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Hoofdstuk 1: Thuisonderwijs
- de eerste beginselen leren -

Kinderen zijn een gave van God. Met de gave geeft Hij 
ook een opgave (Spreuken 22:6): ‘Leer de jongen de 
eerste beginselen naar de eis zijns wegs …’ Wat houdt 
dat in?

 Bijbelstudie

Lees Spreuken 22:6 en Genesis 18:17-19.
1.  Welke opdracht krijgen ouders (Spreuken 22:6a)?
2.  Waarom is het belangrijk dat ze hieraan gehoor ge-

ven (Spreuken 22:6b)?
3.  Hoe wordt het ‘leren’ of ‘onderwijzen’ in Genesis 

18:19 door de Heere Zelf omschreven?
4.  Waar vloeit dit ‘leren’ of ‘onderwijzen’ uit voort 

(vergelijk Genesis 17:7-11)?
5.  Wat betekent dit voor ouders nu?

Basis

Salomo lijkt een duidelijke opvoedingstaak voor ogen 
te hebben wanneer hij schrijft: ‘Leer de jongen de eer-
ste beginselen naar de eis zijns wegs.’ Wat is dat, ‘de 
eerste beginselen leren’? De kanttekenaren zeggen: 
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‘Onderwijzen in de fundamenten van de heilige leer 
tot zaligheid van zijn ziel.’ 

Leren

Het Hebreeuwse werkwoord dat vertaald is met ‘le-
ren’ heeft de betekenis van ‘trainen’: voortdurend oe-
fenen, steeds weer herhalen. Er zit ook iets in van: 
het volgen van een spoor. Sinds Gods openbaring op 
de berg Sinaï klinkt het woord ‘leren’ als een refrein 
door Zijn Woord: ‘Vergader Mij dit volk en Ik zal hun 
Mijn woorden doen horen, die zij zullen leren, om Mij 
te vrezen al de dagen die zij op de aardbodem zullen 
leven, en zij zullen ze hun kinderen leren’ (Deuterono-
mium 4:10). Leren heeft alles te maken met het spoor 
van Gods geboden kennen en volgen. Iemand is wijs 
als hij begrijpt wat de Heere wil en ook doet wat Hij 
wil. Het middel dat de Heere daarbij gebruikt, is Zijn 
Woord. Paulus wijst Timotheüs erop dat hij de hei-
lige Schriften weet, die wijs kunnen maken tot zalig-
heid (2 Timotheüs 3:15). In de Bijbel wordt wijsheid 
van geslacht tot geslacht doorgegeven. De opdracht 
tot onderwijs ligt op de schouders van de ouderen. 
Door middel van de oudere generatie geeft God Zijn 
wijsheid door aan de jongere generatie (Psalm 78 en 
Titus 2). Daarom zegt Salomo (Spreuken 4): ‘Hoor, 
mijn zoon! Ik onderwijs u in de weg der wijsheid; ik 
doe u treden in de rechte sporen.’ 
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naar hun begrip

En wat betekent ‘naar de eis zijns wegs’? Opnieuw 
de kanttekenaren: ‘Dat is: naar de gelegenheid van 
zijn ouderdom, begrip en teerheid. Of anders: aan het 
begin van zijn leven.’ Het gaat er dus om kinderen 
van jongs af aan te onderwijzen vanuit Gods Woord, 
aansluitend bij hun leeftijd en begripsvermogen. Het 
is dus belangrijk om vanaf het begin van het kinderle-
ven na te denken over wat belangrijk is in de opvoe-
ding en hoe je daaraan gestalte wilt geven. Wat wil de 
Heere dat we onze kinderen meegeven? Wat zijn de 
belangrijkste waarden binnen het gezin en hoe geven 
we die vorm? 

de eerste beginseLen

Om in de godsdienstige opvoeding aan te kunnen 
sluiten bij het begripsvermogen van het kind, is het 
belangrijk te weten dat kinderen een bepaalde gods-
dienstige ontwikkeling doormaken. De leeftijden die 
worden genoemd, zijn gemiddelden en kunnen voor 
kinderen verschillend zijn. Ook kinderen met een 
verstandelijke handicap wijken hiervan af. Voor kin-
deren met bepaalde gedragsproblemen geldt dat zij 
soms een andere aanpak nodig hebben, aansluitend 
bij de aard van de problematiek.
–  0 jaar: Wat wel genoemd wordt ‘een gevoelsmatige 

Godservaring’ meegeven.
  Middel: Godsdienstige sfeer in het gezin, gewen-
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nen aan avond- en morgengebed, bidden voor en 
zingen met het kindje.

