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GEMEENTE.     LES 25 
 

1 
GEBED 

 

 

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

Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)           [STILLE TIJDEN] 

LUKAS 1:1 – 4:30 

 

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

(Lukas 1:1 – 4:30). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij 

vertelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)   [CHRISTELIJKE HUWELIJK] 

(1) GENESIS 2:24 

 

De zevende serie (G) memorisatie verzen gaat over “het Christelijke huwelijk”. De titels van de vijf Bijbelverzen 

zijn:  

(1) Loslaten en hechten. Genesis 2:24. 

(2) Liefhebben en leiden. Efeziërs 5:23,25. 

(3) Liefhebben en onderwerpen. Titus 2:4-5. 

(4) Conflicten oplossen. Matteüs 5:23-24. 

(5) Trouw blijven. Spreuken 3:3-4. 
 

Mediteer, memoriseer en repeteer twee aan twee.  

(1) Loslaten en hechten. Genesis 2:24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn 

vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees (lichaam) zijn.  

 

4 ONDERRICHT (85 minuten)         [KERK OPBOUWENDE BEDIENING] 

OPVOEDING VAN KINDEREN IN HET CHRISTELIJKE GEZIN 

 

Inleiding. Deze onderwijzing gaat over de opvoeding van kinderen in het christelijke gezin. Wat leert de Bijbel over de 

verantwoordelijkheid van christen ouders met betrekking tot de opvoeding van hun kinderen? We leggen de nadruk op 

voorbeeld en liefde. Volgens Jesaja 43:7 heeft God kinderen geschapen voor Zijn eigen heerlijkheid. Volgens Psalm 

127:3 behoren kinderen dus toe aan God. God vertrouwt kinderen toe aan ouders om hen namens Hem op te voeden!  
 

In 1 Samuël 1:11,28 lezen we hoe Hanna haar kind aan God en Zijn dienst toewijdt. Zij had God om een kind gebeden 

en God heeft haar een kind geschonken. Daarom gaf Hanna het kind terug aan God om Hem te dienen al de dagen van 

zijn leven. God maakt christen ouders verantwoordelijk om hun kinderen op te voeden in de vrees van de HEERE, maar 

Hij vraagt hen niet om hun kinderen te wijden aan een Kerk of instelling of tot voltijdse dienst aan God. Dit zijn zaken 

die het kind zelf moet beslissen als hij volwassen geworden is. God roept de meeste christenen om Hem te dienen in 

hun gewone leven in de gemeenschap. Niettemin vraagt God de ouders om hun kinderen namens Hem op te voeden 

volgens de vereisten in de Bijbel.  
 

God geeft aan ouders drie belangrijke verantwoordelijkheden:  

• een voorbeeld geven aan hun kinderen 

• hen liefhebben  

• hen onderrichten en opleiden (zie ook les 27).  
 

A. DE VERANTWOORDELIJKHEID OM EEN VOORBEELD TE ZIJN VOOR HET KIND 
 

1. Twee vormen van voorbeeld zijn.  
 

Ontdek en bespreek. Welke goed en slecht voorbeeld kan een ouder voor zijn kind zijn?  
 

 (1) De Bijbel waarschuwt tegen het slechte voorbeeld van ouders.  

Lees 1 Koningen 22:51-53; 2 Kronieken 25:2,14-20; 2 Kronieken 26:4,16-19.  

Aantekeningen. Koning Ahazia van Israël deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, omdat hij wandelde in de 

weg van zijn vader Achab en zijn moeder Isebel die Israël deed zondigen. Zij waren afgodendienaren en hun zoon werd 

ook een afgodendienaar!  
 



© 2016 DOTA Handleiding 7                Les 25. Opvoeding van kinderen in het christelijke gezin 2 

Koning Amazia diende de HEERE niet met een volkomen hart. Hij werd arrogant en hoogmoedig. Zijn zoon, koning 

Uzzia, volgde zijn slechte voorbeeld en werd ook een arrogante en hoogmoedige koning.  
 

 (2) De Bijbel toont de invloed van een goed voorbeeld van ouders.  

Lees Spreuken 31:10-31.  

