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DISCIPELSCHAP.     LES 41 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer.  

 

2 AANBIDDING (20 minuten)        [HOUDING UITGEDRUKT]  

GOD BEWONDEREN 

 
Meditatie 

Aanbidding is uitdrukken van je houding ten aanzien van God.  
Thema: God bewonderen.  

Lees met elkaar Openbaring 4:1-11. Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.  
 

De apostel Johannes mag in een visioen de troon in de hemel zien. Het is zo groots en mooi dat hij geen gewone 

woorden kan vinden om het te beschrijven. Hij gebruikt dus beelden of symbolen die heel veel meer zeggen dan wat de 

letterlijke betekenis van het beeld of symbool uitdrukt.  
 

1. De troon. 
 

Johannes zag de troon van God in de hemel (4:2). Niet de aarde, of de zon, of een sterrenbeeld staat in het middelpunt 

van al het bestaande, maar God op Zijn troon! Alles wat er gebeurt in het universum, op aarde en in de 

wereldgeschiedenis wordt niet bepaald en gevormd door de regeerders van deze wereld, niet door de rijken, de sluwe 

mensen en de machtigen, niet door de massamedia, niet door boze machten of onpersoonlijke machten als de sterren, 

maar door de wil van God die op Zijn troon zit. God heerst van alle eeuwigheid tot alle eeuwigheid (Psalm 93:1-2; 

Psalm 145:13; Psalm 146:10). Niets kan van Gods heerschappij uitgesloten worden (Jesaja 14:24,27)! God heeft alles 

geschapen, omdat Hij het wilde (4:11). Hij heeft ook jou geschapen, omdat Hij je wilde (Jesaja 43:7; Kolossenzen 

1:16)!  
 

2. De uitstraling. 
 

 (1) De uitstraling van kleuren.  

Johannes zag Gods uitstraling (4:3), niet God Zelf. Hij beschrijft ook niet het beeld of de verschijning van God. Degene 

die op de troon zat, had een uiterlijk als van jaspis en de sardius (sarder) tegelijk. Een regenboog die eruitzag als 

smaragd was rondom de troon.  
 

“Het wit van de jaspis”, een soort transparant diamant (Openbaring 21:11), vertegenwoordigt de uitstraling van Gods 

onbeschrijfelijke heerlijkheid of heiligheid. “Het rood van de sardius”, de kleur van bloed, vertegenwoordigt de 

uitstraling van Gods rechtvaardige oordeel. “Het groen van de smaragd”, de kleur van leven, vertegenwoordigt de 

uitstraling van Gods barmhartige verlossing. “De veelkleurige regenboog” symboliseert Gods prachtige karakter in 

verlossing, de veelkleurige wijsheid van Zijn verlossingsplan (Efeziërs 3:10) en Zijn liefdevolle trouw tegenover hen 

die in Hem geloven en Hem gehoorzamen (Genesis 9:12-17; Ezechiël 1:28).  
 

De boodschap voor Gods nieuwtestamentische Gemeente. In Gods heerlijke en heilige karakter (de transparate jaspis) 

kan Gods heilige en rechtvaardige verbolgenheid tot oordeel tegen kwaaddoeners (het rood van de sardius) enerzijds en 

Gods liefdevolle trouw tot verlossing en nieuw leven van mensen die Hem vertrouwen (het groen van de smaragd) 

anderzijds niet gescheiden worden! Voor de gelovigen gedurende de oud- en nieuwtestamentische periode is de storm 

van Gods oordeel al voorbij! “Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn” (Romeinen 8:1 HSV)! De 

regenboog van Gods trouwe belofte met betrekking tot volkomen rechtvaardiging door geloof in het volbrachte 

verlossingswerk van Christus schittert voor eeuwig (Romeinen 5:1)! Deze drie kenmerken van Gods karakter stralen uit 

Gods troon. God regeert voor eeuwig in heerlijke heiligheid, met rechtvaardig oordeel en trouwe verlossing.  
 

 (2) De bliksemschichten, donderslagen en groot geraas.  

“Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas (letterlijk: stemmen)” (4:5). Deze 

natuurverschijnselen veroorzaken vrees en ontzag bij de mensen. Ze zijn uitdrukkingen van Gods grootheid, macht en 

majesteit, wanneer Hij Zijn wil openbaart.  
 

Dat gebeurde ook toen God de Tien Geboden openbaarde vanaf de Sinaï (Exodus 19:16;20:18), en toen Hij Zijn genade 

openbaarde aan Job (Job 37:2-7,13b). Ook hier gebeurt dat als Hij Zijn heerschappij over het universum aan Johannes 

openbaart (Openbaring 4:5) en wanneer Hij Zijn oordelen openbaart (Job 37:8-13a; Openbaring 8:5; Openbaring 11:19; 

Openbaring 16:18). 
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3. Het Goddelijke Wezen. 
 

Johannes zag 7 vurige fakkels die brandden voor Gods troon (4:5). Zij vertegenwoordigen de volheid van de Heilige 

Geest (zie Openbaring 1:4-5). Hij zag ook Jezus Christus in het midden van de troon staan, als een lam dat geslacht was 

(Openbaring 5:6).  
 

Het éne Goddelijke Wezen openbaart Zich aan de mensen in drie Zijnswijzen of Bestaanswijzen (zie Openbaring  

1:4-5): 

• Hij openbaart Zich als God de Vader Die de raadsbesluiten neemt.  

