


 

 

 
 
 
 
 

 
 

Titelverantwoording 
 

Op de afbeelding een impliciet voorbeeld van geloofsopvoeding. Een moment 
waarin de ouder de kans krijgt om samen met zijn dochter over God te praten, 

en misschien wel samen God te danken. 
 

Dit voorbeeld van geloofsopvoeding vindt buiten de zondagclub plaats. Hoe kan 
de kerk met ouders samenwerken in de geloofsopvoeding van kinderen. Hoe 

kan de kerk naast het geven van zondagclub bijdragen aan deze 
geloofsopvoeding? In dit onderzoek wordt gezocht hoe de kerk effectief en 

krachtig kan samenwerken met ouders. 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding voorpagina 
 

Vader en dochter kijken samen naar de waterval beneden hen. De vader heeft 
een rugzak mee, de dochter is zonder rugzak op avontuur gegaan. De vader kan 
veel delen van zijn levensreis, de rugtas is hierin een metafoor. De dochter laat 
een stukje onbevangenheid en vrijheid zien door zonder rugtas op stap te gaan. 

De vader neigt iets naar de dochter om te luisteren en tegelijk is er ruimte 
tussen hen. Op de afbeelding verwonderen vader en dochter zich over Gods 

schepping. Zou de vader ook samen met zijn dochter God danken voor de 
schepping? 
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Voorwoord 
 
Voor u ligt het adviesrapport over geloofsopvoeding. Tijdens de studie Godsdienst Pastoraal 
Werk ben ik bezig geweest met pastoraat, missionair werk, jongerenwerk, maar toch wilde ik 
graag een afstudeerproject hebben in of rondom kinderwerk. Ik vind kinderen prachtig, 
waardevol, puur, brutaal en tof! Mijn verlangen is dat kinderen gezond opgroeien en God 
leren kennen.  
 
Vanaf 1 September 2018 ben ik samen met de opdrachtgever gaan nadenken over een 
actueel en passend onderzoek. Het kinderwerk van Baptisten gemeente Op Doortocht wil 
graag kinderen laten groeien in hun geloofsontwikkeling. Het gezin is een belangrijke plaats 
waar kinderen over God leren. Daarom is gekozen om te kijken hoe ouders bezig zijn met 
geloofsopvoeding en hoe het kinderwerk in de gemeente met de ouders kan samenwerken. 
Dit om als kerk en gezin samen te werken, zodat kinderen God leren kennen.   
 
Het is inmiddels begin April. In de afgelopen maanden heb ik veel ouders mogen spreken, 
een online survey afgenomen en veel gelezen over geloofsopvoeding/ondersteuning. Dit 
alles vormt samen het adviesrapport.  
 

‘Ik hoop wat ik heb geleerd door te geven aan de nieuwe generatie’ Mike Basich.  

 
Dit is een fragment uit de documentaire; Floortje naar het einde van de wereld. Het leven 
van de Amerikaan Mike Basich wordt in beeld gebracht. Hij leeft alleen en ‘off the grid’ in 
een klein huisje. Midden in de besneeuwde bergen van de Soda Springs in Californië. Mike 
heeft het luxeleven opgegeven voor een leven dicht bij de natuur. Water, zon en vuur zijn 
volgens Mike eenvoudige elementen maar heel belangrijk om te overleven.  
 
Aan het eind van de aflevering wordt gevraagd of hij over 30 jaar nog steeds op deze manier 
zou leven. Hij antwoord; ‘ja, en misschien lopen er dan wel een paar kleintjes rond’. 
Vervolgens verteld Mike dat hij de onafhankelijkheid, de vrijheid, het dicht bij de natuur 
leven door wil geven aan de nieuwe generatie, zijn kinderen. Mike is in zijn hart ervan 
overtuigd dat het waardevol is om zijn kinderen te laten proeven hoe het is om ‘off the grid’ 
te leven. Mike vertelt dit met bescheidenheid en tegelijk met vastberadenheid. (Dessing, 
2018)  
 

Wat heb jij in jouw leven geleerd en zou je door willen geven aan de nieuwe generatie? 

 
Graag wil ik Peter Stoter bedanken voor de goede begeleiding vanuit Op Doortocht. Je 
betrokkenheid en praktische hulp bij het praktijkonderzoek hebben me erg geholpen. 
Daarnaast wil ik Sabine van der Heijden bedanken voor de kritische vragen, de uitdagingen 
die je gaf en de tips. Als laatste wil ik mijn vrienden, ouders, broertjes en zusjes bedanken. 
De lieve berichtjes, vertrouwen en grappen hielpen goed om door te bikkelen en het beste 
uit mezelf te halen. 
 
Niels Stolper,  
Ede, 12-4-18.  



Samenvatting 
 
Hoe kan het kinderwerk effectief en krachtig met ouders samenwerken in de 
geloofsopvoeding van kinderen tot 12 jaar? Deze vraag stond centraal in het onderzoek. 
Deze vraag is systematisch beantwoord doormiddel van deelvragen. De belangrijkste 
antwoorden en eindconclusie worden in deze samenvatting weergegeven.  
 
Doormiddel van literatuurstudie en diepte-interviews is kwalitatief onderzoek gedaan, om 
een representatief beeld te krijgen van de grotere populatie is doormiddel van een online-
survey kwalitatief onderzoek gedaan. In de aanleiding wordt meer verteld over de methode 
en uitkomsten van dit onderzoek. 
 
Wat is de Bijbelse basis voor geloofsopvoeding? In de Bijbel worden ouders opgeroepen om 
de roemrijke daden van God aan ieder uniek kind bekend en zichtbaar te maken, zodat 
kinderen op God gaan vertrouwen en hem gaan eren. Van generatie tot generatie. Geloof is 
een gave en geschenk van God. (Efeziërs 2:8). In het Nieuwe Testament verteld Jezus dat 
ieder die de wil van de Vader doet een broer of zus is. Ook als geloofsgemeenschap draag je 
bij aan geloofsopvoeding. In de geloofsopvoeding is de invloed van mede-opvoeders vaak 
groot.  
 
Uit het praktijkonderzoek blijkt dat veel kinderen van Op Doortocht naast de kerk ook naar 
een christelijke basisschool gaan. Gezin, school en kerk zijn volgens de literatuur de drie 
belangrijke bouwplaatsen in de geloofsopvoeding... De uitkomsten van het 
praktijkonderzoek riepen hierbij veel vragen op. Het blijkt dat in veel gezinnen de kerk een 
van de verschillende netwerken is en niet het middelpunt in het netwerk. De secularisering, 
kerkverlating en fragmentatie van de samenleving hebben hier grote invloed op. Dit gegeven 
riep nieuwe vragen op, die helaas niet in dit onderzoek volledig aan bod konden komen. 
Deze vragen worden in ‘aanbevelingen tot vervolgonderzoek’ genoemd.  
 
Het kinderwerk dat ouders ondersteund in de geloofsopvoeding? Uit het 
literatuuronderzoek blijkt dat het belangrijk is dat geloofsopvoeding ondersteund wordt 
door de hele kerk. Geloofsopvoeding moet verbonden en verweven zijn met andere 
activiteiten in de kerk. Niet als een los onderdeel naast het jeugdwerk, kinderwerk, 
onderwijs en pastoraat maar verweven in deze taakvelden. Het kinderwerk kan hierbij de rol 
als inspirator en initiatiefnemer innemen.  
 
Op Doortocht kan effectief met ouders gaan samenwerken als ze meer met hen 
communiceert. Informatievoorziening blijkt belangrijk te zijn. Denk aan ‘wie heeft de 
leiding’, ‘welk thema wordt behandeld’ of ‘wat speelt er in de kinderclubs’. Naast 
communicatie is het belangrijk om zichtbaar of ook wel beschikbaar te zijn. Ook vinden 
ouders het prettig om andere ouders en de kinderwerkers te ontmoeten. Dit zijn eerste 
stappen die gemaakt moeten worden ten opzichte van effectief samenwerken.  
 
 
 
 



Op Doortocht kan krachtig met ouders samenwerken door in de natuurlijke 
gemeenschappen (sociale netwerken) van de ouders ondersteuning in geloofsopvoeding te 
faciliteren. Daarnaast kan krachtige ondersteuning plaats vinden door continuïteit. Dit door 
thema’s geregeld te laten terugkomen in het onderwijs, pastoraat, jeugdwerk. Het is 
belangrijk dat hierbij de verbinding met het gezinsleven, het dagelijks leven wordt gemaakt.  
 
In de gesprekken met ouders blijkt dat veel ouders worstelen met hun religieuze erfenis. Het 
gaat hierbij om de geloofsopvoeding/opvoeding die ouders zelf hebben gehad. Hierbij 
maken ouders in het hier en nu anti-keuzes. Een voorbeeld hiervan: ouders vinden ruimte 
voor zelfontplooiing, vrijheid, autonomie en de persoonlijke keuze van hun kinderen erg 
belangrijk, ook op geloofsgebied. Dit staat tegenover het ‘moeten’, ‘dwangmatige’ en ‘iets 
doen omdat we het nou eenmaal zo doen’. Geven ouders hierin niet te veel vrijheid? Ligt de 
nadruk niet te veel op het individu? Hierbij zijn kansen voor de kerk (als gemeenschap), deze 
vragen en situaties zijn ook binnen het onderwijs en het pastoraat belangrijk.  
 
In het praktijkonderzoek is gekeken hoe ouders van Op Doortocht ondersteund willen 
worden in de geloofsopvoeding. Verschillende ondersteuningsvormen sluiten goed aan bij 
de behoeften van de ouders. Denk aan cursussen, kringen rondom geloofsopvoeding (met 
ouders in dezelfde leeftijdsfase), koppeling in preek over geloven in het gezin en 
toerustingsavonden. In de aanbevelingen worden meerdere vormen beschreven. Ouders 
vinden hierbij interactie en een praktisch toepasbaar element belangrijk. Ook is het 
belangrijk dat de ondersteuningsvormen aansluiten bij de belevingswereld van ouders. 
Betrek ouders bij het inhoudelijke deel; voor en door ouders.  
 
Het kinderwerk van Op Doortocht kan ouders effectief en krachtig ondersteunen in de 
geloofsopvoeding door deze thematiek te integreren in het kerk-zijn. Om dit te realiseren is 
het nodig dat het kinderwerk visie deelt en het gesprek start met andere taakvelden. Binnen 
het kinderwerk is het vooral belangrijk om de ouders te informeren, te ontmoeten en ouders 
met elkaar in ontmoeting te brengen. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt meer verteld hoe de onderzoeksvragen tot stand zijn gekomen, voor 
wie het onderzoek wordt gedaan, welke begrippen belangrijk zijn en welke methodes van 
onderzoek zijn gebruikt.  
 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd:  
1.1  Aanleiding onderzoek 
1.2  De opdrachtgever  
1.3  Doel en vraagstelling  
1.4  Onderzoeksmethodiek 
1.5  Relevantie onderzoek 
1.6  Begrippenkader 
1.7  Leeswijzer  

 
1.1 Aanleiding  
Bij Baptisten Gemeente Op Doortocht te Ede was binnen het kinderwerk ruimte voor een 
onderzoek. In het eerste gesprek was er een klik en er waren diverse mogelijkheden. Ook liet 
de opdrachtgever merken het onderzoek daadwerkelijk in de praktijk te willen gebruiken. 
Doormiddel van verschillende gesprekken is gekozen om onderzoek te doen naar de 
geloofsopvoeding in de gezinnen. Wat was hiervoor de aanleiding?  
 