Aantekeningen. De moeder in Spreuken 31 had goede invloed op haar kinderen en haar man, zodat haar kinderen en 

haar man opstonden en haar prezen, omdat zij zo’n grote zegen voor hen was! Het is belangrijk dat ouders een goed 

voorbeeld aan hun kinderen geven op vooral de volgende vijf gebieden in het leven: gehoorzaamheid, waarheid 

(eerlijkheid), respect, wijsheid en liefde. 
 

 (3) Hoewel christen ouders gered (behouden) zijn, zondigen zij nog steeds (1 Johannes 1:8 - 2:2).  

Lees Matteüs 5:23-24; Spreuken 3:33.  

Aantekeningen. Ouders zijn niet volmaakt, maken ook fouten en hebben op bepaalde terreinen misschien zelfs een 

slechte invloed op hun kind (bv. hoe zij hun boosheid uiten). Dat zijn de gelegenheden dat een ouder zijn/haar kind om 

vergeving moet vragen en zich met het kind moet verzoenen. De Heere laat Zijn ogen op de rechtvaardige rusten, maar 

keert Zich tegen hen die kwaad doen (1 Petrus 3:12)! 
 

2. Het voorbeeld van de  verantwoordelijkheden die God aan ouders gegeven heeft.  
 

Ontdek en bespreek. Hoe wordt een zoon of een dochter meestal in de toekomst? Als zijn/haar ouders! De beste manier 

waarop kinderen leren over wat liefde, leiderschap, respect en onderwerping is, is door hun ouders dag na dag te 

observeren!  
 

 (1) De door God gegeven verantwoordelijkheid van de moeder. 

Lees Genesis 3:16; Titus 2:4-5.  

Aantekeningen. De door God gegeven verantwoordelijkheden van de moeder zijn dat zij de vader van de kinderen 

moet liefhebben, respecteren en zich aan zijn leiderschap moet onderwerpen. Titus 2:4 leert dat jonge moeders hun 

echtgenoten en hun kinderen moeten liefhebben, bezonnen en kuis moeten zijn, goed moeten zorgen voor hun 

huishouding, vriendelijk en hun eigen echtgenoten onderdanig moeten zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd 

wordt.  
 

Hoewel vrouwen even kostbaar als mannen zijn in Gods ogen, heeft God toch een ander stel functies aan vrouwen 

toegewezen:  

• op fysiek terrein in het baren van kinderen 

• op sociaal terrein in het huwelijk en het gezin 

• op geestelijk terrein in hun taken in de gemeente.  

Zelfs al wordt dit onderscheid in de wereld verworpen, toch mogen christen vrouwen deze door God gegeven functies 

in het Koninkrijk van God niet ter zijde leggen! Vooral wanneer kinderen erg jong zijn, hebben zij een moeder nodig 

die thuis is, die hen liefheeft, onderricht en aanmoedigt om te groeien. Een moeder die ook werkt in de moderne 

samenleving moet een afweging maken tussen het verlangen naar meer materiële bezittingen, een meer luxe leven en 

individuele onafhankelijkheid enerzijds en de emotionele, sociale, intellectuele, materiële en geestelijke ontwikkeling 

van de kinderen anderzijds.  
 

 (2) De door God gegeven verantwoordelijkheid van de vader. 

Lees Genesis 3:17-19; Efeziërs 5:22-25; 6:4; 1 Korintiërs 13:4-8.  

Aantekeningen. De door God gegeven verantwoordelijkheid van de vader is dat hij de moeder van de kinderen moet 

dienen door haar lief te hebben en goed te leiden. God heeft een ander stel functies aan mannen toegewezen:  

• de moeders van hun kinderen liefhebben 

• de moeder van de kinderen leiden zoals Christus de Gemeente leidt 

• te werken en een inkomen te verdienen 

• de kinderen opvoeden in de onderwijzing en terechtwijzing van de Heere.  

Zelfs als deze door God gegeven functies door de wereld verworpen worden, mogen christen vaders ze niet ter zijde 

leggen in het koninkrijk van God! Vooral tieners hebben een vader nodig die hen aandacht en vriendschap, advies en 

aansporing geeft.1 
 

 (3) Ouders maaien wat zij zaaien in het gezin.  