• Hij openbaart Zich als God de Zoon Die de menselijke natuur bij Zijn goddelijke natuur aanneemt en Zijn eigen 

schepping en de menselijke geschiedenis binnentreedt en zo Gods raadsbesluit tot openbaring, verlossing, oordeel en 

herschepping uitvoert.  

• En Hij openbaart Zich als God de Geest Die in de christenen woont en door middel van de Christelijke Gemeente 

Gods raadsbesluit toepast in individuele mensen.  

Dit ene Goddelijke Wezen is de God van de Bijbel en Hij alleen zit op de troon in de hemel!  
 

4. De vier levende wezens.  
 

Johannes zag 4 levende wezens rondom de troon staan (4:6-7). Dit zijn hemelse wezens, die het geschapen universum 

met zijn levende schepselen vertegenwoordigen. Het hele geschapen universum is het theater van Gods 

heilsgeschiedenis. De taak van de vier levende wezens is om Gods heerlijkheid in Zijn scheppingswerk (wilde dieren, 

vee, vogels en mensen) en Zijn heerschappij over de schepping en de geschiedenis in de schepping te bevorderen (4:8). 
 

5. De vierentwintig oudsten.  
 

Johannes zag 24 oudsten, zittende op 24 tronen rondom Gods troon (4:4; Openbaring 21:12-14). In de 

oudtestamentische dienst van aanbidding stelde koning David 24 afdelingen van priesters aan als dienaren van God in 

Zijn aardse heiligdom (1 Kronieken 24:1-19).  
 

In de nieuwtestamentische dienst van aanbidding zijn er 24 oudsten die als dienaren van God in Zijn hemelse heiligdom 

dienen. Deze oudsten zijn één van de hoogste orden van engelen die Gods ene volk in het Oude Testament 

(vertegenwoordigt door de 12 stammen) en in het Nieuwe Testament (vertegenwoordigt door de 12 apostelen) 

vertegenwoordigen (21:12-14). De taak van de vierentwintig oudsten is om Gods heerlijkheid in Zijn scheppingswerk 

(4:11) en Zijn verlossingswerk in Zijn volk in de schepping te vergroten (Hebreeën 1:14). 
 

6. De zee van glas of kristal.  
 

 (1) Symbolische betekenis van het koperen wasbekken (Openbaring 4:6). Johannes zag een zee van glas, 

als van kristal, die zich voor Gods troon uitstrekte.  
 

In het Oude Testament stond het koperen wasbekken tussen het brandofferaltaar en de deur van de tempel. De priesters 

moesten zich met water reinigen voordat zij de tempel ingingen om dienst te doen (Exodus 30:17-21; 1 Koningen  

7:23-26).  
 

In het Nieuwe Testament (Openbaring 4:6) is de glazen zee een symbool voor Gods tegenwoordige verlossing die door 

het bloed van het Lam volkomen rechtvaardig en transparant is. Symbolisch hebben de christenen hun kleren daarin wit 

gewassen “Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen 

(verdrukkingen)1 gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam” (Openbaring 7:14). 

Gods heerschappij vanuit de hemel leidt tot verlossing van christenen in alle volken op de aarde zodat zij in volmaakte 

vrede en harmonie met God mogen leven (Romeinen 5:1).  
 

 (2) Symbolische betekenis van de Zee (Openbaring 15:2-3).  

“Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op (HSV: bij) de glazen zee stonden zij die het beest, zijn 

beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God. Ze zongen het 

lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam: ‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, 

Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken’ (Openbaring 15:2-3).  
 

In het Oude Testament stonden Mozes met de Israëlieten bij de Rode Zee nadat God Farao met zijn machtige leger en 

strijdwagens in de Rode Zee had verdronken (Exodus 13:21-22; Exodus 14:19,24). God had het Egyptische leger in 

verwarring gebracht en het in de Rode Zee vernietigd. Het water van de zee viel op deze vijanden als een tsunami. 

Niemand overleefde het!  
 

In Openbaring 15:2-3 moeten we denken aan de Rode Zee waar Farao met zijn soldaten in verdronken (Exodus 15:1b). 

“De glazen zee” is een symbool van Gods definitieve en beslissende oordeel (Openbaring 16) die volkomen 

rechtvaardig en transparant zal zijn. “Het vuur” symboliseert Gods heilige en rechtvaardige verbolgenheid waardoor Hij 

Zijn laatste oordeel over de zonden uitvoert. De vijanden van christenen komen daarin om.  

                                                           
1 Grieks: thlipsis, meervoud. De verdrukkingen tijdens hun leven op de aarde. Niet hetzelfde als “de grote verdrukking” (enkelvoud) aan het einde van 
de geschiedenis (Matteüs 24:21). 
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“Het glas” symboliseert:  

• dat Zijn heilige en rechtvaardige toorn en straf volkomen transparant zullen zijn 

• dat God alles en iedereen doorziet (Hebreeën 4:13) 

• dat na het laatste oordeel er niets wat zondig of verwerpelijk is voor Gods gezicht zal blijven bestaan (Openbaring 

21:8,27).  
 

Nadat God Zijn laatste oordeel over de goddeloze en onrechtvaardige mensen op de aarde heeft uitgevoerd, zal Zijn 

heiligheid en rechtvaardigheid in het laatste oordeel volkomen onbesmet recht overeind blijven staan en voor iedereen 

volkomen duidelijk zijn dat Hij volkomen rechtvaardig geoordeeld heeft. Geen van Gods motieven, woorden of daden 

zal verdacht of twijfelachtig zijn! Niets zal verborgen zijn. Allen zullen zeggen, “Rechtvaardig en betrouwbaar is uw 

bestuur ... uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard” (Openbaring 15:3-4)!  
 

