




Geloofsopvoeding binnen het 
gezin! 

Kees Codée 

Tip: Maak persoonlijke aantekeningen 



GELOOFSOPVOEDING 

‘Als gelovige ouder heb je een opdracht en een verlangen om 
je kinderen op te voeden tot eer van de Heere God. Het gezin 
is de belangrijkste plaats voor geloofsopvoeding. Wat 
kinderen thuis meekrijgen - en hóe dat gebeurt - heeft grote 
invloed op de rest van hun leven. Als christelijke ouder ben je 
eigenlijk altijd met geloofsopvoeding bezig, in hoe je doet, 
hoe je praat, wat je nalaat. Je laat iets van God zien. Voor een 
christelijke ouder is geloofsopvoeding dus de hele 
opvoeding.’ 



WAT IS BELANGRIJK  
VOOR OUDERS? 

‘Ouder-zijn is een voorbeeldfunctie. Belangrijk is 
daarom authenticiteit en echtheid. Dat is het meest 
doorslaggevend. Je kunt nog zoveel Bijbelteksten 
aanleren, maar als je het niet goed voorleeft, dan 
blijft het bij kennis en komt het niet tot het hart van 
het kind.’ 



In gesprek met je kind 

Wanneer heb je voor het laatst een gesprek van hart tot 
hart met je kind(eren) gehad? 
 
Schrijf op wat je heel positief vond. 
Schrijf op wat je lastig vond.  
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Bijbelse voorbeelden 
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Van Hem spreken! 

Mooi is dat: vertellen wat onderweg in ons leven 
is gebeurd. Want gaandeweg doet Christus toch 
heel wat in ons leven! Of niet? Jongeren horen 
graag echte getuigenissen. Laten we het hun 
vertellen, van Hem spreken. Laten we niet 
zwijgen. Laten we positief getuigen van wat er 
onderweg in ons leven is gebeurd. 



Doorgeven/Vertellen 

• Geef een zin door van oor tot oor…. 

• Wat is het resultaat 

• Belang van op de juiste manier doorvertellen 
 
 
Gezinsmoment – intro verwerking verhaal 



Welk symbool is dagelijks 
zichtbaar in huis waaruit 
blijkt 
dat jullie christen willen 
zijn? 



Jozef 

• Voorgetrokken door zijn vader 

• Zelfstandig op pad gestuurd naar zijn broers 
als 17 jarige. Gevaarlijk 

• Dacht veilig te zijn bij zijn broers…. 

• 13 jaar verkocht als slaaf/in gevangenis e.d. 

• Toen kwam zijn droom pas uit als 31 jarige 



WhatsApp 

• (Klein)kinderen zingen en maken opname van: 
Hoger dan de blauwe luchten  



Leren van de psalm/Bijbeltekst 
opdracht 

Verbinding club/zondagsschoolwerk 
en gezin 



Eénheid 

• Zorg ervoor dat u als ouders/verzorgers éénduidig bent in 
uw opvattingen 
(kinderen merken verschillen en proberen deze verschillen 
ook uit) 

• Lees samen met uw kinderen ‘s morgens uit de Bijbel, 
desnoods meerdere keren (verschillende tijdstippen) 

• Geef doopkaart en prominente plaats in kamer van kind en 
spreek regelmatig over belang van de Doop. 

• Als uw kinderen betrokken zijn bij het kerkelijke 
jeugd/zondagsschoolwerk toon dan ook oprechte 
belangstelling  
Wat hebben jullie besproken, wat was jouw bijdrage, vond 
je het een lastig onderwerp? 



Creativiteit in werkvorm 

Print de tekst voor elke leerling een keer uit op 
een groot lettertype. Knip de woorden los en 
hussel ze door elkaar. Houd de woorden met 
een paperclip bij elkaar. Laat de kinderen zo snel 
mogelijk de tekst neerleggen op hun tafel. Dit 
kan wel met alle Bijbelteksten worden gedaan.  





Gebed 

 • Gebed aan tafel 
-Vrij gebed 
-Laat kinderen punten 
aandragen 
-Begrijpelijk taal! 
-Rol van de vader! 

• Leer kinderen bidden! 4+ 
• Gebed door kinderen 

-voor naar bed gaan 
• Verwonder je over gebed 

van kinderen die net leren 
praten 

• Worden als een kind - 
eenvoud 



Zorg voor ontspanning en 
inspanning 

• Vader – Zoon weekenden 

• Gezelligheid in huis 

• Zorg dat het einde van de dag voor een kind 
een ontspannen, veilig en gezellig moment is. 
Zing samen de psalm van (zondags)school. 
Lees samen uit de Bijbel en lees een leuk 
kinderverhaaltje. Bid samen een 
formuliergebed. Laat het kind dit aanvullen 
met eigen gedachten en vragen.  

 



Pauze 

2 groepen 



In gesprek met je kind 

Wanneer heb je voor het laatst een gesprek van hart tot 
hart met je kind(eren) gehad? 
 
Schrijf op wat je heel positief vond. 
Schrijf op wat je lastig vond.  



Vragen 

• Noem één activiteit van vandaag waardoor je je 
kind(eren) op weg hielp naar zelfstandigheid.  

• Wat heeft je kind vandaag van God gezien of gehoord? 
Heb je daarover gepraat?  

• Bedenk voor jezelf wat jouw kind weet van zonde en 
verzoening. Schrijf eens op welke woorden en zinnen je 
gebruikt in het gesprek hierover. Bespreek dit samen.  

• Hoe hebben jouw ouders je verteld over God? Doe je 
het op dezelfde manier? Welke momenten gaan jullie 
daar de komende week voor gebruiken?  

• Maak de volgende zin af: ‘Als mijn zoon/dochter 20 is 
…’ Bespreek de uitkomsten met elkaar. 
 



Opvoedingsbron 

• Meer lezen en tips voor gebruik in het gezin 

• Download de Opvoedingsbron magazine 

• Via 
www.hervormdezondagsscholen.nl/materialen/werk
groep-educatief-beraad-web 