Lees Galaten 6:7-8; Ezechiël 16:44.  

Aantekeningen. Als een vader liefheeft en leidt als Christus Zijn Gemeente, zal het niet moeilijke voor een moeder zijn 

hem ook lief te hebben en zich aan zijn leiderschap in het gezin te onderwerpen! Wanneer de vader en moeder zich aan 

hun door God gegeven verantwoordelijkheden toewijden, zullen de kinderen deze dingen observeren en zo leren hoe zij 

moeten liefhebben, leiden, respect tonen en zich aan gezag moeten onderwerpen. Zij zullen leren wat het betekent om 

een vader of een moeder te zijn in het Koninkrijk van God. En dan zal volgens Ezechiël 16:44, “de dochter zijn als de 

moeder” en “de zoon als de vader!” 
 

  

                                                           
1  De door God gegeven verantwoordelijkheden voor mannen en vrouwen blijven bestaan, ongeacht wie de kostwinner is.  
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(4) Bovengenoemde redenen tonen waarom elke kind een vader en een moeder nodig heeft.  

Lees Maleachi 2:13-16; Lukas 14:12-14; Jakobus 1:27. 

Aantekeningen. Een reden waarom God echtscheiding haat is dat een echtscheiding onberekenbare schade toebrengt 

aan de kinderen! God gebruikt het christelijke huwelijk en het christelijke gezin om een goddelijk nageslacht (kinderen) 

tot stand te brengen! Als een van de ouders overleden is of gescheiden is, moeten de broeders en de zusters in de 

gemeente extra aandacht schenken aan de kinderen van de weduwe, weduwnaar of gescheiden persoon. Zij moeten deze 

kinderen of wezen dikwijls in hun gezinnen uitnodigen zodat deze kinderen ook bovengenoemde geestelijke waarheden 

mogen leren.  
 

3. Het voorbeeld van de reactie van ouders op mensen en omstandigheden. 
 

Ontdek en bespreek. In welke omstandigheden kan een ouder invloed uitoefenen op zijn/haar kind? Het is heel 

belangrijk hoe een ouder reageert op andere mensen en op omstandigheden, vooral op moeilijke mensen en moeilijke 

omstandigheden.  
 

 (1) Het navolgen van het goede voorbeeld van de ouders.  

Lees 1 Tessalonicenzen 1:3; 5:14; Romeinen 8:28.  

Aantekeningen. Ouders geven een voorbeeld hoe zij in liefde omgaan met moeilijke mensen, in geloof optreden in 

uitdagende situaties, en in hoop blijven verwachten in moeilijke omstandigheden. Kinderen bewonderen hun ouders als 

zij ordeloze mensen terechtwijzen, moedeloze mensen bemoedigen, zwakke mensen ondersteunen en geduld hebben 

met alle soorten van mensen. Zo leren de kinderen om het voorbeeld van hun ouders na te volgen en dezelfde dingen te 

doen! Wanneer kinderen zien hoe hun ouders God vertrouwen en zich onderwerpen aan Gods doelen in moeilijke 

omstandigheden, dan zullen zij later als volwassenen deze voorbeelden ook navolgen.  
 

 (2) Het navolgen van het slechte voorbeeld van de ouders. 

Lees Galaten 6:7-8; 1 Petrus 2:23.  

Aantekeningen. Maar kinderen volgen niet alleen het goede voorbeeld van hun ouders. Zij volgen ook het slechte 

voorbeeld van hun ouders. Als hun ouders altijd kritiek hebben, oordelen, kwaad spreken over anderen, haat tegen een 

bepaalde groep mensen uiten (racisme, godsdienstige haat), mensen die hen kwaad doen vergelden, wraak nemen 

(eerwraak), terugschelden als ze uitgescholden worden en dreigen wanneer zij kwaad lijden, dan zullen hun kinderen 

ook geneigd zijn hun slechte voorbeeld te volgen wanneer zij volwassen zijn.  
 

4. Het voorbeeld van de relatie van de ouders met God.  
 

 (1) De plaats van Christus in het christelijk gezin.  