7. Universele aanbidding. 
 

Johannes zag hun aanbidding en hoorde hun bewondering en lofprijzing (4:8-11). Het doel van God in Zijn eeuwige 

raadsbesluit is dat allen en alles in het geschapen universum God onophoudelijk zullen bewonderen, prijzen en 

aanbidden (zie Romeinen 11:36)!  
 

Aanbidding. Laten wij de Levende God Die op de troon zit, om de beurt (in één of twee zinnen) prijzen of bewonderen 

als onderdeel van de menigte rondom Gods troon (Openbaring 5:13). 

 

3 UITWISSELEN (20 minuten)                [STILLE TIJDEN] 

2 SAMUËL 15, 17, 18 en 22  

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 2 

Samuël 15, 17, 18 en 22). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op 

wat hij vertelt.  

 

4 ONDERRICHT (70 minuten)                         [RELATIES] 

DE RELATIE TOT KINDEREN EN OUDERS 
 

Deze studie legt uit hoe je een ouder of kind kunt zijn zoals God het bedoeld heeft.  

De praktische toepassingen zijn alleen suggesties die je biddend mag toepassen in je eigen cultuur.  
 

A. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN OUDERS MET BETREKKING TOT HUN KINDEREN 
 

1. De verantwoordelijkheden van ouders in hun huwelijk.  
 

Lees Efeziërs 5:22-33; (Kolossenzen 3:18-19; Johannes 13:34-35).  

Ontdek en bespreek. Wat zijn de door God gegeven verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen in het huwelijk? 
 

Aantekeningen. De man en de vrouw moeten vooral het goede voorbeeld geven van hoe gehuwden met elkaar omgaan. 

De man moet een voorbeeld zijn van hoe een man zijn vrouw dient door haar lief te hebben evenals Christus de 

Gemeente liefheeft en haar tot een stralende vrouw ontwikkeld. En een vrouw moet een voorbeeld zijn van hoe een 

vrouw haar man dient door hem uit te nodigen tot een persoonlijk en intieme relatie en hem helpt zijn allerbeste voor 

Christus te zijn. Ook moeten zij een voorbeeld zijn van hoe zij omgaan met hun kinderen en andere mensen.  
 

2. De verantwoordelijkheid van ouders in hun ouderschap. 
 

Lees Efeziërs 6:4; (Kolossenzen 3:21; 1 Timoteüs 3:4-5 en Titus 1:6; Titus 2:4-5).  

Ontdek en bespreek. Wat zijn de door God gegeven verantwoordelijkheden van ouders met betrekking tot hun 

kinderen?  
 

Aantekeningen.  

 (1) Vaders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Vaders mogen hun kinderen 

niet moedeloos maken, vooral door niet op hen te vitten. Hij moet hen opvoeden in de onderwijzing en terechtwijzing 

van de Heer. Hij moet zijn eigen gezin goed besturen. En hij moet zijn kinderen leren om hun vader en moeder te 

gehoorzamen en te respecteren.  
 

 (2) Moeders moeten hun kinderen lief hebben. Zij moeten zorgzaam in het huishouden zijn. En ze moeten 

zorgen dat hun gedrag het Woord van God in ere houdt.  
 

B. VADERS, MAAK JE KINDEREN NIET MOEDELOOS 
 

Leer. God spreekt tot de man als het hoofd van zijn huishouding (gezin). De moeder moet haar man helpen deze taak zo 

goed mogelijk uit te voeren (Genesis 2:18).  
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 (1) Niet verbitterd maken. Vaders moeten hun kinderen niet verbitterd maken. Het woord betekent: het kind 

irriteren en boos maken zodat het kind moedeloos en zelfs depressief wordt. Door goed op te letten op de reacties van 

kinderen kun je weten of ze moedeloos en zelfs depressief worden. Bijvoorbeeld, woede aanvallen of zich terugtrekken 

en niets meer met hun ouders te maken willen hebben. Deze reacties zijn een aanduiding dat de vader op een ander 

manier met zijn kinderen moet omgaan.  
 

 (2) Ontwikkel. Vaders moeten respect overdragen aan hun kinderen door hun kinderen tijd te gunnen:  

• om hun eigen overtuigingen te ontwikkelen en daarbij fouten te maken 

• om verantwoordelijk te ontwikkelen waarbij zij ook verantwoording afleggen  

• om goede en volwassen relaties te ontwikkelen  
 

1. Laat je zoons en dochters verantwoordelijkheid ontwikkelen  

    en daarbij ook verantwoording afleggen. 
 

 (1) Het doel van ouders is verantwoordelijkheid ontwikkelen. 
 

Het doel van ouders moet niet zijn hun kind te behagen, maar om hun kind te ontwikkelen tot goed evenwichtige 

volwassen!  

Bespreek. Wat kun je verwachten als je doel is altijd je kinderen naar de zin te maken?  

Aantekeningen. Ze worden verwende kinderen die altijd aan hun zelfzuchtige neigingen toegeven.  
 

Om een verantwoordelijke volwassenen te worden, moeten de kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen voor 

elk terrein van hun leven. De belangrijkste terreinen zijn: hun houding, hun studie op school, hun taken thuis, hoe ze 

met geld moeten omgaan, dat zij zelfstandig kunnen reizen, hoe zij goede vrienden maken (inclusief met het 

tegenovergestelde geslacht) en slechte vrienden loslaten, hoe zij de tijdgeest en druk van hun tijdgenoten kunnen 

weerstaan, hoe zij moeten reageren op de meningen van anderen en vooral hoe zij een persoonlijke relatie met God 

kunnen ontwikkelen.  
 