Het kinderwerk richt zich op dit moment voor het grootste deel op het geven van kinderclub. 
Wekelijks is er kidsclub voor kinderen van 0-12 jaar. Waar het kinderwerk zich onvoldoende 
bewust van was is de rol die ouders hebben in geloofsopvoeding. De huidige activiteiten 
hadden geen of weinig verbindende elementen met de ouders, maar zijn puur gericht op de 
kinderen. Ook binnen de breedte van Op Doortocht is er weinig tot geen bewuste aandacht 
voor geloofsopvoeding. Dit staat in contrast met de adviezen vanuit de literatuur over kinder 
en jongerenwerk. Daarin wordt gezegd hoe belangrijk het is om als kerk samen te werken 
met de ouders in de geloofsopvoeding. 
 
Op dit moment slaagt Op Doortocht er onvoldoende in ouders effectief te ondersteunen in 
de geloofsopvoeding. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding en 
brengen veel tijd met de kinderen door. In verhouding tot de kerk is de invloed van ouders 
groot. De opdrachtgever is zich bewust geworden van de rollen binnen de geloofsopvoeding. 
De opdrachtgever wil graag onderzocht hebben hoe het kinderwerk van Op Doortocht 
effectief en krachtig kan samenwerken met de ouders in geloofsopvoeding van kinderen.  
 

1.2 De opdrachtgever 
In dit deel wordt meer verteld over de Baptisten gemeente Op Doortocht. In 1980 wordt de 
eerste voorganger officieel ingezegend en is de Baptistengemeente Ede ontstaan. Wegens 
de omvang van de gemeente wordt er in 2006 definitief besloten om de gemeente te 
splitsen. Het ene deel van de gemeente gaat verder onder de naam ‘Baptisten gemeente 
Siloam’. Het andere deel blijft in de Reehorst samen komen. In 2009 komt deze gemeente 
een periode samen in het gebouw van evangelie gemeente ‘De Schuilplaats’. De gemeente 
heet vanaf dan ‘Op Doortocht’. De wens naar een eigen plek groeit en komt in 2014 in 
vervulling.  





1.4 Onderzoeksmethodiek  
De eerste stap in dit onderzoek was deductief (top-down). Deelvraag 1 en 2 worden door 
theorie onderzoek beantwoord. Met de theorie is de topiclist, de vragenlijst voor de 
interviews gemaakt. De stap die daarop volgde was inductief (bottom-up). De data vanuit de 
interviews gaf relevante informatie die binnen een grotere populatie bij Op Doortocht is 
onderzocht doormiddel van het online survey-onderzoek. 
 

• Literatuurstudie 
Deelvraag 1 & 2 worden door literatuurstudie beantwoord. Vanuit een diversiteit aan 
bronnen wordt er gezocht naar antwoorden op deze deelvragen. Door de literatuuranalyse 
wordt er als het ware een onderzoek, raamwerk gemaakt voor het praktijkonderzoek.   
 

• Diepte-interviews 
Een volgende stap is praktijkonderzoek waarbij inzichten op basis van empirie (specifieke 
waarnemingen) verzameld worden. Op basis van het onderzoek raamwerk worden 5 diepte-
interviews gehouden die antwoord geven op de vraag hoe de geloofsopvoeding bij ouders 
van Op Doortocht plaats vindt (zie bijlage 2). Om een goed beeld te krijgen zijn de vader en 
de moeder van het gezin samen geïnterviewd. Hiervoor is gekozen omdat ouders binnen de 
opvoeding kunnen verschillen in opvattingen. Door middel van diepte-interviews wordt 
gekeken naar de idealen, waarden, praktijken en opvoedingsstijl van ouder(s). Hierbij is 
gekozen voor semigestructureerde interviews. Dit om ruimte te geven aan diepgang over het 
onderwerp en anderzijds een duidelijke rode draad te volgen binnen de vraagstelling. Er is 
gewerkt met een topic-list (zie bijlage 3 & 4).  
 

• Online survey-onderzoek   
Hoe de geloofsopvoeding plaats vindt bij Op Doortocht en hoe ouders het beste 
ondersteund kunnen worden hierin wordt beantwoord door de uitkomsten van het online 
survey-onderzoek. De populatie (onderzoeksgroep) betreft ouders met 1 of meer kinderen in 
de leeftijdsgroep tot 12 jaar. Met de gegevens uit deelvraag 1-3 wordt de enquête 
opgesteld. Dit om een breed en representatief beeld te geven van de mogelijk aanwezige 
behoefte aan ondersteuning in geloofsopvoeding. Via verschillende kanalen is de enquête 
aangekondigd en werd de doelgroep gemotiveerd om deel te nemen aan het onderzoek (zie 
bijlage 18). 
 

• Verwerking kwalitatieve data 
Om een betrouwbaar en objectief beeld te geven van de praktijksituatie is gekozen voor een 
methodische verwerking van de data (zie diagram). De methode hiervoor wordt ook wel 
‘grounded theory’ genoemd. (Verhoeven, 2014) (Dingemanse, 2018) Bij het online-survey 
onderzoek zijn de resultaten inzichtelijk gemaakt doormiddel van grafieken, 
cirkeldiagrammen, tabellen en kruisverbanden (zie bijlage 6-15).  
 

 
 
 

Audio opnames
Woordelijk 

getranscribeerd

Open gecodeerd 
(fragmenten 

labelen) 

Labels axiaal 
coderen 

(categoriseren)  



1.5 Relevantie 
Dit onderzoek is gericht op theorie in verbinding brengen met de praktijksituatie, ook wel 
praktische theologie genoemd. Daardoor is het onderzoek relevant voor iedereen die in een 
kerk of organisatie actief is waarbij men met gezinnen te maken heeft.  
 
Het onderzoek is allereerst voor Op Doortocht geschreven. Bij Op Doortocht is weinig 
aandacht voor dit onderwerp, daarom is het onderzoek een nulmeting en geeft het een 
fundament om aan de slag te gaan met de samenwerking tussen ouders en kerk.  
 
Het onderzoek kan waardevol zijn voor kerken die zich willen bezighouden met 
geloofsopvoeding. Voor organisaties kan het ook waardevol zijn, dit omdat er ook gekeken is 
naar de hulpbronnen van de ouders, sluit het ondersteuningsaanbod van organisaties daarbij 
aan?  
 

1.6 Begrippenkader 
• Geloofsopvoeding  
Alle invloed die het kind helpt om persoonlijk met de Heer in de wereld te leven. (Horst, 
Christelijke geloofsopvoeding, 1991) 
 

• Religieuze idealen 
Drie soorten idealen worden onderscheiden, idealen die toe te schrijven zijn aan het geloof 
in een transcendent wezen, geconstitueerde idealen. Alleen religieuze mensen hangen deze 
idealen aan en buiten religie om hebben ze geen betekenis. Vervolgens religieuze idealen, 
deze idealen zijn niet uniek voor religie, maar krijgen specifiek religieuze betekenis door het 
geloof in een God, bijvoorbeeld rechtvaardigheid of naastenliefde. Als derde zijn er 
negatieve idealen, religieuze schrikbeelden. Dit zijn opvattingen en vooronderstellingen die 
ouders als onjuist of onwenselijk beschouwen. (Koot-Dees, 2013) 
 

• Religieuze prakijken 
Het gaat hier om expliciete en impliciete geloofsoverdracht. Impliciete geloofsoverdracht 
wordt zichtbaar in bijvoorbeeld het gezinsklimaat, de opvoedingsstijl en de communicatie. 
Expliciete geloofsoverdracht zijn concrete handelingen als Bijbellezen, bidden, zingen en 
vieren. (Heijden, 2012) 

 
1.7 Leeswijzer 
In de volgende hoofdstukken worden de deelvragen beantwoord. Door de deelvragen te 
beantwoorden wordt toegewerkt naar de conclusies en aanbevelingen.  
 
Aan het begin van elk hoofdstuk wordt weergeven hoe het hoofdstuk is opgebouwd. Dit zijn 
de hoofdonderwerpen van het hoofdstuk. Vervolgens worden er deelconclusies geschreven 
en aan het eind van elk hoofdstuk wordt de deelvraag beantwoord. 
 
Ik wens u veel plezier bij het lezen en hoop dat dit adviesrapport mag bijdragen in uw 
context. 
  
 



Hoofdstuk 2: Wat houdt christelijke geloofsopvoeding in de 
21e eeuw in? 
 
Opvoeden & geloven 
Geloofsopvoeding vindt plaats in de relatie tussen volwassene en kind. Binnen de opvoeding 
is er sprake van een relatie tussen volwassene en kind. Het initiatief ligt bij volwassene en 
het kind is op opvoeding aangewezen. Er is sprake van intentionaliteit bij de opvoeder 
(mogelijk zwakke), met het oog op persoonlijkheid wording. (Koot-Dees, 2013) Geloven en 
opvoeden zijn geen aparte delen. Geloven maakt volledig deel uit van de opvoeding. 
Opvoedingsstijlen, opvoedingsklimaat en sfeer, communicatieprocessen en 
ontwikkelingspsychologie worden in zowel de seculiere en christelijke literatuur besproken. 
(de Jong, Engelsman, & Vrijmoeth, 2006) (Meeuwsen & Dam, 2001) (Baat & Nijburg, 2012) 
 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: 
2.1  De Bijbelse opdracht, het waarom van geloofsopvoeding.  
2.2  De 21e eeuw, cultuur en samenleving.   
2.3  De praktijk van geloofsopvoeding 
2.4  Conclusie: wat houdt christelijke geloofsopvoeding in de 21e eeuw in?  
 

2.1 Bijbelse opdracht, het waarom van geloofsopvoeding  
Kinderen opvoeden in het geloof wordt gezien als een Bijbelse opdracht. Aan de hand van 
een aantal Bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament en uitleg van theologen wordt 
gekeken naar deze opdracht. Een opdracht die God in de eerste plaats aan de ouders van de 
kinderen geeft, een verantwoordelijkheid die zij hebben ontvangen.  
 
Kinderen onderwijzen 

Kinderen onderwijzen is een thema wat in het Bijbelboek Deuteronomium verschillende 
keren naar voren komt. Het is belangrijk in de context van het verbond. Ouders wordt 
opgedragen om de geboden en daden van God aan hun kinderen door te geven. 
 

4 Luister, Israël: De HEERE, onze God, de HEERE is de één! 5 Daarom zult u de HEERE u 
God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6 Deze woorden, 

die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Deuteronomium 6:4-6 HSV 
 
In dit gedeelte komt de Sjema naar voren. De woorden ‘De HEER, onze God, de HEER is de 
enige’ worden in het Hebreeuws samen de Sjema genoemd en vormen de centrale 
geloofsbelijdenis in het Jodendom. Dit gedeelte wordt aan joodse kinderen geleerd zodra ze 
kunnen spreken. In vers 5 staat het grote gebod. God wijst zijn volk op een hartrelatie die de 
totale mens omvat. God is de belangrijkste in het leven van het volk Israël. Het volk Israël 
wordt opgedragen dit van generatie tot generatie over te dragen. (Paul, Brink, & Bette, 
2005, pp. 850-853) (Baat & Nijburg, 2012, p. Deel A)  
 
 
 
 
 



Het totale leven 

Het totale leven is betrokken bij die overdracht: inprenten, erover spreken, bij je dragen, 
opschrijven. De bijzondere plaats van deze woorden in het leven van de doorsnee-Israëliet 
wordt hier met deze overdrijvende uitdrukking weergegeven.  
 