Ontdek en bespreek. Welke plaats zou God of Jezus Christus in het christelijke gezin moeten hebben?  

Lees Deuteronomium 6:5-6.  

Aantekeningen. Ouders behoren een voorbeeld te geven hoe zij met God omgaan. Bijvoorbeeld, door elke dag uit de 

Bijbel te lezen en te bidden als gezin. In Deuteronomium 6:5-6 beveelt God dat de ouders bovenal God moeten 

liefhebben met heel hun hart, ziel en kracht. Ouders moeten Gods woorden laten heersen in hun hart en toelaten dat 

Gods woorden hen leiden hoe ze moeten leven en zich gedragen. God moet de eerste zijn in het hart van de vader en de 

moeder en ook in het christelijke gezin!  
 

 (2) De plaats van de kinderen en bediening in het christelijke gezin. 

Ontdek en bespreek. Welke plaats moeten de kinderen of de bediening niet hebben in het christelijk gezin?  

Lees Matteüs 10:37; 1 Timoteüs 3:4-5.  

Aantekeningen. In Matteüs 10:37 zegt Jezus, “Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon 

of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard”. Daarom moeten ouders de verzoeking weerstaan om hun gezin te 

laten draaien om de kinderen, omdat het de kinderen zal verwennen en egoïstisch zal maken! Integendeel moeten de 

ouders de kinderen helpen om volwassenheid, verantwoordelijkheid en karakter te ontwikkelen.  
 

Zo moet het gezin ook niet draaien om een christelijke bediening, omdat de kinderen zich dan gemakkelijk 

verwaarloosd gaan voelen en zo moedeloos worden dat zij zich niets meer van hun ouders aantrekken. Het christelijke 

gezin moet om Jezus Christus en Zijn woorden draaien! Zo komt er de best mogelijke balans tussen de verschillende 

verantwoordelijkheden en prioriteiten van zowel de ouders als de kinderen.  
 

B. DE VERANTWOORDELIJKHEID OM HET KIND LIEF TE HEBBEN 
 

1. Heb lief volgens de principes in 1 Korintiërs 13. 
 

Ontdek en bespreek. Hoe horen ouders hun kinderen op een praktische manier lief te hebben?  

Lees 1 Korintiërs 13:4-8.  

Aantekeningen. De ouders moeten hun kind niet op een sentimentele manier liefhebben, maar volgens de principes van 

de Bijbel. “Geduld” is de liefde die kan wachten. Het is de liefde die vriendelijkheid niet afdwingt van het kind, maar 

kan wachten om vriendelijk te zijn. “Vriendelijkheid” is de liefde dat helpt en geen gelegenheid voorbij laat gaan om 

het kind goed te doen. Wat echt goed is voor het kind wordt niet bepaald door de wensen en het gejammer van het kind, 

maar door Gods Woord en de ervaring van de ouders. “Niet jaloers zijn” is de liefde die het kind royaal/gul waardering, 

erkenning en eer geeft. “Niet pronkt” is de liefde die bescheiden is met betrekking tot zijn verworvenheden, prestaties 
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en verdiensten en dus niet probeert om het kind te imponeren. “Niet gewichtig doen” is de liefde die nederig is met 

betrekking tot zijn eigen sterke en zwakke punten ten aanzien van het kind. Een kind doorziet de pretenties 

(aanmatigingen) en dubbele standaarden van hun ouders. “Handelt niet ongepast” is de liefde die goede manieren heeft 

en tactvol op het kind reageert. “Niet zijn eigen belang zoeken” is de liefde die op onzelfzuchtige wijze de belangen van 

het kind boven zijn eigen belangen zoekt. “Niet verbitterd worden” is de liefde die zich op deemoedige wijze 

onderwerpt aan de wonden en pijn die het kind af en toe veroorzaakt, enz.  
 

2. Heb lief door onverdeeld aandacht te geven. 
 

Ontdek en bespreek. Hoe horen ouders op een praktische manier aandacht aan hun kinderen te geven? 
 

 (1) Geef onverdeeld aandacht.  

Lees Galaten 6:7-8.  

