dat de opvoeding
die jij ervaren hebt, altijd van invloed is op
de opvoeding die je nu geeft. Zowel op
positieve als op negatieve wijze.
• Bedenk wat je overneemt en waar je je
tegen verzet. Is dat reëel?
• Kijk af en toe eens van een afstandje
naar jezelf en je gezin. Gaat het zoals je
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wilt? Waarom wel/niet? Wat kun je
daaraan doen?
• Overleg met je man of vrouw wat jullie
belangrijk vinden in de geloofsopvoeding
en hoe jullie de dingen doen in het gezin.

Leren
Bijbels-theologisch

Een van de dingen die je van je ouders in de
geloofsopvoeding hebt meegekregen, is een
beeld van God. De manier waarop je ouders
over God vertelden (of juist niet vertelden)
heeft invloed op jouw beeld van God. In dit
artikel bekijken we wat we onder godsbeelden verstaan en welke invloed die hebben in
jouw leven en dat van je kinderen.
Godsbeelden
In de bijbel wordt met verschillende beelden
over God gesproken. God is totaal anders
dan wij mensen, toch worden er in de bijbel
menselijke eigenschappen of beelden genoemd die ons helpen om iets van God te
begrijpen. Godsbeelden zijn beelden die uitdrukken Wie God voor de mens is. De grootheid van God gaat boven onze menselijke
begrippen en eigenschappen uit, toch helpen
de woorden en beelden ons om over God

te spreken. In de bijbel komen we God op
verschillende manier tegen: als Herder (Psalm
24), als Vader, als een Man worstelend met
Jakob (Genesis 32), roepend in een brandende braamstruik (Exodus 3) en in het suizen
van een zachte koelte (1 Koningen 19). In
Jesaja 9:5 worden er in één vers diverse namen aan Jezus, de Zoon van God, gegeven.
We lezen over God als Rechter, die uiteindelijk recht zal spreken. Kortom een heel palet
aan verschillende woorden en beelden om
God te beschrijven. Je kunt denken aan het
beeld van de diamant. Als je een diamant
draait, zie je telkens weer een nieuwe schittering. Zo is het ook met God. Hij is niet te
vangen in onze beelden. Hij openbaart zich
telkens weer op een andere manier.
Hoe worden godsbeelden gevormd?
De manier waarop wij naar God kijken, wordt
niet alleen gevormd door de beelden uit de
bijbel, maar ook door onze opvoeding en
levenservaring. Schilderijen, afbeeldingen in
de kinderbijbel of liederen die je vaak hebt
gezongen of aansprekend vindt, geven kleur
aan jouw beeld van God. Wanneer er thuis of
in de kerk nadruk op één bepaald aspect van
God wordt gelegd, bepaalt dit het godsbeeld
dat je hebt. Soms kan hierdoor scheefgroei
ontstaan. God wordt dan bijvoorbeeld alleen
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liefde, zonder Zijn rechtspreken. Of God
wordt een God van oordelen, waarbij de vergeving ver weg lijkt.
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Verkeerde godsbeelden
Zijn er ook verkeerde godsbeelden? Dat is
lastig om te beantwoorden, zeker als je beelden of eigenschappen uit de Bijbel gebruikt.
Toch kan een bepaald (eenzijdig) beeld angst
of kramp oproepen, wat tekort kan doen aan
Wie God werkelijk voor je wil zijn.
Ook persoonlijke (negatieve) ervaringen
kunnen soms een schaduw werpen over een
bepaald beeld van God. Wanneer je aardse
vader het liet afweten in jouw leven, zal het
beeld van God als Vader weinig positieve
gevoelens oproepen. Wellicht spreekt Psalm
131 je dan wel veel meer aan, waarbij Gods
troost wordt omschreven als het tot rust komen bij een moeder. Zo zullen in de loop van
je leven bepaalde beelden van God je meer
gaan aanspreken of juist wat meer naar de
achtergrond verdwijnen. Dat is niet erg. ZoSHUN^LTHHYISPQ]LUILZLќLUKH[.VKIV]LU
al die beelden en eigenschappen uitgaat. Hij
is niet in onze beelden te vangen.
Welke beelden geef jij mee?
In de geloofsopvoeding is het belangrijk om
na te denken welke beelden jij aan je kind
meegeeft. Dit gebeurt bijvoorbeeld door

de kinderbijbel die je gebruikt. Niet alleen de
afbeeldingen van de Heere Jezus, maar ook de
andere afbeeldingen en de manier waarop het
verhaal is geschreven geeft je kind een bepaald
zicht op God. Ook de liedjes die jullie zingen,
de cd’s die jullie luisteren of de manier waarop
jullie praten over de kerk geeft kinderen beelden mee. De wijze waarop in jullie gezin over
God en geloven wordt gesproken, geeft iets
mee aan je kinderen. Vraag jezelf eens af of dit
is wat je op je kind wilt overdragen.
God laat Zich kennen
God laat Zich kennen. Hij is geen vage kracht.
Hij openbaart Zich in Zijn woord. De beelden
van God die wij doorgeven aan onze kinderen
is nooit helemaal compleet. Maar God maakt
dit beeld compleet door Zichzelf te openbaren.
Door het lezen in de bijbel leren we steeds
meer van Hem kennen. Door Zijn Zoon Jezus
leren we Hem nog beter kennen. Het beste
leren we God kennen door een persoonlijke
relatie met Hem. Een relatie waarin we met
God spreken (bidden), Hem zoeken en God
laten werken in ons leven. Deze levende relatie
is misschien wel het beste voorbeeld voor je
kind.
Verdiepingsvragen rondom de artikelen
• Hoe schat jij de reactie van Geert in: als
een overreactie uit verzet of een bewuste

Voorleven | in gesprek over opvoeden en geloven

keuze? Wat vind jij daarvan?
• Hoe zou jij het godsbeeld omschrijven dat
Geert van zijn ouders heeft meegekregen?
• Op welke manier zou Geert dat kunnen
bijschaven voor zichzelf en zijn kinderen?
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