7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over 
de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. 8 U moet ze als een teken op uw hand binden en 
ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 9 U moet ze op de deurposten van 

uw huis en op uw poorten schrijven. Deuteronomium 6:7-9 HSV 
 
Tijdens elk wakker moment moeten deze woorden in gedachten worden gehouden met als 
doel dat deze woorden liefde en gehoorzaamheid aan de Heer zullen voortbrengen. Deze 
woorden moeten het centrum zijn voor het leven. (Verbruggen, 2008, pp. 77-82) 
 
Mezoeza’s & Tefillin  

Hoe werden deze woorden het centrum van het leven voor de Joden? Bijvoorbeeld door de  
Mezoeza’s en de Tefillin. Zij geven concrete handelingen, voelbare tekenen en laten het 
grondprincipe zien: heb God lief met heel je wezen, in praktijk blijft de essentie bewaard als 
men haar overdraagt aan de volgende generatie en als men de essentiële woorden dag in 
dag uit reciteert en als men op het lichaam en aan de woonplaats voortdurende herinnering 
heeft. Het zijn daarmee hulpmiddelen in het leven van Joden om het Woord van God niet te 
vergeten, maar het een plaats te geven in alle aspecten van het leven. (Labuschagne, 1987, 
pp. 82-84) (Baat & Nijburg, 2012, pp. 25-26)  
 
Ervaringen doorgeven 

De Israëlieten moesten hun ervaring met God niet vergeten en bovendien hadden ze de 
verantwoordelijkheid om anderen erover te leren. Vergeetachtigheid opende de deur naar 
mislukking en leidde naar ontrouw. Het was van levensbelang dat het volk van God niet 
alleen de ervaring van Gods machtige hand herinnerde, maar ook dat ze deze herinnering, 
en dus de ervaring doorgaven aan hun kinderen. 
 

9 Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen 
ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en 

kleinkinderen doorvertelt. 10 Vertel ze hoe u bij de Horeb voor de HEER, uw God, verscheen, 
nadat hij tegen mij had gezegd: ‘Roep het volk bijeen, dan maak ik hun mijn geboden bekend. 
Dan leren ze ontzag voor mij te hebben zolang ze leven, en brengen ze dat ook hun kinderen 

bij.’ Deuteronomium 4:9-10 NBV 
 

Ouders worden opgeroepen om herinneringen, ervaringen door te geven aan hun kinderen 
zodat de kinderen van ouders leren om ontzag voor God te hebben. De Joodse feesten, het 
Joodse onderwijs en de Mezoeza’s en de Tefillin geven gestalte aan deze overdracht. 
(Craigie, 1976) 
 
 
 
 
 



Vertrouwen 

Het doel van de overdracht is dat een volgende generatie hun hoop op God stellen, Gods 
daden niet vergeten en zijn geboden bewaren. Dat ze trouw aan God worden en blijven. Aan 
ouders de verantwoordelijkheid om zijn daden niet te verbergen maar hiervan te getuigen.  
 
4 Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen 
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan. 5 Hij 

stelde een richtlijn vast voor Jacob en kondigde Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij 
opdracht die aan hun kinderen te leren. 6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij 

die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. 7 Dan 
zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn 

geboden. Psalm 78:6-8 NBV 
 
De kinderen van die toekomstige generatie zullen opstaan om die weer aan hun kinderen 
door te geven. Zodat ook zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten (vs. 6).  
Deze opdracht om de instellingen van God over te leveren herinnert aan Deut.4:9-14, 6:4-7 
en 6:20-25. Ook vandaag de dag is het een opdracht voor gelovigen om het geloof over te 
dragen aan de nieuwe generatie. Het Joodse leersysteem en de Joodse gemeenschap droeg 
bij aan het overleveringsproces. (Paul, Brink, & Bette, 2005) 
 
Nieuwe Testament 

In Mattheüs 12:46-50 laat Jezus zien dat ieder die de wil van de Vader in de hemel doet zijn 
broer, zuster of moeder is. De geloofsgemeenschap is ook als een familie. In de 
geloofsopvoeding zijn niet alleen de ouders verantwoordelijk. Ook de geloofsgemeenschap 
heeft een taak. Als broers en zussen in geloof sta je om elkaar heen en sta je dus ook om 
elkaars kinderen heen.  
 
Kinderen zijn belangrijk in Gods ogen en volwassenen kunnen leren van kinderen. Dit is 
zichtbaar in het Nieuwe Testament. Drie evangelisten vertellen dat kinderen bij Jezus mogen 
komen en dat volwassenen dit niet moeten verhinderen. In Mattheus 18:1-6 en 19:14 stelt 
Jezus, kinderen ten voorbeeld aan volwassene. Jezus zegt dat het koninkrijk niet alleen voor 
kinderen is, maar ook voor hen die zijn als kinderen. Het kind met zijn ontvankelijkheid en 
afhankelijkheid staat dichter bij God dan deze volwassene, die onafhankelijk wil leven. Toch 
heeft een kind ook hulp en leiding nodig om de goede weg te gaan.  
 
5 Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden 

en dat – daarvan ben ik overtuigd – jij nu ook hebt. 2 Timoteüs 1:5 NBV 
 
In de tweede brief aan Timotheüs spreekt ook Paulus over het geloof dat van generatie tot 
generatie is overgedragen zie 2 Tim 1:5 en 2 Tim 3:14-15. Timotheüs heeft in het leven van 
zijn moeder en grootmoeder gezien wie God was en wat zijn Woord voor hen betekende. In 
Hebreeën 11 wordt een lijst genoemd van geloofsgetuigen, ze zijn jong bekendgemaakt met 
wie God is en wat hij heeft gedaan voor het volk van Israël. Denk aan Abel, Noach, Abram, 
Jacob en Esau, Jozef, Mozes, Simsom, David en Samuel. Zei zijn op belangrijke plaatsen in de 
geschiedenis van het volk Israël gebruikt als boodschappers van God. Het samengaan van 
woord en daad is het fundament voor het geloofsleven. (Baat & Nijburg, 2012, pp. 18-23) 
 



Geloofsschillen  

Om goed zicht te krijgen op dat waar het ten diepste om gaat in geloven, moet er volgens 
Ter Horst onderscheid worden gemaakt tussen het eigenlijke en het bijkomende, tussen de 
schillen en de kern. 

• De buitenste schil van geloven kan die van de gedragingen worden genoemd. Kinderen 
leren hier praktisch hoe het ‘leven met de Heer in de wereld’ in zijn werk gaat. Het gaat 
hier over manieren, gewoontes, iets wat je doet of juist niet doet. Het overdragen en 
aanleren van deze gedragingen kan socialisatie worden genoemd.  

• De tweede schil, kan levensbeschouwing worden genoemd. Het gaat hierbij om normen 
en waarden, om het zingevingssysteem, om het godsbeeld, mensbeeld, het wereldbeeld, 
beginselen, standpunten en overtuigingen. Het overdragen en meenemen in een 
levensbeschouwing kan enculturatie worden genoemd.  

• De kern, wie de buitenste twee schillen niet vult met de kern geeft lege schillen aan. Het 
kind wordt dan niet christelijk opgevoed maar gesocialiseerd, geëncultureerd. De kern 
vullen ontstaat als het evangelie wordt beleefd. Hierbij staat het inwijden in 
geheimenissen centraal. Dit wordt de priesterlijke taak van opvoeders genoemd. 
Geheimenissen als; ‘God heeft ons lief’, ‘God is genadig’, ‘God vergeeft ons’.   

Bij het inwijden-in is rust, stilte en aandacht nodig, iets wat schaars is in deze tijd. Inwijdende 
opvoeders hebben volgens Ter Horst een grote mate van echtheid. Alleen vuur kan vuur 
ontsteken. Ze laten hun kinderen toe in hun belevingswereld en maken gebruik van ‘gouden 
momenten’ die zich voordoen. (Horst, Wijs me de weg!, 1995, pp. 125-128) (Horst, 
Christelijke geloofsopvoeding, 1991, pp. 18-21)  
 
Geboden leven 

Het is dus belangrijk dat opvoeders kinderen niet lege schillen aanreiken maar kinderen 
inwijden in de geheimenissen van God. Kinderen moeten niet alleen maar dingen leren over 
wie God is, maar ook hoe ze met God kunnen leven. Ter Horst noemt dit de priesterlijke taak 
van de opvoeder. Priester brachten verzoening tussen God en het volk en riepen het volk op 
om God te dienen en heilig, zuiver te leven. Aardsvaders, profeten, koningen en leiders van 
het volk deden dit ook. Jezus scherpt in het Nieuwe Testament in de verschillende 
redevoeringen de geboden zelfs aan. De Bijbel verbindt consequent de godsdienst in de kerk 
met een heilig leven daarbuiten. In de geloofsopvoeding is het belangrijk dat ouders en 
medeopvoeder hun kinderen dit overdragen en voorleven. (Arnold & Beyer, 2008, pp. 119-
120)  
 
Conclusie Bijbelse opdracht  

De Bijbelse opdracht gaat in de kern om het geloof voorleven in de kleine en grote 
handelingen aan elke nieuwe generatie. In het Oude Testament worden heel duidelijk 
voorbeelden gegeven hoe ouders dit kunnen doen. Ouders worden opgeroepen om de 
roemrijke daden van God aan ieder uniek kind bekend en zichtbaar te maken. Dit zodat 
kinderen op God gaan vertrouwen en hem gaan eren. Geloof is een gave en geschenk van 
God. (Efeziërs 2:8). Het is belangrijk dat ouders dit beseffen. Het kind zal zelfstandig keuzes 
gaan maken in zijn of haar relatie met God en medemens. De ouders hebben de 
verantwoordelijkheid gekregen om vanuit liefde, gehoorzaamheid en in afhankelijkheid zich 
bezig te houden met geloofsopvoeding. Afhankelijk van God, samen met de kerk, met 
vrienden en dit in de huidige samenleving. Geloofsopvoeding is evenals opvoeding een 
dynamisch proces wat met ups en downs plaats vindt. 



2.2 De 21e eeuw, cultuur en samenleving  
Nu is gekeken naar de Bijbelse opdracht, staat in dit gedeelte de huidige cultuur en 
samenleving centraal. Hierbij wordt gekeken naar kenmerken van de cultuur die de 
leefwereld van kinderen, ouders en gezinnen beïnvloeden.  
 