Aantekeningen. Ouders moeten onverdeeld aandacht aan hun kinderen geven, anders zullen de kinderen later geen 

aandacht aan hun ouders schenken! Wat ouders in de kinderjaren van hun kinderen zaaien, zullen zij in de tienerjaren 

van hun kinderen maaien!  
 

 (2) Luister met volle aandacht. 

Lees Spreuken 18:13.  

Aantekeningen. Ouders horen aandachtig te luisteren wanneer hun kinderen vragen stellen of willen praten. Ouders 

moeten niet selectief luisteren en veronderstellingen maken over wat het kind zegt. Zij moeten geduld hebben en het 

kind helemaal uit laten praten. Het kind wil serieus genomen worden en zich geaccepteerd voelen (Romeinen 15:7). Als 

kinderen het gevoel krijgen dat hun ouders niet goed luisteren, hun belachelijk maken en wat ze zeggen afwijzen, dan 

voelen ze zich verworpen door hun ouders. Als een kind niet meer luistert naar zijn/haar ouders, is het misschien omdat 

de ouder niet luistert naar het kind!  
 

 (3) Neem ruim de tijd om met het kind om te gaan. 

Lees Markus 3:13-14.  

Aantekeningen. Jezus wilde dat Zijn discipelen “met Hem” zouden zijn. Alleen door “met Hem” te zijn, kon Hij 

invloed op hen hebben en hen opleiden. Ouders moeten plannen maken om heel geregeld geruime tijd met elk kind te 

besteden. Doe dan creatieve dingen met elkaar, spelletjes spelen, samen uitjes maken, samen musiceren, voorlezen of 

verhalen vertellen, ergens gaan ontbijten of een bezoek aan een museum brengen, enz. Doe dingen die belangrijk zijn 

“met Hem”! Zorg ervoor dat deze tijd ongestoord blijft!2  
 

 (4) Besteed geld en jezelf. 

Lees 2 Korintiërs 12:14-15.  

Aantekeningen. Paulus zegt dat “ouders schatten moeten verzamelen voor hun kinderen”. Hij zegt, “Ik zal dan ook heel 

graag zelf de kosten dragen, ja, mij geheel ten koste geven voor uw zielen.” Besteed hier beschikbare geld aan de 

werkelijke behoeften van het kind. Geef hen een goede opleiding thuis, op school, op een sportschool, door middel van 

cursussen, en de best mogelijke geestelijke opleiding bij een (christelijke) jeugdclub. Indien nodig, maak minder 

onkosten op andere terreinen of ga beiden werken als de kinderen uit huis zijn, om de beste investeringen in je kinderen 

te doen. Probeer om op je oude dag niet financieel een last voor je kinderen te zijn.  
 

Paulus zegt, “Ik zal mij geheel ten koste geven voor uw zielen.” Zelfs al heeft het kind zijn ouder minder lief, toch moet 

de ouder juist zijn kind meer liefhebben! Bind je kinderen niet aan jezelf, maar aan Jezus Christus! Ook Christus kwam 

niet om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als een losprijs voor velen (Markus 10:45). 

Natuurlijk moeten de ouders onderscheid maken tussen het opbouwen van hun kinderen door tegemoet te komen aan 

hun werkelijke (emotionele, intellectuele, fysieke, sociale en geestelijke) noden en het verwennen van hun kinderen 

door hen alles te geven wat zij maar begeren te hebben!  
 

3. Heb lief door volwassenheid en gezonde wederzijdse afhankelijkheid te ontwikkelen. 
 

Inleiding. Sommige kinderen worden helemaal onafhankelijk van elk gezag boven hen. Zij kunnen rebels en 

uiteindelijk criminelen worden. Andere kinderen worden volkomen afhankelijk van hun ouders of een ander persoon. 

Zij blijven onvolwassen en ontwikkelen een ongezonde afhankelijkheid3. Zowel volkomen onafhankelijkheid als 

volkomen afhankelijkheid zijn ongezonde relaties. Enerzijds leert de Bijbel dat volwassen christenen elkaar nodig 

hebben, elkaar moeten dienen en liefhebben (1 Korintiërs 12:21; 1 Petrus 4:10). Daarom moeten de kinderen een 

gezonde wederzijdse afhankelijkheid in hun relaties leren. Anderzijds verbiedt de Bijbel dat christenen slaven van 

andere mensen worden (Jeremia 17:5-8; Galaten 1:10). Daarom moeten de kinderen een gezonde onafhankelijkheid van 

andere mensen in hun relaties ontwikkelen.  
 