 (2) Verschillende fasen in de ontwikkeling van verantwoordelijkheid.  
 

Onderwijs. Je kunt de periode van minderjarigheid tot volwassenheid in vijf fasen verdelen.  
 

Wanneer ze nog baby’s zijn. Dan doe je zowat alles voor hen. Dan neem je al de beslissingen en doe je de keuzes voor 

het kind en voert ze ook uit. Als ouder ben je 100% verantwoordelijk aan God voor wat je met en voor het kind doet.  
 

Wanneer ze kinderen zijn. Dan doe je dingen samen met hen. Bedenk en organiseer veel dingen die je samen met het 

kind kan doen. Neem samen besluiten en keuzes en voer ze ook samen uit. Leer het kind zoveel als mogelijk 

waarheden, waarden, gewoonten en vaardigheden. Wees zelf een voorbeeld voor het kind in alles wat je zegt en doet. 

Zet standaarden voor kwaliteit en voortreffelijkheid. Handhaaf rechtvaardige, morele en geestelijke waarden, die het 

kind kan navolgen. Toon aan het kind dat je je leven aan God en Gods Woord onderworpen hebt. Geef een voorbeeld 

van verantwoordelijk gedrag en leg verantwoording af aan God Die alles ziet.  
 

Wanneer ze tieners zijn. Laat de tiener steeds meer dingen alleen doen, maar wel onder toezicht. Ga door dingen met 

de tiener te doen, maar delegeer verantwoordelijkheid in alle terreinen waar de tiener verantwoordelijkheid kan nemen 

en bereid is verantwoording af te leggen. Hoe meer vrijheid je aan de tiener geeft, des te groter is zijn 

verantwoordelijkheid en verplichting verantwoording af te leggen. Vrijheid betekent niet dat de tiener vrij is te doen wat 

hij maar wil of dat hij dingen mag doen waarvoor hij geen verantwoording hoeft af te leggen (zie Deuteronomium 12:8; 

Richteren 21:25). Geef de tiener veel kansen om onder jouw toezicht besluiten te nemen en plannen te maken, om 

dingen te zeggen en te doen. Als ouder blijf je nog steeds de laatste verantwoordelijkheid dragen en blijf je 

verantwoording aan God verschuldigd.  
 

Wanneer ze jong volwassenen zijn. Laat de jong volwassenen alles alleen doen, maar wel met nog de verplichting 

verantwoording af te leggen. Delegeer alle verantwoordelijkheid aan hem samen met de verplichting verantwoording 

aan je af te leggen. Maak zeker dat hij zijn verantwoordelijkheid begrijpt en dat hij van nu af aan voor 100% 

verantwoordelijk is en verantwoording moet afleggen voor alles wat hij zegt en doet, zeker aan jou als ouder zo lang hij 

nog bij jou in huis woont, maar uiteindelijk aan God. 
 

Wanneer ze volwassenen zijn. Laat de volwassenen volkomen los en vrij. Erken en accepteer zijn volkomen 

onafhankelijkheid. Kinderen houden op “kinderen” te zijn wanneer zij volwassenen geworden zijn; wanneer zij het huis 

verlaten om te gaan studeren of te werken; en zeker wanneer zij gaan trouwen. Omdat het voor veel ouders moeilijk 

blijft hun kinderen los te laten, beveelt God de kinderen hun ouders te verlaten (Matteüs 19:5)!  
 

Volwassen kinderen krijgen hun verantwoordelijkheden van God en zijn Hem ook verantwoording verschuldigd! 

Natuurlijk hebben ouders nog wel verantwoordelijkheden tegenover hun volwassen kinderen, maar zij hebben geen 

gezag meer over hen. De voortgaande verantwoordelijkheid van de ouders is om hun volwassen kinderen te blijven 

liefhebben, voor hen te bidden, contact met hen te houden, hen advies en hulp te geven als zij erom vragen en hen te 

waarschuwen als het echt nodig is.  
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2. Laat je zoons en dochters hun eigen overtuigingen ontwikkelen. 
 

 (1) Het doel van ouders is om hun kinderen te helpen hun eigen overtuigingen te ontwikkelen.  
 

“Een persoonlijke overtuiging” is  

• een (Bijbelse) waarheid die je persoonlijk gelooft  

• en waaraan je je persoonlijk toewijdt om het uit te leven  

Persoonlijke overtuigingen zijn dus duidelijk iets anders dan alleen “kennis” of “meningen”.  
 

Het doel van ouders moet niet zijn dat hun kinderen op de overtuigingen van hun ouders blijven drijven, maar dat de 

kinderen hun eigen overtuigingen, geloof, waarden en prioriteiten ontwikkelen.  
 

Bespreek. Hoe kun je kinderen helpen hun eigen overtuigingen te ontwikkelen?  

Aantekening. Wanneer ouders absolute gehoorzaamheid aan de overtuigingen van de ouders van hun kinderen blijven 

eisen, kunnen de kinderen niet opgroeien tot volwassenheid met betrekking tot eigen overtuigingen, geloof, waarden, 

prioriteiten en kunnen zij niet opgroeien tot volwassenen die dingen zelfstandig doen!  
 