De ontkerkelijking, secularisering en snelle veranderingen van de cultuur hebben gevolgen 
voor de huidige opvoedsituatie in de christelijke gezinnen. Het Nederlandse geloofsleven is 
sinds de jaren zestig grondig gewijzigd. De verwevenheid tussen het dagelijkse leven en het 
kerkelijk leven die in de jaren zestig zo vanzelfsprekend was is afgebrokkeld, dit wordt ook 
fragmentatie van de samenlevingsverbanden genoemd. De geloofsopvoeding is daardoor 
niet meer in het schoolsysteem en in de samenleving verweven. Kinderen groeien 
tegenwoordig in een leefwereld op waarin ze al vanaf jongs af aan te maken hebben met 
verschillende levensovertuigingen en godsdiensten. (Horst, Christelijke geloofsopvoeding, 
1991) 
 
Naast de ontzuiling worden veranderingen in de gezinsstructuur genoemd. Dit komt door 
echtscheidingen, gemengde huwelijken. Een vader, moeder en kind(eren) was de 
traditionele gezinssamenstelling. Nu is dat niet meer vanzelfsprekend. Hierdoor kan het zijn 
dat ouders alleen voor de opvoeding komen te staan of kinderen de ene week bij de moeder 
zijn en de andere week bij de vader. De vanzelfsprekendheid in de rolverdeling tussen vader 
en moeder van vroeger is helemaal verdwenen. Ouders werken tegenwoordig beide. Ouders 
combineren werk, gezin, sport, hobby’s, vrienden met elkaar, dit zorgt voor veel druk en 
weinig rust momenten. (Angenent, 2013) (Crombrugge & Luyten, 2017) (de Jong, Engelsman, 
& Vrijmoeth, 2006) (Koot-Dees, 2013) 
 
In de tijd waarin de kinderen opgroeien zijn er grenzeloze informatiebronnen, 
communicatiemogelijkheden en technische middelen. Denk hierbij aan Google, YouTube, 
Wikipedia, Televisie, Netflix, WhatsApp, Games, Snapchat, Instagram, Facebook. Alles is, lijkt 
binnen handbereik. Kinderen en ouders hebben veel visuele prikkel, en prikkelverwerking. 
Naast deze verandering in multimedia is er in de cultuur een grote mate van 
onafhankelijkheid en individualisme, veel keuzes worden op gevoelsbasis gemaakt. 
Ervaringen moeten elkaar blijven overstijgen. Ouders hebben hier mee te maken en 
kinderen groeien hier in grotere mate mee op. Hoe ga je als ouders hiermee om? Hoeveel 
ruimte geef je de kinderen? Hoe gaan kinderen om met tegenslagen? (de Jong, Engelsman, & 
Vrijmoeth, 2006, pp. 28-40) (Heijden, 2012, pp. 41-51) (Rosier, 2006) 
 
Ter Horst roept gewone, alledaagse ouders op om in de geloofsopvoeding het voortouw te 
nemen. De secularisering en kerkverlating heeft tot gevolg dat ouders in de 21e eeuw 
bewust en systematisch met de geloofsopvoeding bezig moeten. Als ouders zich niet bewust 
zijn van deze veranderingen en niet systematisch het geloof doorgeven aan kinderen zullen 
de kinderen in grote mate beïnvloed worden door de cultuur om hen heen. Ter Horst schreef 
het boek ‘Christelijke geloofsopvoeding’ eind 20e eeuw. In de 21e eeuw wordt er meer 
onderzoek gedaan naar de rol van geloofsopvoeding en hierover gepubliceerd. Dit is het 
gevolg van de toenemende fragmentatie in de samenleving.  
 
 
 



2.3 De praktijk van geloofsopvoeding 
De Bijbelse opdracht en de huidige cultuur is geschetst, in dit laatste gedeelte wordt 
gekeken naar de praktijk van geloofsopvoeding.  

• Wie zijn belangrijk in de geloofsopvoeding? 

• Hoe krijgt geloofsopvoeding in het dagelijks leven gestalte? 

• Wat is de invloed van de huidige cultuur waarin de geloofsopvoeding plaat vindt?  
 
Bouwplaatsen 

In het boek Kinderwerk Meesterwerk geven de schrijvers met drie bouwplaatsen het 
traditionele beeld weer waarin aan het geloof van een kind wordt gebouwd. Het gezin wordt 
gezien als eerste bouwplaats, vervolgens een christelijke gemeente als tweede bouwplaats 
en de school als derde bouwplaats. In het leven van een kind wordt door tal van personen 
op verschillende plaatsen ‘gebouwd’ en invloed uitgeoefend. Van deze invloeden blijkt de 
invloed van de ouders binnen het gezin het grootste en van fundamentele betekenis. (Baat & 
Nijburg, 2012) (Holmen M. , 2009) 
 
Gezinnen die niet kunnen bouwen op de eenheid school-kerk-gezin staan meer bloot aan de 
invloeden vanuit de samenleving. Het is belangrijk dat ouders bewust met kinderen 
gesprekken hebben over hun eigen geloof, de drijfveren en keuzes die ouders maken. 
Kinderen groeien hierin veel minder op met gelijk denkende en handelende identificatie 
figuren. (Heijden, 2012)  
 
Ouders  

In de geloofsopvoeding speelt het waarom, wat en hoe van de opvoeder een grote rol. Van 
Koot-Dees definieert in haar onderzoek drie aspecten van geloofsopvoeding. Deze drie 
aspecten helpen om zicht te krijgen op de geloofsopvoeding in en rondom de gezinnen 
plaats vindt. 

• Religieuze idealen- Waarom speelt geloven een rol?  

• Religieuze praktijken- Wat gebeurt er precies?  

• Opvoedingsstijlen met betrekking tot religie- Hoe, op welke manier, gebeurt dat dan?  
 
Ouders verschillen onderling als het gaat om intentie, inhoudt en de praktische uitwerking 
van geloofsopvoeding. Dat maakt opvoeding en daarbij geloofsopvoeding een dynamisch 
proces. Het hoe van de opvoeding staat niet los van wie de opvoeder is. Het belangrijkste 
middel in de geloofsopvoeding is namelijk de persoon van de opvoeder zelf. Het beeld dat de 
opvoeders geven/afgeven blijft het leven lang het godsbeeld beïnvloeden. (Meeuwsen & 
Dam, 2001) (Horst, Christelijke geloofsopvoeding, 1991)  
 
Mede-opvoeders  

Mede-opvoeders zoals leraren, familieleden, jeugdwerkers en andere mensen die in 
aanraking komen met de kinderen hebben invloed in de geloofsontwikkeling van kinderen. 
Dit worden ook wel ‘socialisatiefactoren’ genoemd. De mate waarin deze factoren invloed 
hebben hangt af van de band die het kind met hen voelt en de tijd die hij met hen 
doorbrengt.  
 





Deze praktijken moeten geen lege schillen worden. Bezieling is gevraagd bij de 
geloofsoverdracht. In de christelijk pedagogische literatuur worden ook opvoedingswaarden, 
pijlers en principes genoemd die belangrijk zijn in de geloofsopvoeding. Denk hierbij aan: 
onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen, gehoorzaamheid, openheid en betrokkenheid. Het 
inwijden in geheimenissen, de kern zoals Ter Horst het noemde kan ontstaan tijdens 
momenten in het gezin. Impliciete religieuze praktijken worden zichtbaar in het 
gezinsklimaat, de opvoedingsstijl, de manier waarop er gecommuniceerd wordt en hoe 
ouders laten zien dat het geloof belangrijk voor henzelf is. De geloofsopvoeding krijgen in 
elke situatie andere accenten en vormen. Dit heeft te maken met de religieuze idealen, 
religieuze erfenis van de opvoeders en de gezinssituatie. (de Jong, Engelsman, & Vrijmoeth, 
2006) (Koot-Dees, 2013)  
 
De momenten dat het gezin ‘samen’ beleefd staan steeds meer onder druk. De een moet 
eerder weg, de ander komt later binnen. Kinderen eten op school, beoefenen hobby’s of er 
wordt voor de tv gegeten. De auteurs geven aan dat het belangrijk is om een gezamenlijk 
gezinsmoment te hebben waarin rituelen en praktijken structureel een plek krijgen. Juist om 
niet individueel te eten maar een gezamenlijk te eten. Een gemeenschappelijk moment te 
creëren, een moment zonder alle prikkels maar met onverdeelde aandacht.  
 

2.4 Conclusie: wat houdt geloofsopvoeding in de 21e eeuw in? 
In dit hoofdstuk is gekeken naar de Bijbelse opdracht, cultuur en samenleving en de praktijk 
van geloofsopvoeding. De eeuwenoude oproep aan ouders en de gemeente blijft klinken. 
Namelijk Gods grote daden, het geloof doorgeven en voorleven aan de volgende generaties. 
Hoe kunnen ouders in de 21e eeuw gestalte geven aan geloofsopvoeding?  
 
Verschillende kernpunten worden door auteurs gegeven: 

• Het hoe en wat in de geloofsopvoeding is afhankelijk van de gezinssituatie, omgeving en 
de persoonlijkheid van het kind.  

• Tijd, structuur en aandacht voor de praktijken van geloofsopvoeding is belangrijk, zijn de 
ouders er bewust en systematisch mee bezig?  

• De relatie van de ouders en medeopvoeders met God heeft invloed op de 
geloofsoverdracht, alleen vuur kan vuur ontsteken, leeft de opvoeder met God?  

• Het kennen van de kinderen blijft een sleutel voor opvoeders om zich goed te kunnen 
verbinden met de kinderen. Kunnen ouders aansluiten bij de kinderen?   

• Het voorleven, in de kleine en grote daden, impliciet. Resoneert het leven van de ouders 
met wat ze overbrengen?  

 
Het is belangrijk dat kinderen opgroeien met een veilige basis, dit wordt beïnvloed door de 
opvoedingsstijl, de sfeer en het klimaat thuis. Zoals al gezegd is de samenleving veranderd. 
Ouders zullen in de geloofsopvoeding kinderen kaders en grenzen moeten geven. Tegelijk is 
het belangrijk dat kinderen niet wereldvreemd worden. Juist omdat ze op latere leeftijd 
steeds zelfstandiger worden. Daarom wordt er gezegd dat ruimte geven en het gesprek over 
‘waarom’ ‘wat vind jij’ vormend is. Ouders zullen keuzes moeten maken waar ze hun 
kinderen mee in aanraking laten komen en in welke mate ze hier ook gesprekken over 
voeren. Dit is niet iets wat opvoeders individueel moeten en hoeven doen. Nee, juist samen 
met God, met elkaar als vader en moeder, samen met de gemeente en met vrienden. 
 





Timotheüs is een organisatie die zich bezighoudt met geloofsontwikkeling. Sinds 2003 is het 
werk van Kinderwerk Timotheüs ondergebracht bij stichting Opwekking. Timotheüs wil 
kerken toerusten en ondersteunen zodat zij op hun beurt weer ouders in de plaatselijke 
gemeente toerusten en ondersteunen bij de geloofsopvoeding van hun kinderen. De 
volgende middelen gebruikt de organisatie: uitgeven van materialen, verzorgen van 
trainingen, coachen van kerken en het organiseren van conferenties. (Timotheus, 2018) 
 
Geloof in het gezin is een project van de Christelijk Gereformeerde Kerk om ouders en 
kerken te ondersteunen in christelijke opvoeding. Ze brengen materiaal onder de aandacht, 
ontwikkelen materiaal, dit voor gezinsmomenten, cursussen, opvoedingskringen. Op de site 
is het ‘opvoedplein’ te vinden, een plek waar je volgens de oprichters kunt ‘grasduinen, 
ideeën kunt opdoen en antwoorden kunt vinden op al je vragen rondom opvoeding’. Voor 
kerken ontwikkelen ze materiaal, geven ze toerustingsavonden en ondersteunen ze in 
visieontwikkeling. (Geloofinhetgezin, 2018) 
 
2. Algemeen christelijke organisaties 

Chris, op de website van deze christelijke hulpverleningsinstelling komt geloofsopvoeding 
eveneens ter sprake. Er is een speciale pagina voor volwassenen (opvoeders). Chris helpt 
ouders en andere opvoeders in het vormgeven van de opvoedstijl die aansluit bij het kind. 
Naast toerusting voor ouders en jeugdwerkers biedt het ook trainingen aan rondom thema’s 
als kindermishandeling, echtscheiding, kinderen met een rugzak etc. Op de website zijn veel 
artikelen te vinden over onderwerpen die in de opvoeding een rol spelen, bijvoorbeeld 
sociaal media, pesten, geloof, seksualiteit. (Chris, 2018) 
 