Ontdek en bespreek. Hoe helpt een ouder zijn kind volwassenheid en gezonde wederzijdse afhankelijkheid te 

ontwikkelen?  
 

 (1) Geef kinderen een juk te dragen dat bestaat uit toegewezen taken en verantwoordelijkheden. 

Lees Klaagliederen 3:27.  

                                                           
2 Zet je mobiele telefoon uit!!! 
3 Engels: co-dependency 
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Aantekeningen. Ouders helpen hun kinderen om volwassenheid en een gezonde wederzijdse afhankelijkheid te 

ontwikkelen door hen een juk4 te laten dragen dat bestaat uit uitdagende taken en verantwoordelijkheden. Klaagliederen 

3:27 zegt, “Goed is het voor een man, als hij een juk draagt in zijn jeugd.” Als een kind te veel vrije tijd heeft, gaat hij 

zich vervelen, raakt hij betrokken bij verkeerde vrienden in allerlei kwaad, ontwikkelt hij asociaal gedrag en komt in de 

misdaad terecht. Maar als hij bezig gehouden wordt met allerlei gezonde activiteiten en verantwoordelijkheden, 

ontwikkelt hij zich tot een verantwoordelijk volwassen persoon. De activiteiten en verantwoordelijkheden die hij leert 

in de beschermde kring van zijn huisgezin stellen hem in staat om dezelfde dingen te doen in de onbeschermde kring 

van de maatschappij!  
 

God heeft aan de ouders de verantwoordelijkheid gegeven om hun kind op te voeden en op te leiden en ouders mogen 

niet nalatig zijn in hun plicht tegenover hun kinderen. Kinderen opvoeden en opleiden kost veel tijd en energie, en vergt 

veel inzicht en wijsheid. Maar het kost het kind ook veel tijd en energie, geduld en zelfdiscipline. Een ouder mag niet 

terugdeinzen voor het juk van activiteiten en verantwoordelijkheden dat zijn/haar kind moet dragen 
 

 (2) Leer kinderen tevreden en dankbaar te zijn.  

Lees Filippenzen 4:11-12; 1 Timoteüs 6:6-10.  

Aantekeningen. Ouders helpen hun kinderen om volwassenheid en een gezonde wederzijdse afhankelijkheid te 

ontwikkelen door hen tevredenheid en dankbaarheid te leren. Als een ouder zijn/haar kind echt liefheeft, dan zal hij/zij 

hem/haar niet alles geven wat zij begeren of vragen. Ouders die hun kinderen geven wat zij begeren of vragen, 

verwennen hun kinderen en dat leidt tot verderf. Maar als een kind tevredenheid geleerd heeft in omstandigheden waar 

hij niet krijgt wat hij begeert, leert hij creatief te worden en initiatief te nemen om waardevolle dingen te doen, 

bijvoorbeeld, een deeltijds baantje te zoeken, een extra cursus te volgen, of vrijwilligerswerk te doen.  
 

 (3) Wees niet al te zeer beschermend. 

Lees Jesaja 43:2.  

Aantekeningen. Ouders helpen hun kinderen om volwassenheid en een gezonde wederzijdse afhankelijkheid te 

ontwikkelen door hen niet al te zeer te beschermen. Kinderen moeten leren om in deze wereld te leven en te werken, 

met alle gevaren, verzoekingen, tegenslagen en teleurstellingen die er zijn. In Jesaja 43:2 belooft God aan Zijn kinderen, 

“Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen (denk aan de doortocht 

door de Rode Zee). Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken (denk aan de 

vrienden van Daniël in de vurige oven).” Als je als ouder steeds je kind van elk gevaar en verzoeking tot het kwaad 

afschermt, leert het kind nooit hoe het met gevaar om moet gaan of hoe het verzoekingen kan weerstaan! Dan leert 

hij/zij ook niet om op God te vertrouwen als hij/zij door diepe problemen en brandende verzoekingen heen moet gaan.  
 