 (2) Verschillende fasen in de ontwikkeling van overtuiging.  

Het ontwikkelen van een overtuiging heeft drie stappen: 

Ontdek de waarheid samen met het kind, bijvoorbeeld uit de Bijbel. Bijbelse principes vormen altijd de grenzen 

voor beslissingen en keuzes die christenen maken.  
 

Laat het kind een geschikte toepassing bedenken. Terwijl de Bijbelse waarheid nooit verandert, zijn er meer dan 

één mogelijke toepassing van elk waarheid. 
 

Bespreek de gevolgen van hun beslissing of keus met hem. Bijvoorbeeld, de Bijbel leert twee principes met 

betrekking tot het dragen van kleding: kleding moet altijd moreel aanvaardbaar zijn (Efeziërs 5:5) en cultureel 

aangepast voor de gelegenheid (1 Korintiërs 10:31-33). Binnen deze morele en culturele grens heeft het kind dan 

vrijheid van beslissing of keus. De ouder bespreekt daarna de gevolgen van zijn beslissing of besluit en het effect of de 

invloed die zijn beslissing of keus op hemzelf en op anderen zou kunnen hebben.  
 

3. Laat je zonen en dochters volwassen emoties en relaties opbouwen.  
 

 (1) Het doel van ouders is volwassen emoties en relaties ontwikkelen.  
 

Het doel van ouders moet niet zijn dat zij een gemakkelijke relatie met hun kind hebben, maar een volwassen relatie. Zij 

willen hem niet alleen maar onafhankelijkheid leren, maar een gezonde wederzijdse afhankelijkheid! In een gezonde 

wederzijdse afhankelijkheid onderwerp je je aan de goede initiatieven van de ander, maar neem je ook gezonde 

(opbouwende) initiatieven naar de ander toe. Gezonde wederzijdse afhankelijkheid is een vorm van de ander liefhebben 

en de liefde van de ander ontvangen. Terwijl de westerse cultuur individualisme leert, leert de Bijbel wederzijdse liefde! 

Een volwassen relatie wordt gekenmerkt door:  

• elke persoon die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen houding, woorden en daden 

• elke persoon zijn eigen overtuigingen uitspreekt en volgens zijn eigen overtuigingen leeft 

• elke persoon zijn eigen emoties oprecht uitdrukt met inachtneming van de gevoelens van de ander 

• elke persoon een gezond wederzijdse afhankelijkheid (liefde in actie) ontwikkelt 
 

 (2) Het ontwikkelen van volwassen emoties. 
 

Bespreek. Hoe kun je tieners helpen hun emoties enerzijds oprecht en anderzijds op een volwassen wijze uit te 

drukken? 

Aantekeningen. Tieners hebben sterke emoties en drukken ze ook uit! Ouders vinden het uiten van sterke emoties als 

irritatie, boosheid, schreeuwen, beschuldigingen, huilen en vechten helemaal niet leuk. Daarom proberen ze ook deze 

uitingen van emoties te onderdrukken.  

• Maar de tiener probeert te zeggen, “Dit ben ik!” “Zo voel ik me!” “Accepteer me dan zoals ik ben!” Tieners willen 

meestal eerlijke relaties, terwijl ouders dikwijls rustige relaties willen!  

• Als de emoties van tieners steeds onderdrukt worden, dan beginnen de tieners hun emoties op allerlei asociale 

manieren uit te drukken. Ze gaan leugens vertellen, misdaden plegen, betrokken raken in drugs, illegale seks, en 

geweldpleging. Of ze uiten hun frustraties in allerlei emotionele problemen als depressie, zich onttrekken, weglopen, 

verborgen boosheid, bitterheid en een slechte houding. Daarom is het belangrijk dat ouders hun kinderen toelaten 

hun frustraties en boosheid te uiten. Maar help hen de waarheid te spreken, in liefde en met zelfbeheersing. 
 

 (3) Het ontwikkelen van volwassen relaties.  
 

Bespreek. Hoe kun je jonge mensen helpen volwassen en gezonde wederzijdse relaties te ontwikkelen?  

Aantekeningen. De Bijbel plaatst elk gelovige in een specifieke familie, een specifieke gemeente, en een specifieke 

gemeenschap. De wereldbeschouwing van de Bijbel kent niet alleen individuen die ieder zijn of haar eigen weg gaan, 

maar individuen in gezinnen, leden in een gemeente, collega’s in een bepaald beroep en burgers in een land. In de 

wereldbeschouwing van de Bijbel heeft ieder christen andere christenen nodig en levert iedere christen een bijdrage aan 
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anderen. Dus behoren zowel de ouders als de kinderen elkaar aan te moedigen om samen dingen te doen, om van elkaar 

te leren en elkaar te dienen.  
 

 (4) Voorbeelden van ongezonde afhankelijkheidsrelaties. 
 

• Bepaalde moeders willen graag hun volwassen kinderen afhankelijk van zich houden. Ze willen zich nodig voelen. 

• Bepaalde volwassen kinderen kunnen de overheersing en controle van hun ouders niet verlaten  

• Bepaalde mannen zoeken een surrogaat moeder in hun vrouw.  

• Bepaalde vrouwen proberen een barmhartige verpleegster voor hun zwakke man te zijn.  