Hart voor het gezin is een platform wat in 2014 door stichting Heart Cry is gelanceerd. 
Onderwijs, toerusting en bemoediging wordt op verschillende manieren gegeven. Door 
middel van het beschikbaar stellen van literatuur, filmmateriaal. Het verzorgen van lezingen, 
conferenties, trainingen en het geven van pastorale zorg. Op deze manieren willen ze 
christenen aanmoedigen tot een heilige levenswandel. Dit doen ze ook op het gebied van 
geloofsopvoeding, het bouwen en vormen van godvrezende gezinnen staat centraal. 
(Hartvoorhetgezin, 2018) 
 
Raise Up, een denktank, kenniscentrum en trainingsorganisatie op het gebied van 
weerbaarheid, preventie en pastoraat aan kinderen en jongeren. Raise Up richt zich op 
jeugdwerkers, leerkrachten, mentoren, kortom iedereen die het verschil kan maken in het 
leven van een kind of jongere. Ze bieden interactieve spreekbeurten aan, organiseren 
events, geven trainingen en bieden materiaal voor opvoeders aan. (Raiseup, 2018) 
 
Opkijken.nl is een initiatief vanuit de volle breedte van de gereformeerde kerken. 
Doormiddel van de website willen ze werkers in de kerk ondersteunen door het aanbieden 
van filmpjes, preken, plaatjes en ander multimediamateriaal. De site heeft een portaal 
kinderwerk waarin ook het kopje geloofsopvoeding te vinden is. Hier worden methodes, 
materialen en organisaties gepresenteerd. Je zou het kunnen zien als een verzamelplaats. 
(Opkijken, 2018) 
 
 



Generatio helpt, traint en coacht. Op deze manier willen ze Gods principes over het 
huwelijk, gezin en opvoeding doorgeven. Op het gebied van geloofsopvoeding bieden ze 
twee cursussen aan, Family Builders wat gericht is op ouders en No Apologies wat gericht is 
op karaktervorming en preventie onder jongeren. Daarnaast biedt de organisatie 
spreekbeurten, voorlichtingen, trainingen, advisering, coaching en evenementen aan. De 
naam Generatio maakt duidelijk dat het zich op verschillende generaties richt namelijk: 
kinderen, jongeren, ouders en grootouders. (Generatio, 2018) 
 
3. Modellen  

Think Orange is een Amerikaanse organisatie die opgericht is door Reggie Joiner. De 
kerngedachte van Think Orange is dat kerk en gezin samen moeten werken. Dit om hun 
krachten te bundelen en zo jonge mensen te discipelen. Het boek ‘Thing Orange’ is in 2009 
uitgekomen. De kracht van de boodschap, het reactiveren van het gezin, de kracht van 
gemeenschap zijn, het geven van invloed aan de nieuwe generatie en een totaal aanbod wat 
synchronisatie geeft zijn speerpunten van de ‘Orange strategie’. (Joiner, 2009) 
 
D6 is een Amerikaanse organisatie die is opgericht door Ron Hunter. D6 staat voor 
Deuteronomium 6, en richt zich op leiders en ouders. D6 gelooft dat leiders in de kerk niet 
de geloofsopvoeding moeten overnemen door allerlei programma’s de draaien. Nee, leiders 
moeten ouders bekrachtigen en helpen in de geloofsopvoeding. D6 wil leiders trainen die 
partnerschap creëren tussen de ouders en de gemeente. Dit om de volgende generatie 
voorbereiden op het leven met God. D6 organiseert conferenties, brengt materiaal uit, 
coacht en traint leiders om het gedachtegoed van D6 in de kerken gestalte te geven. (Hunt, 
2015) 
 
Ook het gedachtegoed van Church+Home en Kerk 3.0 hadden hier genoemd kunnen 
worden. Niet alleen bieden organisaties ondersteuning maar ook prikkelen ze in het ‘hoe 
ben je kerk?’ (Holmen M. , 2010) (Heijden, 2012, pp. 119-123)  
 
Conclusie ondersteuningsaanbod  

Er is een ruim aanbod aan ondersteuning in geloofsopvoeding voor ouders, gezinnen, kerken 
en professionals die zich bezighouden met geloofsopvoeding. Het is belangrijk dat kerken 
zich bewust zijn van de theologische kleur en visie van deze organisaties. Dit om aan te 
sluiten bij de doelgroep. De doelen van de organisaties zijn gericht op het ondersteunen, 
toerusten en onderwijzen van de huidige generatie en de toekomstige generatie. Daarnaast 
werd duidelijk dat er bij deze organisaties mensen werken die zich veel bezighouden met 
deze onderwerpen. Daardoor kunnen ze met deskundigheid en professie ondersteunen. Een 
frisse en levendige bron zou je kunnen zeggen. Bij Think Orange en D6 is geloofsopvoeding 
verweven in de manier waarop kerk-zijn ingericht is, leiders toegerust worden, activiteiten 
georganiseerd worden. Voor voorgangers, jeugdwerkers zou het waardevol zijn om het 
gedachtengoed te leren kennen en te kijken of en hoe dit te realiseren is in de eigen context. 
 
 
 
 
 
 



3.2 Best-practices 
Door Saskia de Graaf en Esther van Maanen zijn vanuit heel Nederland best-practices 
verzameld. Dit zijn 19 praktijkverhalen over vormen van ondersteuning in geloofsopvoeding. 
Bij elk van deze verhalen is gevraagd naar wat er gebeurde, wat er vooral niet werkte, wat er 
wel werkte, waarom dit werkte, en welke randvoorwaarden belangrijk zijn.  
 
Na het verzamelen van deze best-practice is gekeken welke succesfactoren regelmatig 
terugkwamen. De factoren zijn belangrijk in het vormgeven van geloofsopvoeding in de 
gemeente. In dit onderdeel wordt niet elke best-practice bekeken maar worden de 
succesfactoren op een rijtje gezet en toegelicht. (Graaf & Maanen, 2015) 
 
Verbinding. Uit de voorbeelden komt naar voren dat het belangrijk is dat geloofsopvoeding 
in verbinding is met andere ‘activiteiten’ en ‘clusters’ in de gemeente. Jeugdwerk, eredienst 
en geloofsopvoeding zijn geen losstaande activiteiten, maar zijn krachtig als ze met elkaar 
verbonden zijn. Zichtbaarheid en de link van activiteiten naar het gezinsleven is belangrijk. 
Leg verbinding tussen wat er gebeurt in de gemeente en de geloofsopvoeding thuis, 
handreikingen geven, inspelen op wat er thuis wordt aangeboden is belangrijk.  
 
Generaties. Breng de verschillende generaties die aanwezig zijn in de gemeente met elkaar 
in gesprek. Faciliteer het geloofsgesprek tussen de verschillende generaties in de gemeente 
en laat ze daarin oefenen.  
  
Opvoed community. In de praktijk blijkt het dat 
veel ouders behoefte hebben aan het uitwisselen 
van ervaring. Het faciliteren van 
gemeenschapsvorming is een belangrijk element 
van ondersteuning.  
 
Tijd. Het is belangrijk om ouders niet te overvragen, verwacht niet dat ouders een groot 
aantal avonden vrij kunnen maken, ze hebben juist ook tijd nodig met hun gezinnen.  
 
Structuur en kader. Het blijkt dat een aantal losse avonden aanbieden minder goed werkt, 
zorg dat geloofsopvoeding ingebed is in een groter geheel. 
 
Bottom-up. Wat zijn de behoeften van de ouders, vragen van de jongeren. Speel daarop in 
qua aanbod en thema’s. Dit betekent dat het belangrijk is om dicht bij de doelgroep te 
blijven. Daarbij geldt ook bij het organiseren en bedenken van activiteiten ‘voor en door’ 
ouders.  
 
Belevingswereld. Het aansluiten bij de belevingswereld van kinderen is belangrijk maar net 
zo goed bij ouders geldt dit. Geef input die relevant is voor het dagelijks leven. 
 
 
 
 
 
 

It takes a village to 

raise a child. 



3.3 Conclusie: hoe wordt geloofsopvoeding ondersteund door andere kerken 
en christelijke organisaties?  
 
Toerusting & coaching  
Organisaties bieden veel ondersteuning in geloofsopvoeding aan. Voor kerken, professionals 
en mensen die zich bezighouden met kinderwerk, jongerenwerk geeft dit veel 
mogelijkheden, ze zijn vaak bekend met de organisaties. Bijna elke organisatie biedt 
toerusting en coaching aan waarbij de doelgroepen wel verschillen.  
 
Informatiebronnen & inspiratieplekken 
Voor ouders zouden de websites van de organisaties informatiebronnen en inspiratieplekken 
kunnen zijn. Het is de vraag of ouders deze ‘informatie platformen’ kennen, bezoeken en 
raadplegen. Door het praktijkonderzoek (hoofdstuk 5-6) wordt duidelijk wat hulpbronnen 
van de ouders bij Op Doortocht zijn. 
 
Theologische kleur & visie 
Er zijn veel interkerkelijke organisaties, het is belangrijk om als kerk na te denken welke 
organisatie je uitnodigt. Een aantal vragen die hierbij helpen; sluit het materiaal aan bij de 
leefwereld van de gemeenteleden, de doelgroep? Hoe ziet de training en methode er 
inhoudelijk uit? 
 
Verweven 
Wat bij de organisaties, de modellen en de best-practices terugkomt; het is belangrijk dat 
geloofsopvoeding niet een losstaand iets is maar verweven is alle andere activiteiten in de 
gemeente. Dus verweven in het kinderwerk, jongerenwerk, onderwijs en pastoraat.  
 
Bottom-up & intergenerationeel 
Daarnaast is het belangrijk dat de kerk niet de geloofsopvoeding overneemt maar 
samenwerkt met ouders, dit door samen met ouders bottom-up te werken. Ook zien we een 
intergenerationele aanpak bij best-practice en modellen terugkomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 4: Hoe vindt geloofsopvoeding plaats door ouders 
van Op Doortocht? 
 
In de vorige twee hoofdstukken is inzichtelijk gemaakt wat de literatuur zegt over 
geloofsopvoeding in de 21e eeuw en ondersteuning in geloofsopvoeding. Nu wordt gekeken 
naar de praktijk van geloofsopvoeding binnen de Baptisten Gemeente Op Doortocht.   
 
De uitkomsten van vijf semigestructureerde diepte-interviews en een online 
surveyonderzoek vormen samen de data voor dit hoofdstuk. Vijf echtparen deelden hun 
ervaringen over geloofsopvoeding en 47 respondenten hebben de enquête ingevuld. Een 
respons van 33.5%. De enquête is gehouden onder ouders met kinderen in de leeftijdsgroep 
0-12 jaar. Zie hoofdstuk 2.4 en bijlage 2-21 voor uitgebreide verantwoording en 
uitwerkingen van het praktijkonderzoek.  
 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd:  
4.1  Religieuze idealen, religieuze erfenis, gezin, intenties 
4.2  Invloeden samenleving, netwerk, rolmodellen en persoonlijkheid kind 
4.3  Geloofsontwikkeling kinderen & de kerk  
4.4  Religieuze praktijken 
4.5  Conclusie: hoe vindt geloofsopvoeding plaats door ouders van Op Doortocht?  
 

4.1 Religieuze idealen  
Uit de enquête komt naar voren dat 46 ouders geloofsopvoeding belangrijk vinden (vraag 6).  

• 34 ouders vinden het belangrijk en zijn hier ook bewust mee bezig (72.3%).  