–  1 jaar: Ontwakend besef van God versterken.
  Middel: ‘Amen’ zeggen en eerbied bij het bidden en 

Bijbellezen.
–  2 jaar: Besef dat God er is, Die alles kan, ziet en 

hoort.
  Middel: Eenvoudige Bijbelverhalen vertellen, begin 

van leren bidden en zingen, zich leren houden aan 
grenzen.

–  3 jaar: Ontwakend besef van goed en kwaad.
  Middel: Bijbelverhalen uitbreiden, aan ochtend- en 

avondgebed zinnen laten toevoegen, versjes leren, 
zelfbeheersing en gehoorzaamheid leren.

–  4 jaar: Mee naar de kerk, zelfstandig bidden en 
zingen, Bijbelkennis uitbreiden.

  Middel: Voorbereiden op en begeleiden van kerk-
gang, persoonlijk gebed na ochtend- en avondge-
bed, versjes en teksten leren en ‘kinderbijbel’ met 
meer niveau.

–  5 jaar: Verwoorden van godsdienstige aspecten.
  Middel: Moeilijke woorden uitleggen, napraten over 

een gelezen Bijbelgedeelte en over de preek, begin 
met huiscatechese, bijvoorbeeld op zondagmiddag.

–  6-7 jaar: Zelfstandig Bijbellezen en gewetensvor-
ming.

  Middel: Meelezen aan tafel uit eigen Bijbel, Bijbelse  
begrippen uitleggen, meer vertellen en leren over 
geloof, gebed en gebod.
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–  8-9 jaar: Van Bijbellezen naar Bijbelleven.
  Middel: Financiële opvoeding, seksuele opvoeding, 

mediaopvoeding, Bijbelse karaktervorming.
–  10-12 jaar: Geheugen benutten en voortgaande ge-

wetensvorming.
  Middel: Bijbelgedeelten leren, vragen leren, van 

‘kinderbijbels’ naar zelfstandig Bijbelgebruik, zelf-
standige avondsluiting. 

–  13-15 jaar: Aansluiten bij abstract denken.
  Middel: Open gesprekken vanuit het dagelijkse le-

ven naar wat Gods Woord erover zegt en blijvende 
regelgeving vanuit Gods Woord naar het dagelijkse 
leven.

–  16-18 jaar: Godsdienstig op eigen benen staan.
  Middel: Zelfstandig keuzes maken vanuit Gods 

Woord en zelfstandig Bijbelstudie kunnen doen. 
Ouders die vragen stellen en spiegelen.

In de volgende hoofdstukken zullen bovenstaande 
thema’s van de godsdienstige opvoeding uitgewerkt 
worden. 

niet maakbaar

De opvoeding is niet maakbaar. Toch mogen ouders 
zich niet achter zo’n opmerking verschuilen. De Heere 
vraagt van ouders om hun kinderen leiding te geven 
en te onderwijzen in Zijn wegen. Met eerbied gespro-
ken vraagt de Heere vol liefde aan ouders: ‘Wil je in 
Mijn wegen wandelen en opvoeden zoals Ik het zeg?’, 
‘Wil je niet eigenwijs zijn en je eigen ideeën over op-
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voeden volgen, maar luisteren naar Mijn raad?’, ‘Ik 
weet hoe slap, zondig en werelds je van jezelf bent, 
maar zul je juist daarom de Schriften onderzoeken en 
Mijn Woord aan je kinderen doorgeven?’
De Heere vraagt van ouders gehoorzaamheid aan 
Zijn opvoedingsopdracht (Spreuken 22:6a): ‘Leer de 
jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs …’ 
De vrucht mogen ze aan de Heere overlaten. Daarom 
zaaien ouders niet alleen in gehoorzaamheid, maar 
ook in afhankelijkheid van de Heere, Hem smekend 
het zaad te doen ontkiemen en Zijn belofte te vervul-
len (Spreuken 22:6b): ‘… als hij ook oud zal gewor-
den zijn, zal hij daarvan niet afwijken’. De Heere kan 
doen wat ouders niet kunnen: door Woord en Geest 
de harten van kinderen vernieuwen, wanneer het Hem 
behaagt. 