• De Bijbel veroordeelt homoseksuele en lesbische uitdrukkingen in relaties. De Bijbel veroordeeld de seksuele 

oriëntatie van mensen niet, maar wel het uitdrukken (praktiseren) van verboden seksuele daden: incest (Leviticus 

18:6), overspel (Leviticus 18:20), homoseksuele relaties (Leviticus 18:22), beestachtigheid (Leviticus 18:23) en seks 

vóór en buiten het christelijke huwelijk (Hebreeën 13:4). 
 

C. VADERS, VOED JE KINDEREN OP  

IN DE ONDERWIJZING EN TERECHTWIJZING VAN DE HEER 
 

Leer. De twee belangrijkste verantwoordelijkheden van een vader zijn: de moeder en het kind liefhebben en het kind 

opvoeden!  

• “Opvoeden in de onderwijzing van de Heer” betekent: het kind onderwijzen in de waarheden van de Bijbel.  

• “Opvoeden in de terechtwijzing van de Heer” betekent: het kind oefenen in gehoorzaamheid aan de Bijbelse 

waarheden.  

De moeder hoort de vader in deze taken te helpen (Genesis 2:18).  
 

1. Rust je kinderen toe om goede burgers in de wereld te zijn. 
 

Lees Spreuken 22:6; Spreuken 13:24; Spreuken 17:21 en 23:24; Lukas 2:52; 1 Korintiërs 13:4-8.  

Ontdek en bespreek. Wat zijn de belangrijkste terreinen en middelen van opvoeding?  
 

Aantekeningen. Oefen een kind van jongs af aan in de juiste weg. Wanneer hij oud geworden is zal hij daarvan niet 

afwijken. Gezonde gezinnen zijn de bouwstenen van een gezond volk! 
 

 (1) Middelen van opvoeding. Trainen betekent:  

• om de waarheid die zij leren in praktijk te brengen 

• om hen voortdurend aan te sporen, te bemoedigen, hun vooruitgang te prijzen, hun initiatieven aan te bevelen 

• om hen te tuchtigen als het echt nodig is.  
 

 (2) Terreinen van opvoeding. 

• Voed hen op tot intellectuele, emotionele, lichamelijke, geestelijke en sociale volwassenheid.  

• Voed hen op om wijs te worden 

• Voed hen op om lief te hebben. Liefde betekent: geduld, vriendelijkheid, bescheidenheid, nederigheid, goede 

manieren, onzelfzuchtigheid, zelfbeheersing en vergeving.  
 

2. Rust je kinderen toe om goede burgers in het Koninkrijk van God te zijn. 
 

Lees Spreuken 14:26; Spreuken 20:7; Deuteronomium 6:4-9.  

Ontdek en bespreek. 

Waarom is het belangrijk dat ouders een voorbeeld geven?  

Waarom is de Bijbel zo belangrijk in de opvoeding?  
 

D. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN KINDEREN MET BETREKKING TOT HUN OUDERS 
 

Wat zijn de verantwoordelijkheden van kinderen met betrekking tot hun ouders? Kinderen horen te beseffen hoe 

kostbaar hun ouders zijn, zelfs al zijn zij niet volmaakt. Ouders houden van hun kinderen, maar hebben de medewerking 

van hun kinderen nodig om goede ouders te zijn!  
 

Lees Efeziërs 6:1-3; (Romeinen 13:1-2; Kolossenzen 3:20; Spreuken 23:22-25).  

Ontdek en bespreek. Wat zijn de door God gegeven verantwoordelijkheden van kinderen? 
 

Aantekeningen. Deze twee verantwoordelijkheden zijn de grootste gaven die een kind aan zijn ouders kan geven:  

• gehoorzaam aan zijn ouders zijn zo lang hij nog minderjarig is  

• eer bewijzen aan zijn ouders als hij volwassenen is. 
 

E. KINDEREN, GEHOORZAAM JE OUDERS UIT ONTZAG VOOR DE HEER 
 

Leer de volgende drie waarheden met betrekking tot gehoorzaamheid aan ouders: 
 

1. Gehoorzaam je ouders zolang je nog minderjarig bent. 
 

Lees Lukas 2:51 en Markus 3:20-21,31-35.  
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Ontdek en bespreek. Tot wanneer was Jezus gehoorzaam aan zijn ouders? 

Aantekeningen. De Bijbel leert je niet dat je je ouders je hele leven lang moet gehoorzamen, zoals sommige culturen in 

de wereld dat leren. De Bijbel leert dat een kind alleen zijn ouders moet gehoorzamen in alles wat niet tegen de Bijbel 

ingaat zolang hij nog minderjarig is. Wanneer hij volwassen geworden is, moet hij alleen nog zijn ouders eren. Het eren 

van je ouders is NIET gelijk aan het gehoorzamen van je ouders.  
 

Een kind is volwassen geworden wanneer: 

• hij niet meer afhankelijk van zijn ouders is 

• hij het huis verlaat om te gaan studeren of werken 

• hij gaat trouwen  
 

Gods bevel dat kinderen hun ouders moeten gehoorzamen, heeft een tijdslimiet, maar Gods bevel dat kinderen hun 

ouders moeten eren heeft geen tijdslimiet!  
 

2. Gehoorzaam je ouders in alles wat niet tegen de Bijbel ingaat. 
 

Lees Matteüs 10:37; (Markus 7:1-13; Handelingen 4:19-20; Handelingen 5:29; 1 Korintiërs 9:19-23).  

Bespreek. In welke omstandigheden moet je Jezus Christus meer liefhebben dan je ouders?  

En in welke omstandigheden mag je je ouders behagen? 
 