• 6 ouders vinden het belangrijk maar zijn er niet heel bewust mee bezig (12.8%). 

• 4 ouders geven aan geloofsopvoeding belangrijk te vinden maar weten niet zo goed hoe 
ze dat in praktijk moeten doen (8.5%).  

• 2 ouders geven een open antwoord waaruit blijkt dat ze het belangrijk vinden en hier 
bewust mee bezig zijn (4.2%).  

• 1 ouder geeft aan er niet zoveel mee te doen (2.1%).  
 
Waarom vinden ouders geloofsopvoeding belangrijk? In dit gedeelte wordt naar de 
religieuze idealen, religieuze erfenis, het gezin en de intenties van de ouders gekeken. 
 
Constitutieve idealen (gevoed door geloof in een transcendent wezen) 

Allereerst spreken ouders hier over Gods aanwezigheid, onvoorwaardelijke liefde en 
acceptatie van God naar de kinderen. Dat kinderen echt mogen weten dat ze een kind van 
God zijn. En God als regisseur in de opvoeding.  
 

‘Vooral uhm, dat ze gewoon “oké zijn zoals ze zijn”. Ze zijn door God zo gemaakt, en zo 
hebben wij ze gekregen. En we hebben ze denk ik wel heel veel positieve stimulansen en 
complimenten en veel benaderd en we waren ook gewoon supertrots op ze.’ Interview 2, 

moeder.  
 

In vraag 7 uit de enquête werd het volgende gevraagd: ‘wat motiveert u het meest om 
serieus werk te maken van de geloofsopvoeding van uw kind(eren)?’  





Negatieve idealen 

In vier van de vijf gesprekken kwamen negatieve idealen voorbij. In het gesprek waar dit niet 
specifiek genoemd werd werden wel anti-keuzes genoemd in verband met de religieuze 
erfenis van de ouders. Een schrikbeeld van God, negatieve ervaringen in de kerk, in de eigen 
opvoeding geven ouders sterke motivatie om dingen anders te doen in de geloofsopvoeding.  
 
‘Christelijke bubbel, eng christelijk, wereldvreemd, klik met de wereld verliezen, cultuurtje 
leren’ woorden die voorbijkomen. Dit zijn dingen die ouders niet willen.  
 

‘Het moet ook niet eng christelijk worden. Dat is hetzelfde als met de school die je kiest, kijk 
je staat wel in de wereld. En als ze alleen maar christelijke dingen meekrijgen, ik vind ook dat 

het belangrijk is om ze weerbaar te maken.’ Interview 5, moeder. 
 
Wat drie van de vijf ouders wel willen, dat hun kinderen kritisch nadenken, komma’s en 
vraagtekens durven stellen, ook andere theorieën leren en een stuk vrijheid en ruimte 
hiervoor krijgen. Deels omdat dit in de geloofsgemeenschap weinig aanwezig is maar dit 
wordt ook gevoed door eigen ervaringen in de opvoeding. De keuzevrijheid en autonomie 
van het kind wordt vaak door ouders genoemd. Ze willen het geloof niet opleggen maar het 
kind zelf laten ontdekken.  
 
Religieuze erfenis 

De geloofsopvoeding ook wel religieuze erfenis die ouders hebben ontvangen bracht veel 
gesprekstof op tafel. Emoties als verdriet, pijn, worsteling, dankbaarheid, berusting en 
acceptatie werden zichtbaar. Op drie manieren heeft de religieuze erfenis invloed op de 
geloofsopvoeding die ouders hun kinderen willen bieden:   

• Referentiekader, positieve belevingen in eigen opvoeding die stimulerend zijn in hoe 
ouders zelf de geloofsopvoeding vormgeven. Denk aan, keuze voor Jezus, positieve 
zondagsbeleving, geloofsgesprek tussen vader en zoon, ruimte voor zelfontplooiing.  

• Tussenweg, het bracht inspiratie, gaf een reverentie kader, zorgde voor een basis. Of een 
ouder wil bijvoorbeeld toch meer expliciet het geloof delen met de kinderen.  

• Anti-keuze, moeten, dwang, benauwend, voorwaardelijk godsbeeld, voorwaardelijk 
richting kerk, onwetendheid en ongeloof. Woorden die ouders geven aan hun eigen 
geloofsopvoeding.  

Bij vier gesprekken had minimaal een van de ouder negatieve ervaringen in de eigen 
geloofsopvoeding. Niet iets wat weggepoets kan worden maar iets waarmee vaders en 
moeders nog steeds mee worstelen.  
 
De religieuze idealen en de religieuze erfenis is nu besproken, in de diepte-interviews 
deelden ouders veel over het gezin. Ouders spraken intenties uit en vertelden wat ze 
verlangden, welke houding ze graag willen hebben. In de volgende twee categorieën (gezin 
& intentie) wordt dit weergeven.  
 
Gezin 

Ouders hechten veel waarde aan het gezinsleven. Ouders maken bewust keuzes om tijd te 
hebben voor de kinderen, niet zo zeer om dingen te doen maar om er te zijn voor hen. Dit is 
voor hen belangrijk en heeft invloed op de mate waarin ouders werken en plannen.  
 



‘Het stoppen (met werk) is ook een keus en dan zeg je, we zijn er voor de kinderen’ Interview 
1, vader 

 
Het gezin is een belangrijke plaats, ouders willen kinderen een plek bieden waar veiligheid, 
onvoorwaardelijke liefde, rust en vertrouwen is, een basis voor hen. Daarnaast is het gezin 
ook een plek om de kinderen mee te nemen in keuzes en dit in gesprekjes te laten gebeuren.  
 
Gezinsomstandigheden, ouders noemen de verschillende fasen en karakters van hun 
kinderen, ziekte, sterfgevallen, omgaan met eigen emoties. De continue beweging van het 
gezinsleven vraagt om reflectie. 
 
Het gezin is voor ouders de primaire plek voor geloofsopvoeding. Ouders hebben een hoog 
verantwoordelijkheidsbesef als het om geloofsopvoeding gaat. Woorden als primair, 
essentie, hoofdverantwoordelijk, basis, belangrijk, worden hier genoemd.  
 
‘Ik vind dat wij de grootste plek hebben. Dat ook zeg maar school... ik vind het fijn dat ze naar 

een christelijke school gaan maar uiteindelijk vindt geloofsopvoeding toch echt wel thuis 
plaats.’ Interview 4, moeder. 

 
Intenties  

Ouders willen graag betrokken zijn bij de kinderen. Dit proberen ouders door de kinderen te 
volgen, mee te maken wat zij meemaken, daarop aan te haken en op deze manier omzien 
naar de kinderen. Naast het volgen willen ouders de kinderen iets aanreiken, hen 
stimuleren, samen optrekken en interesse in hen hebben.  
 
Ouders vinden kaders, grenzen en gezag belangrijk. Als ouders kun je niet alleen maar volgen 
en stimuleren maar hebben kinderen grenzen, regels nodig. De opvoeding en 
geloofsopvoeding is nauw met elkaar verweven.  
 
‘En aan de andere kant hoor je ook wel een beetje een grens te hebben, gezag. Gezag lijn, rol. 

Die moet er toch zijn, dus ja. Beetje schipperen denk ik.’ Interview 4, vader 
 
In twee gesprekken geven ouders aan van elkaar te leren, eerlijk te willen zijn en samen te 
werken in de geloofsopvoeding. Niet in je eentje voedt je de kinderen op maar met elkaar.  
 

4.2 Invloeden samenleving 
Ouders die terugkijken op de geloofsopvoeding geven aan dat de invloed van de 
samenleving indringender wordt naar mate de pubertijd begint en de kinderen steeds meer 
zelfstandig keuzes gaan maken. Vooral op het gebied van vloeken, seksualiteit, pornografie 
geeft dit spanning. Ouders die jonge kinderen hebben vinden het best spannend hoe hun 
kinderen hier straks mee om zullen gaan.  
 
‘Tijdje terug zat ik ergens in een wachtkamer, en toen las ik zo'n meidenblad en het ging over 

seks en over porno dat heel veel jongeren van alles aanklikken en van alles zien. Dat vind ik 
wel dingen dat ik wel voor me kinderen zeg maar denk “dat vind ik wel een beetje spannend 
ofzo”. Wat voor wereld is dit, als ze dan verkering krijgt, hoe gaat dat dan verder? Dat vind ik 

wel spannende dingen.’ Interview 4, moeder. 





Gezinssamenstelling, school & kerk: 
45 ouders geven aan dat hun gezin uit een vader, moeder en kind(eren) bestaat (95,7%). 
Daarnaast geven 35 ouders aan dat hun kinderen naar een christelijke basisschool gaan 
(74.5%). Ook de kinderclub wordt door veel kinderen regelmatig bezocht. 45 ouders geven 
aan dat hun kind(eren) 2x of vaker per maand aan het kinderwerk deelnemen. 47 ouders 
hebben gereageerd, met in totaal 91 kinderen (zie vraag 3 uit de enquête).  
 
Ouders hopen dat kinderen vrienden, een groep en een goeie basis krijgen. Dit op school 
of/en in de kerk. Welke invloed heeft het sociaal netwerk op de geloofsopvoeding?  

• Het brengt een bepaalde vanzelfsprekendheid met zich mee 

• Het is aansluitend en aanvullend door gelijken maar daardoor ook beschermend 

• Vrienden, leerkrachten en de kerk geven dezelfde input binnen dezelfde kaders  
 
Het echtpaar dat vooral niet-christelijke vrienden had missen de lijn tussen kerk en thuis. 
Deze niet-christelijke vrienden kunnen ook rolmodellen zijn voor de kinderen, in positieve en 
negatieve zin. Wel gaan hun kinderen naar een christelijke basisschool. 
 
Ouders ervaren, zien de christelijke basisschool als aanvullend, stimulerend, deel van de 
rode-draad in het leven van de kinderen. De basisschool geeft mogelijkheden voor ouders 
om aansluiting en gesprekjes met de kinderen te hebben, doordat er:  

• Informatievoorziening is (nieuwsbrief, ouderenavond) 

• Continuïteit is (5 dagen per week) 
 
Persoonlijkheid kind 

Kinderen zijn uniek en verschillend. Ouders noemden dit ‘diversiteit in het karakter van de 
kinderen’. De een is een denker, de ander is gevoelig, de ander kan goed leren maar ook zijn 
er kinderen die te maken hebben met ziekte.  
 

‘De enorme diversiteit in onze kinderen, die naarmate ze ouder worden je steeds meer gaat 
zien. 'Naam oudste en middelste zoon' zijn totaal verschillende karakters. We ontdekken wel 

steeds meer dat dat ook echt een verschillende vorm van aanpak vraagt. Moeten we ook 
gewoon ook echt onze weg in vinden.’ Interview 3, moeder. 

 
Ouders zijn, worden zich hiervan bewust en zoeken hoe ze hier mee om kunnen gaan. Dit in 
de opvoedstijl, in het grenzen geven en bewust zoeken wat aansluit bij het kind.  
 
Rolmodellen  

In vier gesprekken is besproken hoe ouders zien dat kinderen rolmodellen hebben. De 
ouders die terugkijken op de geloofsopvoeding geven aan dat dit vooral in latere 
leeftijdsfase duidelijk zichtbaar werd, en het per kind ook nog verschild waar de voorkeur 
naar uit gaat.  
 
