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Hoofdstuk 1: Kom, kinderen!
- zicht op de reizigers -

Zodra je een kindje verwacht, begint de opvoedings-
reis. Waarom worden kinderen in een gezin geboren? 
En waarom is het nodig om ze op te voeden? 

 Bijbelstudie

Lees Psalm 34.
1.  Waarom roept David zijn kinderen bij zich (vers 

12)?
2.  Kan hij zijn kinderen de vreze des Heeren leren 

(vers 12)?
3.  Waarom zegt hij het toch op deze manier? Zie 

Psalm 128:3b en Mattheüs 3:10.
4.  Wat leert hij zijn kinderen? Welke aspecten heeft 

volgens hem een opvoeding in de vreze des Heeren?  
Bespreek bijvoorbeeld vers 9, 10, 13, 15 en 17 en 
maak concreet wat dit voor de opvoeding van je 
kinderen betekent.

Basis

In Zijn wijsheid heeft de Heere het gezin gegeven. Hij 
heeft gewild dat de mensheid zich zou voortplanten 
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in gezinsverband. In deze bedding van liefde en trouw 
plaatst de Heere de christelijke en godzalige opvoe-
ding. Waarom?

God is onze schepper

‘De Heere Die leven gaf en leven spaarde …’ Mis-
schien stond het op je eigen geboortekaartje of (wil je 
het zetten) op die van je kind(eren). God is de Schepper  
van al het leven. Hij heeft mensen geschapen tot Zijn 
eer. Hij is onze Eigenaar en daarom wil Hij dat wij 
leven volgens Zijn wil. In Zijn Woord openbaart Hij 
Zijn wil. Hij vraagt ouders hun kinderen op te voe-
den door hun bekend te maken Wie Hij is en wat Hij 
wil. Ouders zijn de door God aangewezen personen 
om hun kinderen te leren leven naar Gods wil. Een 
christelijke en godzalige opvoeding is het middel dat 
de Heere aanwijst. 

Wij zijn zondaren 
Job zei het al (Job 14:4): ‘Wie zal een reine geven uit 
de onreine? Niet één!’ Het doopformulier begint er-
mee: ‘Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden 
ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns 
zijn …’ Kinderen zijn net als hun ouders zondaren. 
Wat is het bijzonder dat de Heere zondige kinderen 
aan zondige ouders toevertrouwt. Omdat onze natuur 
haaks staat op een leven zoals de Heere wil, wijst Hij 
ouders in Zijn Woord de weg ten aanzien van de op-
voedingsreis. En omdat de natuur van onze kinderen 
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haaks staat op Gods Woord en wet, geeft Hij hun ou-
ders om hen te onderwijzen in de weg der wijsheid en 
te doen treden in rechte sporen (zie Spreuken 4:11).

onze kinderen zijn Gedoopt

Onze kinderen zijn gedoopt. Ze dragen Gods merk- 
en veldteken (Nederlandse Geloofsbelijdenis). God 
schreef Zijn Naam op hun leven. De Doop leert ouders 
en kinderen dat ze onrein zijn en hun reinigmaking en 
zaligheid alleen bij de Heere kunnen vinden en dus bij 
Hem moeten zoeken. Daarom zette Hij onze kinderen 
apart van andere volken en godsdiensten. Onze kinde-
ren behoren Hem toe. Dat gaat heel ver. In Ezechiël 16 
waarschuwt de Heere alle Israëlieten ernstig vanwege 
een verkeerde opvoeding. Hij zegt: ‘Verder hebt gij uw 
zonen en uw dochteren, die gij Mij gebaard had, ge-
nomen en hebt hen denzelven [= de afgoden] geofferd 
om te verteren; is het wat kleins van uw hoererijen, 
dat gij Mijn kinderen geslacht hebt, en hebt hen over-
gegeven, als gij dezelve voor hen door het vuur hebt 
doen gaan?’ Het is opvallend dat de Heere zegt dat 
de kinderen voor Hem geboren zijn en dat Hij de be-
sneden kinderen ‘Zijn kinderen’ noemt. Dat betekent 
niet dat ze bekeerd zijn, maar wel dat ze voor Hem 
zijn. De kanttekening zegt dat ze Hem toekomen uit 
kracht van het verbond dat Hij met de Israëlieten en 
hun zaad gemaakt heeft. Vanwege dit verbond vraagt 
de Heere van ouders dat zij hun kinderen in de op-
voeding leren Hem lief te hebben en te leven zoals Hij 
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dat vraagt: ‘Onderhoudt dan al Mijn inzettingen en 
al Mijn rechten en doet dezelve (…) en wandelt niet 
in de inzettingen van de wereld’ (Leviticus 20:22vv).

God Geeft een opdracht

Deze opdracht tot een christelijke en godzalige op-
voeding staat misschien wel het meest kernachtig be-
schreven in Efeze 6: ‘Voedt hen op in de lering en ver-
maning des Heeren.’ Bij de Doop nemen ouders deze 
taak op zich en beloven ze het te zullen doen. ‘Ik zal 
hen naar mijn vermogen onderwijzen, doen en hel-
pen onderwijzen.’ De opvoeding is dus een taak die de 
Heere op je schouders legt en geen vrijwilligerswerk 
of liefhebberij. 