Aantekeningen. Een christen hoort zijn ouders in de volgende gevallen zachtmoedig, maar beslist terecht te wijzen:  

• als ze iets van je vragen dat verkeerd in Gods ogen is 

• als ze je vervolgen omdat je een christen geworden bent 

• als ze van je eisen dat je je familie boven Jezus Christus moet stellen 

• als ze proberen te regelen dat je met een niet-christen trouwt.  

• als ze eisen dat je familie tradities, gewoonten of huisregels volgt die on-Bijbels zijn. Alleen wanneer tradities, 

gewoonten en huisregels niet tegen de Bijbel zijn, eer je je ouders door deze te volgen.  
 

3. Gehoorzaam je ouders omdat jij een christen bent. 
 

“Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere” (Efeziërs 6:1 HSV) betekent NIET dat minderjarige kinderen 

alleen hun ouders moeten gehoorzamen wanneer hun ouders christen zijn (dat wil zeggen “dat de ouders in de Heer 

zijn”). Het betekent dat minderjarige kinderen hun ouders gehoorzaam moeten zijn omdat de kinderen christen zijn (dat 

wil zeggen, “dat de kinderen in de Heer zijn”).  
 

F. KINDEREN. EER JE VADER EN JE MOEDER 
 

Wat zijn praktische manieren je ouders (je schoonouders en je hemelse Vader) te eren? 
 

Aantekeningen. Hoewel kinderen hun ouders alleen moeten gehoorzamen als zij nog minderjarigen zijn, moeten zij hun 

ouders altijd eren, ook als zij meerderjarigen zijn! “Eren” betekent: een hoge dunk van iemand hebben, aandacht aan 

iemand schenken, en iemand zonder vrees, tegenzin of zelfzucht liefhebben.  
 

Hier volgen vijf praktische voorbeelden hoe je  

• je eigen ouders 

• je schoonouders  

• en je hemelse Vader  

kunt eren.  
 

1. Eer je ouders door hen niet tegen te spreken of geen ruzie met hen te maken.  
 

Je minacht je ouders als je met hen kibbelt over dingen die geen echte geestelijke betekenis hebben. Bijvoorbeeld, twist 

niet met hen over welke kleren gepast zijn te dragen, over welke televisie programma’s te kijken, of over wie de afwas 

moet doen. Tegenspreken is een manier om aan je ouders te zeggen dat hun standpunt belachelijk is.  
 

Hoe kun je je ouders op een positieve manier eren? Stel je zaak of standpunt op een vriendelijke manier en laat God het 

dan verder uitwerken op een wijze die Hem het meest bevalt. Dit bewijst dat je gelooft dat God elke situatie in de hand 

houdt. En dit toont dat je gelooft dat Hij bezig is tot stand te brengen wat het beste voor jou is.  
 

2. Eer je ouders door hun suggesties en adviezen serieus te overwegen.  
 

Je minacht je ouders als je hun advies niet eens wilt horen. Wanneer je steeds je eigen positie verdedigt, zeg je aan hen 

dat hun mening niet belangrijk is om te overwegen.  
 

Hoe kun je je ouders op een positieve manier eren? Luister naar hun advies en leer van hun inzichten in zaken. Terwijl 

je nu nog de kans hebt, leer van hun jarenlange ervaring en wijsheid die zij opgebouwd hebben. Leer vooral dingen op 

het gebied van hun sterke punten, hun talenten, vaardigheden, kennis en kunnen. Sommige ouders hebben vaardigheden 

op het gebied van plannen en organiseren, zaken doen en geld sparen, groenten kweken en koken. Andere ouders 

hebben vaardigheden op het gebied van leiding geven, onderwijs, counseling en dienen. Je eert je ouders door hen te 

vragen naar hun mening, door hun adviezen te overwegen en door van ze te leren.  
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3. Eer je ouders door hen in je gewone leven te betrekken.  
 

Je minacht je ouders als je hen niets verteld over wat je denkt, voelt of doet. Sommige kinderen beantwoorden de 

vragen van hun ouders met, “Okay” of “Goed” of “Zoals altijd”. Je minacht je ouders wanneer je hen buiten je plannen 

houdt en hen geen kans geeft enige invloed op je plannen te hebben. Je minacht je ouders als je niet toelaat dat zij 

mogen delen in je plezier en pijn, of in je vreugde en verdriet. Als je je ouders buiten je leven, beslissingen en keuzes 

houdt, zeg je tegen hen dat zij niet waard zijn om mee om te gaan!  
 

Hoe kun je je ouders op een positieve manier eren? Praat met je ouders. Neem het initiatief om met hen te praten. Vertel 

hen wat je op school en in je werk doet, of wat je samen met je vrienden of in de gemeente doet. Vertel wat het voor je 

betekent om te geloven; praat over God en mensen en de wereld. Vertel hen wat je christelijke overtuigingen zijn, wat 

je denkt, voelt of doet. Betrek hen bij je plannen en beslissingen. Heb ontzag voor hun inzicht, wijsheid en ervaring. 

Vraag hen om advies en suggesties. Zelfs al gaat je uiteindelijke besluit tegen hun verlangens in, toch zul je hen het 

gevoel geven dat je geluisterd hebt, hun adviezen series genomen hebt en hen als persoon geaccepteerd hebt. Door je 

ouders in een vroeg stadium te betrekken in de plannen die je maakt, geef je hun de kans de ontwikkeling van je 

gedachten en plannen mee te maken. Dan komt je uiteindelijke besluit niet als een schok bij hen aan.  
 