 Bespreken

gespreksvragen

1.   Wat heb je met betrekking tot de godsdienstige op-
voeding van je eigen ouders meegekregen wat je in 
je eigen gezin (niet) wilt overnemen?

2.   Sommige kinderen lezen en luisteren graag. Andere 
kinderen doen liever. Ga na hoe dit bij elk kind 
uit je gezin ligt. Wat betekent dit voor zijn of haar 
godsdienstige opvoeding?

3.   Binnen de kerkelijke gemeente maken ouders ver-



18 19

schillende keuzes ten aanzien van de godsdienstige 
opvoeding. Vind je dat moeilijk? Hoe ga je daar-
mee om?

Casus

Ella en Gert hebben goed nagedacht over de opvoeding 
en op papier gezet wat zij hun kinderen op welke leeftijd 
willen meegeven. Ze hebben dit gebundeld in een snel-
hechter. Op het voorblad hebben ze Deuteronomium  
6:1-8 geschreven. Daarna volgen twintig tabbladen 
met twintig schrijfbladen en showtassen, voor elke 
leeftijd van elk één: 0 jaar, 1 jaar, 2 jaar, …t/m… 18 
jaar, 19 jaar. Ze gebruiken de showtassen om inte-
ressante artikelen over die leeftijd in te bewaren en 
de schrijfbladen om dat wat ze hun kinderen op die 
leeftijd willen leren op te schrijven. Ze hebben hun 
ouders en schoonouders om raad gevraagd en vinden 
het interessant om er ook met andere kennissen en fa-
milieleden over te praten. Hoe hebben jullie het aan-
gepakt? Welke versjes kunnen we gebruiken? Welk 
morgen- en avondgebed gaan we aanleren? Welke 
‘kinderbijbel’ gebruiken we op deze leeftijd? Welk 
dagboek past bij deze leeftijd? En dergelijke. Daar-
naast stoppen ze in deze map ook alles wat ze tegen-
komen voor de algemene opvoeding: op welke leeftijd 
krijgen kinderen zakgeld en hoeveel? Wanneer kun-
nen ze een muziekinstrument leren bespelen en hoe? 
Op deze manier raken waardevolle adviezen niet in 
de vergetelheid.
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–  Wat vind je van dit initiatief van Ella en Gert?
–  Hoe kan dit hen helpen bij de opvoeding?
–  Zou je zelf ook zoiets doen? Waarom wel/niet?
–  Hoe zorg je zelf dat je de kinderen ‘de eerste begin-

selen leert naar de eis van hun weg’? 

Citaat

Jos de Kock schreef in het opvoedingsblad Jente: ‘Op-
voeding beperkt zich niet tot het geven van aanwijzin-
gen, voorbeeldig gedrag en zo nu en dan iets samen 
ondernemen met je kroost. Een goede opvoeding ge-
ven, kost je leven. Een kind is niet geholpen met een 
opvoeder die dicht bij zichzelf, zijn eigen agenda en 
verlangens blijft, maar met een opvoeder die zichzelf 
aan het leven van een kind geeft. Opvoeding vraagt 
opvoeders die offeren. Je kind mag een belangrijk deel 
van jouw tijd, energie en wie je bent voor zichzelf op-
maken. Inderdaad: jouw leven wordt door een ander 
geleefd. Dat is wat offeren, wat opvoeden is.’
–  Ben je het met dit citaat eens?
–  Kun jij jezelf geven aan je kind?
–  Wie laat je zien en leert je wat offeren is (Titus 2:13 

en 14)?

 Betrekken

Heb je al oudere kinderen? Laat hen het schema ‘de 
eerste beginselen’ uit dit hoofdstuk lezen. Hoe kijken 
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zij daartegen aan? Wat hadden ze op een bepaalde 
leeftijd meer willen leren of wat zouden ze op een be-
paalde leeftijd willen leren? Welke aanvullingen heb-
ben ze? Op deze wijze leer je hen nadenken over hun 
eigen leven, maar bereid je hen ook voor op mogelijk 
toekomstig ouderschap. 

 Boekentip

–  Ds. C.J. Meeuse, Kinderen voor God opvoeden. 
Uitg. Koster, ISBN 9789055515455.

–  Tedd Tripp, De weg naar het kinderhart – Bijbelse 
opvoeding in de praktijk. Boekenfonds Reformato-
risch Appèl, ISBN 9789081722872.
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