Natuurlijk beschermt een ouder zijn/haar kind wanneer het echt nodig is. Maar ouders moeten hun kinderen 

gelegenheden geven om te leren hoe ze met hun eigen verzoekingen, problemen en gevaren moeten omgaan. Alleen op 

deze wijze leren kinderen inzicht en wijsheid, leren zij goede keuzes en besluiten te nemen en om hun vertrouwen op 

God en Zijn beloften in de Bijbel te stellen. Blijf naast het kind staan, bespreek de problemen in de wereld en de 

gevolgen als je er niet goed mee omgaat, bemoedig het kind om telkens weer op te staan als het gevallen is, geef wijze 

raad en bid voor hem/haar, zodat het kind niet door de moeilijkheden overweldigd wordt. Maar neem deze 

moeilijkheden en gelegenheden dingen te leren niet van kinderen weg!  
 

 (4) Wees niet bezitterig (opeisend). 

Lees  Psalm 127:3.  

Aantekeningen. Ouders helpen hun kinderen om volwassenheid en gezonde wederzijdse afhankelijkheid te ontwikkelen 

door niet bezitterig (opeisend) te zijn. Kinderen moeten beseffen/weten dat zij niet het bezit van hun ouders zijn, maar 

van God! Hun ouders zijn niet hun “baas”, maar Christus is de Heer! Kinderen blijven het bezit van God en worden 

voor een periode aan ouders toevertrouwd om hen namens God op te voeden en op te leiden. “De bezitterige liefde van 

een moeder” wil elke gedachte en handeling van het kind weten; of probeert het kind emotioneel en sociaal afhankelijk 

van haar zorg en hulp te maken (door zijn/haar eten, kleding en slaapkamer te blijven verzorgen). “De bezitterige liefde 

van een vader” maakt alle keuzes en besluiten voor het kind die het kind eigenlijk zelf zou moeten maken. Wanneer de 

ouders bezitterige liefde tegenover hun kind tonen, wordt het kind ook bezitterig, zelfgericht, zelfzuchtig, hebzuchtig, 

vrekkig (gierig), geheimzinnig of arrogant! Integendeel, de ouders moeten het kind belangrijke karakter eigenschappen 

als zelfverloochening, mededeelzaamheid en dienstbetoon leren.  
 

Samenvatting. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen volwassenheid en gezond wederzijdse 

afhankelijkheid te leren. Kinderen worden echter ook enorm beïnvloed door hun vrienden, leraren op school, 

instructeurs op sport en cursussen, door de massa media, hun (smart) mobiele telefoon en elektronische spelletjes, 

televisie en de boeken die zij lezen. Daarom, als ouders een goed geweten hebben dat zij alles gedaan hebben om hun 

kind goed op te voeden en goed op te leiden, maar het kind is niet een volwassen en verantwoordelijke persoon 

geworden, dan moeten de ouders zichzelf niet de schuld geven, maar doorgaan met hun kind te ontmoeten, lief te 

hebben en voor hem/haar te bidden.  
 

Uiteindelijk is een kind zelf verantwoordelijk voor wie hij/zij wordt en wat hij/zij doet! Prediker 11:9; 12:1,13-14 zegt,  

                                                           
4 Vroeger werd een juk op de nekken van twee ossen gelegd die samen een ploeg trokken.  
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“Verblijd u jongeman, in uw jeugd, en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart 

en volg wat uw ogen zien, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. ... Denk aan uw Schepper in de 

dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen 

vreugde in; ... de slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houdt u aan Zijn geboden, want dit geldt 

voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij 

kwaad.”  

 

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) bidden 

en naar God toe reageren op 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 steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen.  

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de studie over  “Opvoeding van kinderen in het christelijke gezin” samen met een  

    persoon of een kleine groep mensen.  

3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Lukas 4:31 – 7:50. 

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

4. Memorisatie. (2) Liefhebben en leiden. Efeziërs 5:23,25. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je  

    hoofd geleerd hebt. 

5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. Johannes 11.  

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

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

7. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over  

    stille tijd, memorisatie en deze opdracht.   

 

 