‘Nou ik weet heel goed dat bijvoorbeeld 'naam middelste dochter', die heeft dat heel duidelijk 

gehad, maar goed toen was ze alweer wat ouder. De leiding van de jeugdgroep, de 15+ die 
waren echt voor haar duidelijk een voorbeeld. Ze voerde daar echt gesprekken mee, over 

persoonlijke dingen. Daar heeft ze veel aan gehad. Bij de andere kinderen hebben we dat iets 
minder duidelijk gemerkt.’ Interview 5, moeder. 



Wie zijn voor kinderen, tieners voorbeelden en waarom? Leerkrachten, oppas, familieleden 
en leeftijdsgenoten van de kinderen. Ouders geven aan minder het gevoel te hebben dat 
deze personen echt rolmodellen zijn. Ze denken dat kinderen tegen hen opkijken of een 
bepaalde voorkeur voor iemand hebben. Het zijn personen in de levens van kinderen die 
aanhaken, toevoegen bij wat de ouders zelf ook doen en dit heeft een normaliserend en ook 
een verrijkend effect.  
 

4.3 Geloofsontwikkeling kinderen & de kerk 
Ouders geven verschillende dingen aan. Het gaat hier om de vraag in hoeverre de kerk een 
rol speelt in de geloofsontwikkeling van de kinderen. Doordat ouders dit bij hun jonge 
kinderen niet goed kunnen zien wordt er gedeeld wat ze hopen dat kerk bijdraagt in 
geloofsontwikkeling. Daardoor lopen eigen ervaringen en verwachtingen door elkaar heen.  
 
De ouders die terugkijken op de geloofsopvoeding geven aan dat vooral het ontmoeten van 
gelijk denkende en handelende een normaliserend effect heeft gehad. Een andere ouder 
noemt het als ‘deel van de rode-draad in het leven van de kinderen’. Dit omdat het 
aanvullend was op de geloofsopvoeding thuis.  
 

‘Ik denk een indirecte rol. Wij worden daarin in de kerk als mens gevormd en gevoed en de 
kinderen die krijgen dat vertraagd mee zegmaar.’ Interview 3, vader. 

 
Tegelijk vragen ouders zich af hoeveel effect de kerk op de geloofsontwikkeling van de 
kinderen heeft. Dit komt echter in twee gesprekken duidelijker naar voren. Hierbij heeft een 
ouder moeite met de leer v/d gemeente. Er wordt aangegeven dat het vaak korte 
momenten van geloofsoverdracht zijn en weinig contactmomenten.  
 

‘De kerk momenten zijn heel weinig, en verder vind ik gewoon dat de kerk niet de 
belangrijkste plek heeft voor geloofsopvoeding ofzo. Dat vooral, dat gevoel. Kijk, de kinderen 

gaan dan of naar de zondagsschool of naar de kerk. Nou, en dan stopt het ook wel. Dus in 
hoeverre kun je dan ook spreken van geloofsopvoeding in een kerk, dat vind ik heel 

minimaal.’ Interview 4, moeder. 
 
Daarnaast zien ouders de kerk als een basis, en onderdeel van gewoontevorming. Voor hen 
is het belangrijk dat de kerk bijdraagt aan geloofsontwikkeling en groepsvorming. Hierin 
staat het delen, ontmoeten, herkenning en plezier centraal. Daarnaast vindt men het 
waardevol dat de kinderen in een gemeenschap opgroeien. Dat ze gemeenschap ervaren, 
binding krijgen, gescherpt worden, eerlijk mogen zijn en dat er vorming plaats vindt. 
 
 
 
 
 







aan. Een ideaal zoals ‘Fairtrade’ producten wordt overgenomen door de kinderen van het 
gezin, ook het waarom hierachter. 
 
Hoe beleven ouders deze praktijken? Plezier, dankbaarheid, waren woorden die 
terugkwamen. Een stel gaf heel duidelijk aan heel veel van en over God te leren door de 
kinderen heen. De vergevingsgezindheid van een kind en het ervaren van vaderliefde zorgde 
voor een bepaalde wederkerigheid. Daarnaast gaven vier ouders aan dat het beroep van de 
ouders hielp om opvoeding, geloofsopvoeding gestalte te geven. Tegelijk worstelden ouders 
met hun eigen geloof twijfels en fasen hierin, wat laat je zien aan je kinderen? 
 

4.5 Conclusie: hoe vindt de geloofsopvoeding door ouders van Op Doortocht 
plaats?  
 
Traditionele setting 
De geloofsopvoeding van de kinderen vindt grotendeels plaats in de traditionele setting van 
een christelijk gezin, een christelijke basisschool en aansluitend de kerk. Tegelijk is het 
sociaal-netwerk van de ouders groter dan deze drie plekken. Het gezin is voor ouders de 
belangrijkste plaats in de geloofsopvoeding. Ouders voelen zich in grote mate 
hoofdverantwoordelijk voor de geloofsopvoeding. Ook zijn enkele ouders minder bewust 
bezig met de geloofsopvoeding, of ze weten niet zo goed hoe dit moet.  
 
Idealen 
Ouders worden gemotiveerd door idealen die voortkomen uit het geloof in een 
transcendent wezen. Aspecten als ‘onvoorwaardelijke liefde, acceptatie’ en ‘vergeving’ 
willen ze graag voorleven en doorgeven aan de kinderen. De relatie van de opvoeder met 
God is belangrijke bron voor ouders. Ouders willen kinderen graag een veilige thuissituatie 
(basis) geven en daarin idealen meegeven.  
 
Anti-keuzes 
Naast deze idealen zijn er ook nadrukkelijk negatieve idealen en anti-keuzes aanwezig die 
voortkomen vanuit de religieuze erfenis (eigen geloofsopvoeding). Het is belangrijk dat hier 
aandacht voor het verhaal van de ouder is. Voor ouders is de persoonlijkheid van het kind en 
de keuzevrijheid erg belangrijk.  
 
Invloeden samenleving 
Ouders zien de invloeden uit de samenleving als oefenmateriaal maar vinden tegelijk deze 
invloeden spannend. Met name in de latere leeftijdsfase wordt de invloed hiervan groter. In 
de enquête komt naar voren dat ouders het moeilijk vinden om met de invloeden om te 
gaan die van buiten het gezin op de kinderen afkomen.  
 
Praktijken 
Geloofsopvoeding vindt expliciet plaats door praktijken, en impliciet plaats door de intentie 
en de houding van de ouders (het voorleven). Bij de expliciete geloofsopvoeding vindt het 
bedtijdritueel, samen bidden en het geloofsgesprek het vaakst plaats. Gebed bij speciale 
gebeurtenissen, samen zingen en praten over school/kinderclub vindt veel minder plaats. 
Aanleiding, afwisseling en structuur zijn voor ouders belangrijke elementen waardoor 
praktijken een goede plaats in het gezin kunnen krijgen. 















5.5 Conclusie: wat hebben ouders van Op Doortocht aan 
ondersteuning nodig? 
 
Samenwerking  
Volgens ouders is het niet de belangrijkste taak dat de gemeente hen ondersteund in 
geloofsopvoeding. Ouders ervaren niet direct samenwerking tussen de kerk en het 
gezinsleven. Ze ervaren wel verbinding, dit omdat ze kinderwerkers kennen, hun kinderen 
met plezier naar de kinderclubs gaan en ze vertrouwen hebben in het kinderwerk. Tegelijk 
missen ouders informatievoorziening en persoonlijk contact tussen het kinderwerk en de 
ouders.  
 
Behoefte 
Ondersteuning bij de kerk vragen is voor ouders niet de ‘eerst natuurlijke reactie’. Ouders 
zijn vindingrijk en oplossingsgericht, eerder gaan ze naar vrienden, collega’s, ’de natuurlijke 
gemeenschap’. Daarnaast vragen sommige ouders zich af of het realistisch is dat de kerk die 
rol inneemt, dit vooral qua tijd dat het kost om dit te realiseren. Maar… het zou wel handig 
zijn als… In de waardering van verschillende ondersteuningsvormen komt duidelijk naar 
voren dat ouders wel enthousiast zijn over de ondersteuningsvormen. 
 
Specifieke thema’s  
Geloofsvragen, geloofstwijfels, invloeden vanuit de samenleving, omgaan met tijdsdruk, 
religieuze erfenis en de geloofsopvoeding een plek geven in het dagelijks leven zijn thema’s 
die leven onder de ouders. In de enquête en diepte-interviews kwam duidelijk naar voren 
dat ouders hiermee bezig zijn, tegen aanlopen.  
 
Ondersteuningsvormen 
Ouders willen graag ondersteuningsvormen waarbij ze hun ervaringen kunnen delen met 
andere ouders. Een cursus en toerustingsavond met het gesprekselement zou goed 
aansluiten bij de behoefte van ouders. Ouders hebben het nodig om door verschillende 
vormen ondersteund te worden, doormiddel van een preek, een viering, deelnemen aan een 
kring of door alleen al meer op de hoogte te zijn van de Kidsclubs.  
 
Gemeenschap 
Geen enkele vorm van ondersteuning zal perfect bij alle ouders aansluiten. Dit komt omdat 
elk gezin, elke opvoeder uniek is. Er zijn daarnaast verschillende leerstijlen en 
gezinssituaties. Niet alle ideeën passen daarom bij elke ouder. Veel ouders vinden interactie, 
het leren van elkaar, dus een opscherpende gemeenschap belangrijk. Ouders kunnen juist 
elkaar ondersteunen door met elkaar en van elkaar te leren, samen te bidden en op deze 
manier te groeien in geloofsopvoeding.  
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 6: Hoe verhoudt het theoretisch onderzoek zich tot 
het praktijkonderzoek? 
 

• Bijbelse opdracht 
In het Oude Testament worden ouders opgeroepen om Gods grote daden van generatie tot 
generatie over te brengen. De Bijbelse opdracht ging in de kern om het geloof voorleven in 
de kleine en grote handelingen aan elke nieuwe generatie. Waarom worden ouders 
opgeroepen om dit doen? Zodat kinderen gaan leren wie God is en hun vertrouwen op Hem 
leren stellen en dit zelf ook weer gaan doorgeven aan de nieuwe generatie. Ter Horst schrijft 
‘alleen vuur kan vuur ontsteken’. In het praktijkonderzoek komt naar voren dat ouders het 
lastig vinden om tijd te maken voor expliciete praktijken zoals samen Bijbellezen, bidden en 
hierover praten met de kinderen. Maken ouders ook tijd en ruimte in hun eigen leven om 
zelf Gods grote daden te leren kennen, de verhalen uit de Bijbel en in het hier en nu? Zijn 
ouders geraakt door Gods liefde en willen ze dit met hart en ziel doorgeven? Bidden de 
ouders voor hun kinderen, dat Gods woord mag landen in hun harten?  
 
In het onderzoek komt naar voren dat ouders het lastig vinden om met twijfels in het eigen 
geloofsleven om te gaan. In de Bijbel zijn er veel personen die ook twijfelen aan Gods 
aanwezigheid en het uitschreeuwen naar God. Dit twijfelen, het niet zeker weten komt 
echter in de literatuur over geloofsopvoeding weinig naar voren maar blijkt in de praktijk wel 
te spelen. Mag, kun je dit delen met kinderen en zo ja, op welke manier?  
 