4. Eer je ouders door hen te dienen.  
 

Je minacht je ouders als je hen alleen dient wanneer zij het van je vragen. Omdat jij ervan uitgaat dat zij het initiatief 

moeten nemen, kun je ontzettend lang blijven wachten voordat je handelt. Je let niet op of er iets is wat jij zou kunnen 

doen om hen te helpen. En als zij je iets vragen om te doen, dan doe je dat met tegenzin. Je weigert de kracht van je 

jeugd in te zetten om hun lasten te verlichten.  
 

Hoe kun je je ouders op een positieve manier eren? Oefen jezelf om te zien waar je kunt dienen, waar iemand je hulp 

nodig heeft, en of je iets kan doen die niemand anders wil of kan doen. Neem het initiatief om te dienen en te helpen en 

wacht niet totdat je ouders je er om vragen. Bijvoorbeeld, thuis ontwikkel je goede relaties met je broers en zussen en 

doet mee aan de taken in het huis zonder gevraagd te worden. En met wie je omgaat en hoe jij je gedraagt buiten het 

huis heeft een groot invloed hoe ouders over zichzelf voelen.  
 

5. Eer je ouders door hen lief te hebben.  
 

Je minacht je ouders als je hen alleen liefheb volgens de cultureel gevestigde regels, zoals hen minstens elke week op te 

zoeken, cadeaus aan hen te geven en hun verlangens uit te voeren. Je minacht je ouders wanneer je nooit verteld dat je 

hen waardeert of iets doet dat je dankbaarheid en waardering uitdrukt. Je onteert je ouders wanneer je ongeduldig bent 

met hun tekortkomingen, ontactvolle opmerkingen maakt over hun fouten, hun fouten nooit vergeeft, maar boos tegen 

hen blijft. Dit zijn manieren om tegen je ouders te zeggen dat je hen niet liefheb. En wanneer je ouders geen christenen 

zijn, dan zeg je tegen hen, “Omdat jullie geen christen zijn, hebben wij christenen jullie niet lief en zijn jullie meningen 

van geen enkel waarde!” Wanneer een zoon of dochter een christen wordt, zijn veel ouders bang dat hun kind hen niet 

meer zal liefhebben en niet meer voor hen zal zorgen als zij oud geworden zijn. Ieder liefdeloos woord of handeling zal 

alleen maar de bange gedachten en gevoelens van de ouders versterken. Al zijn dergelijke reacties van ouders 

onredelijk, toch kan een zoon of dochter veel doen om dit te voorkomen.  
 

Als je een christen wordt, zijn je niet-christen ouders meestal bang dat het feit dat jij een christen bent geworden op jou 

en ook op hen een heel negatieve uitwerking gaat hebben. Ze zijn bang dat je slechter gaat studeren, dat je geen goede 

baan krijg, dat je geen succes in je leven zal hebben, dat je te weinig geld zal verdienen en dus niet meer in staat zal zijn 

hen financieel te ondersteunen op hun oude dag. Ze vrezen dat jij je cultuur gaat verliezen, hun goden en godsdienstige 

leiders heel boos gaat maken en schande over je hele familie gaat brengen. Daarom reageren zij heel negatief op het feit 

dat je een christen bent geworden en in sommige gevallen beginnen zij je te vervolgen en proberen je zelfs te doden.  
 

Hoe kun je je ouders op een positieve manier eren? Oprechte christelijke liefde gaat veel verder dan de vroomheid die 

een cultuur van kinderen eist! Oprechte christelijk liefde heeft geduld met de tekortkomingen van je ouders en vergeeft 

het kwaad dat zij je aangedaan hebben. Probeer je ouders te begrijpen. Begrijp hoe zij door hun ouders zijn opgevoed, 

de moeilijkheden en crisissen die zij doorgemaakt hebben in hun leven, en de relaties die zij met hun ouders en andere 

familieleden gehad hebben. Begrijp hun waarden, vooral met betrekking tot geld en levensstijl, opleiding en status in de 

gemeenschap, het spreken van de waarheid of leugens, eerlijkheid en oneerlijkheid, enz. begrijp de regels, gebruiken en 

de geloofsovertuigingen die zij in het bijzonder hebben, en hoe deze hun denken, gevoelens en gedrag bepalen. Begrijp 

de manier waarop zij reageren in verschillende situaties, als bijvoorbeeld, huwelijksconflicten, discipline van kinderen, 

werkdruk, treuren bij verlies van een geliefde of iets kostbaar, onrecht door anderen aangedaan, enz. en waarom zij 

reageren zoals zij dat doen. Begrijp vooral hun misverstanden en angsten, vooral omdat jij een christen geworden bent. 

Verduidelijk hen op een tactvolle wijze wat het christelijke geloof is en bewijs aan hen dat je integendeel door wat 

Jezus Christus voor je gedaan heeft, een meer verantwoordelijk en liefdevol mens geworden bent.  
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5 GEBED (8 minuten)                                         [REACTIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD 

 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) aan 

God zeggen wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)              [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om een discipel te zijn en discipelen te maken. Verkondig, leer of bestudeer de studie over  

    de relatie tot kinderen en ouders met iemand anders of met een kleine groep mensen.  

2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Nehemia 4, 8, 9  

    en 10. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.  

3. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. (3) Efeziërs 6:10-20. Thema. De geestelijke strijd in de  

    wereld. Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen. 

4. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

5. Houd je notities bij. Deze keer over aanbidding van God, je stille tijd en hoe je kinderen kunt opvoeden. 

  