God Geeft zijn Woord

De Heere laat ouders niet alleen staan met deze op-
dracht. Hij geeft Zijn Woord. Mark Holmen, een 
christelijke Amerikaanse gezinstherapeut, schrijft 
daarover: ‘De Bijbel is als een betrouwbare kaart die 
je door het leven wil leiden. Hoe nauwkeuriger je 
Hem bestudeert, des te meer kom je te weten over 
gevaarlijke plaatsen en wat je moet doen om die te 
vermijden of er veilig door te komen. De Bijbel bevat 
alles wat wij moeten weten om een goed functione-
rend gezin te zijn. Satan wil niet dat je in de Bijbel 
leest. Hij zal zijn best doen om je zo druk te laten zijn 
dat je geen tijd vrijmaakt om in Gods Woord te lezen. 
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Want hij weet dat de Bijbel je niet kan leiden als je er 
niet in leest en niet doet wat erin staat.’

Jacobus Koelman (1633-1695) vat bovengenoemde 
argumenten voor een christelijke opvoeding samen 
als hij schrijft: ‘Dit is mijn ernstig verzoek en mijn 
bede, dat u toch uw kinderen voor de Heere zult op-
voeden, en geen arbeid noch moeite daarvoor zult 
ontzien. Breng uw kinderen tot God en leer hun, hoe 
ze Hem dienen moeten in hun gehele leven. Zij zijn 
van de Heere, meer dan van u. De Heere is zowel hun 
Eigenaar als hun Schepper en Onderhouder. U hebt 
hen in de doop aan God toegewijd; daar hebt u een 
plechtige gelofte gedaan dat u hen als Zijn eigendom 
zou opvoeden; niet voor het vlees, de wereld en de 
duivel, maar voor Hem, om Hem te dienen en voor 
Hem te leven.’

 Bespreken

GespreksvraGen

Er is verschil tussen de opvoeding van gedoopte kin-
deren en de opvoeding van kinderen die niet gedoopt 
zijn. 
1.  Wat maakt jouw opvoedingswijze anders? Hoe is 

dat te merken?
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2.  Maakt dit jouw opvoedingswijze moeilijker of 
makkelijker? 

3.  Welke plaats neemt Gods Woord in jouw opvoe-
dingswijze in? Leef je eruit?

4.  Wat is/wordt er bij de Doop van je kindje gebeden? 
Lees het gebed uit het Doopformulier: ‘Wij bidden 
U, bij Uw grondeloze barmhartigheid dat Gij …’ 

5.  In Wiens handen ligt dus de opvoeding van je kind-
je? Wat betekent dat voor jou?

6.  Wat heb je nodig om goed te onderwijzen, te doen 
en te helpen onderwijzen?

7.  Hoe zouden school, kerk en gezin elkaar kunnen 
helpen bij deze opvoeding?

citaat

J.C. Ryle (1816-1900) schrijft in De plichten der ou-
ders: ‘Wanneer u uw kinderen goed wilt opvoeden, 
voed ze dan op in de weg, die zij moeten gaan en niet 
in de weg die zij zelf zouden willen gaan. Bedenk dat 
kinderen geboren worden met een duidelijke voorkeur 
voor de satan. Wanneer u hen zelf laat kiezen, kiezen 
zij zeker verkeerd! Daarom: als u eerlijk en verstandig 
met uw kind wilt handelen, laat het dan niet over aan 
zijn eigen wil. Onderwijs het in de Schriftuurlijke weg 
en niet in die weg, waar zijn hart naar uitgaat.’
–  Wat vind je van dit advies?
–  Is het een Bijbels advies?
–  Wat heb je nodig om het op te kunnen volgen?
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casus

Piet, de buurman van Jan, is onkerkelijk. Hij merkt 
wel dat zijn buren hun kinderen een heel andere op-
voeding geven dan hijzelf aan zijn eigen kinderen 
geeft. Op een dag merkt hij op dat hij zijn kinderen 
liever de vrijheid geeft om hun eigen levensrichting te 
kiezen. ‘Jullie kinderen moeten twee keer op een zon-
dag mee naar de kerk en de meisjes moeten een rokje 
aan en een hoed op. Dat is puur dwang in plaats van 
opvoeden tot zelfstandigheid.’
–  Hoe zou jij reageren als je Jan was?
–  Heeft Piet gelijk? Zijn zijn kinderen beter af? Hoe 

maak je hem dat duidelijk?

 Betrekken

Weten je kinderen wat het betekent dat ze gedoopt 
zijn? Zoek hun doopkaarten eens op en vraag hun 
naar de betekenis ervan. Laat je kinderen dit in eigen 
woorden zeggen, zodat duidelijk wordt wat ze ervan 
weten en begrijpen. Wat betekent de Doop voor hun 
hart en leven? Wat betekent de Doop voor hun op-
voeding? Hoe merken ze dat hun opvoeding anders is 
dan die van niet-gedoopte kinderen? Vertel hun meer 
over de Doop en lees er samen eens iets over.
Voor peuters en kleuters: Ada Schouten-Verrips, De 
jurk van Judy. 
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Voor basisschoolkinderen: Andrea van Hartingsveldt-
Moree, de betreffende hoofdstukjes uit Komt tot Mij 
of uit Lerenderwijs.
Voor tieners: ds. W. Harinck, Gedoopt (een deel uit de 
serie thema’s voor tieners). 
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