• 21e eeuw, cultuur en samenleving 
De verandering in gezinsstructuur is bij Op Doortocht zeer weinig aanwezig. Van de 47 
respondenten waren er 2 samengestelde gezinnen. Dit betekent dat de kinderen in dit 
opzicht in een stabiel gezin opgroeien. Tijdsdruk, grenzeloze informatiebronnen en de 
overlegmaatschappij wordt door ouders herkend. Ouders geven kinderen en zichzelf hierbij 
duidelijk grenzen en kaders. De invloeden vanuit de samenleving worden vooral in de 
puberteitsfase als ‘spannend en indringend’ ervaren. Ter Horst geeft aan dat ouders bewust 
en systematisch met de geloofsopvoeding bezig moeten gaan. Dat doet een groot deel van 
de ouders bij Op Doortocht. Dit is te zien aan de uitkomsten van het praktijkonderzoek 
(hoofdstuk 5-6). 
 

• Rolmodellen 
In de literatuur wordt het belang van rolmodellen en de invloed van mede-opvoeders 
besproken, volgens de literatuur is de invloed van rolmodellen, mede-opvoeders groot. In de 
leeftijdsfase 0-12 jaar blijkt de invloed van rolmodellen lastig te peilen. Met name als 
kinderen de overgang maken naar de middelbare school en het jongerenwerk van de kerk 
denken ouders dat de invloed van rolmodellen en mede-opvoeders groeit. 
 

• Ondersteuningsaanbod versus behoefte ouders  
Informatieplatvormen, inspiratiepagina’s en boeken over geloofsopvoeding worden door de 
ouders van Op Doortocht niet gebruikt als hulpbron, zij weten dit niet te vinden. 
Hulpbronnen zijn voor hen vooral personen binnen hun sociaal-netwerk. Organisaties bieden 
veel cursussen en toerustingen aan met specifieke thema’s, dit sluit goed aan bij de 
behoefte van de ouders. Ook is het volgens ouders belangrijk dat de ondersteuning van 



geloofsopvoeding verweven is met de bestaande activiteiten van de gemeente (verbinding). 
Ouders vinden interactie belangrijk, ze vinden het waardevol om ervaringen te delen met 
andere ouders. Dit bevestigt de succesfactoren uit de best-practices (hoofdstuk 4).   
 

• Gezin-school-kerk  
In hoofdstuk 3 wordt aangegeven dat kerk-school-gezin belangrijke bouwplaatsen zijn in de 
geloofsopvoeding. In het praktijkonderzoek komt naar voren dat ouders de rol van de kerk in 
geloofsopvoeding en in de geloofsontwikkeling van hun kinderen minimaal vinden. Eigent de 
kerk zichzelf deze rol/functie toe? Ouders geven aan dat er minimale contactmomenten zijn 
tussen de gemeente en het kind. Hierdoor heeft de school meer invloed op de 
geloofsopvoeding gekregen dan de kerk. Daarnaast vragen ouders zich af of het realistisch 
en haalbaar is dat de kerk een meer expliciete rol kan spelen in de geloofsopvoeding.   
 

• Geloofsopvoeding kerk, geloofsopvoeding ouders  
Sluit het onderwijs van de kinderclub aan bij de geloofsopvoeding van ouders en de 
cultuur/samenleving in de 21e eeuw? In de kinderclub ligt de nadruk op onderwijs, 
overdracht en zenden. In het Oude Testament ligt de nadruk bij geloofsoverdracht aan 
kinderen op inprenten, vertellen en voorleven. Er waren hulpmiddelen om elke keer weer 
Gods Woord, geboden en daden in herinnering te brengen (Mezoeza’s en Tefillin). Tegelijk 
was er ook ruimte voor vraag en antwoord. Ouders geven aan dat ze het geloofsgesprek, 
komma’s en vraagtekens stellen belangrijk vinden, de waarde die hieronder ligt is de 
autonomie en keuzevrijheid van het kind. Dit betekent dat hun kinderen in de puberteitsfase 
steeds vragen mogen stellen, het geloof ontdekken en zelfstandig hun eigen keuzes leren 
maken en hierdoor hun relatie met God vormgeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 7: Hoe kan het kinderwerk van Op Doortocht 
effectief en krachtig samenwerken met ouders in 
geloofsopvoeding van de kinderen tot 12 jaar?  
 
• Kinderwerk? De kerk.  
Het onderzoek is uitgevoerd vanuit het kinderwerk. De hoofdvraag luidt dan ook hoe het 
kinderwerk effectief en krachtig met ouders kan samenwerken. Het is belangrijk dat niet het 
kinderwerk gaat samenwerken met ouders maar de kerk gaat samenwerken met ouders. 
Ondersteuning in geloofsopvoeding is niet een los onderdeel van de kerk, nee, 
ondersteuning van geloofsopvoeding zou verweven en verbonden moeten zijn in alle 
activiteiten die plaats vinden in de kerk. Verschillende generaties dragen bij aan 
geloofsoverdracht. In een scherpende gemeenschap leren kinderen van ouders, ouders van 
tieners en ontdekken verschillende generaties wie God is (zie Efeziërs 3:14-21).  
 
In het Nieuwe Testament noemt Jezus iedereen die de wil van de Vader doet zijn broer en 
zus. In de geloofsgemeenschap is sprake van een groot gezin, met God als Vader (zie 
Mattheüs 12:46-50 & Mattheus 23:9-12). Geloofsopvoeding is niet een individualistisch 
proces van de ouders-kind maar een proces waar juist verschillende generaties uit de 
gemeenschap in bijdragen.  
 

• Samenwerken 
Als het kinderwerk wil samenwerken met ouders in geloofsopvoeding moet zij ouders meer 
betrekken bij de huidige activiteiten van het kinderwerk. Om ouders meer te betrekken is 
het belangrijk dat er informatievoorziening is. Informatie over de thema’s, leiding en 
gebeurtenissen in het kinderwerk. Daarnaast is het belangrijk dat er contactmomenten 
komen tussen ouders-kinderwerkers-kinderen en ouders gestimuleerd worden om thuis 
door te praten over het thema van de kinderclub.  
 

• Effectief 
Om effectief samen te werken is het belangrijk dat er een bepaalde mate van continuïteit en 
structuur aangebracht wordt. Hierdoor worden ouders geregeld geprikkeld, en krijgen ze 
mogelijkheden om andere ouders te ontmoeten, te zien wat er in het kinderwerk gebeurd 
en hierdoor te groeien in geloofsopvoeding. Om ouders effectief te ondersteunen is 
interactie en zichtbaarheid belangrijk. Dan weten ouders wat er is en kunnen ze makkelijk 
aansluiten.  
 

• Vormen  
Verschillende vormen lijken aan te sluiten bij de behoefte van de ouders. Het is belangrijk 
dat het aanbod divers is omdat ouders verschillende behoeftes, gezinssituaties en leerstijlen 
hebben. Het is belangrijk dat de vormen niet allemaal buiten het sociaal-netwerk van ouders 
plaats vinden, maar dat in de ‘natuurlijke gemeenschap’ geloofsopvoeding een plek krijgt.  
 
 
 
 



• Inspirator, initiatiefnemer! 
Het kinderwerk kan een voorbeeld geven door met ouders in gesprek te blijven en in praktijk 
de samenwerking met ouders aan te gaan (bottom-up). Maar tegelijk is het belangrijk dat 
het kinderwerk met andere ‘taakvelden’ in gesprek gaat en doorgeeft wat het belang is van 
geloofsopvoeding. Het kinderwerk kan de voortrekker, initiatiefnemer zijn. Zodat ook in het 
onderwijs, het jongerenwerk, het pastoraat en het diaconale werk geloofsopvoeding 
aangewakkerd en gestimuleerd wordt. Niet dat het allerlei extra activiteiten worden maar 
dat geloofsopvoeding als een rode-draad verweven in het kerk-zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 8: Aanbevelingen 
 

• Inspirator, initiatiefnemer!  
Het kinderwerk moet haar krachten bundelen met ander taakvelden in de gemeente. Je zou 
kunnen zeggen dat het kinderwerk een schat heeft gevonden en deze mag delen! Deel je 
visie, neem andere mee in het belang van geloofsopvoeding en kijk hoe in de verschillende 
activiteiten van de kerk geloofsopvoeding een plek kan krijgen. Het is belangrijk dat het 
kinderwerk hier het voortouw in neemt.   
 

• Maandelijks ontmoetingsmoment kinderwerk 
Nodig de ouders uit om te zien wat de kinderen die ochtend in de kinderclubs hebben 
gedaan, om te horen welk verhaal is verteld en de sfeer te proeven in de kinderclub. Laat 
ouders meedoen, elkaar ontmoeten en creëer een moment waarop ze vragen aan de leiders 
kunnen stellen.  
 

• Informatievoorziening 
Zorg dat ouders kunnen zien wie de leiding heeft bij het kinderclub moment, welke thema’s 
worden behandeld, verhalen verteld worden en welke dingen er spelen in de kinderclubs. 
Dit kan doormiddel van een wekelijkse mail, maandelijkse nieuwsbrief, of een WhatsApp 
groep. Dit geeft ouders de mogelijkheid om thuis makkelijker door te praten over de 
kinderclub en nog even het thema erbij te pakken.  
 

• Praat-vraag 
Bedenk 1 of meerdere vragen waarover ouders thuis met de kinderen kunnen napraten. 
Ouders gaven aan praktische en laagdrempelige handvatten te willen hebben. Dit kan een a4 
zijn die ze op de koelkast kunnen hangen met een praat-vraag in lijn met het thema in de 
kinderclub. Per dag kunnen ouders een strookje (maandag tot zaterdag) van het a4 scheuren 
en zo elke dag even over een thema praten. Zo wordt tegelijk naar de kinderclub 
toegewerkt.  
 

• Natuurlijke gemeenschap  
De gemeente zou haar relevantie niet zozeer moeten zoeken in het kerk-zijn op zich maar in 
het present zijn in de natuurlijke sociologische gemeenschappen van haar leden. De kerk is 
vandaag niet meer het middelpunt in het netwerk van haar leden. De kerk zou als priester in 
beweging moeten komen door uit te treden en haar boodschap te brengen binnen de 
sociologische netwerken van de ouders. Om ouders aan te wakkeren, te inspireren en aan te 
moedigen om in hun sociale netwerk te groeien in geloofsopvoeding. De kerk zal altijd haar 
bestaansrecht houden, dit omdat Jezus Christus het hoofd is van de kerk. Een gemeenschap 
zonder God blijft een lichaam zonder HOOFD.  
 

• Thema’s 
Geloofsvragen, geloofstwijfels, invloeden vanuit de samenleving, omgaan met tijdsdruk, 
religieuze erfenis en de geloofsopvoeding een plek geven in het dagelijks leven zijn 
belangrijke thema’s. In de enquête en diepte-interviews kwam duidelijk naar voren. Deze 
thema’s kunnen gebruikt worden voor cursussen, toerustingsavonden en andere 
ondersteuningsvormen.  



• De volgende ondersteuningsvormen worden aangeraden om in het totaal aanbod aan 
ondersteuning op te nemen:  

1. Cursus van meerdere avonden over geloofsopvoeding gegeven door professionele 
organisatie.  

2. Toerustingsavonden met informatie en interactie, in de aanbeveling hierboven zijn 
thema’s genoemd waar ouders tegenaan lopen. Betrek ouders in de voorbereiding zodat 
de toerusting aansluit bij de belevingswereld en gezinssituaties. 

3. Preek, laat regelmatig een preek over onderwerpen gaan die met geloofsopvoeding te 
maken hebben. Daarnaast is het belangrijk dat er een koppeling in de prediking over 
geloven in het gezin is, dus niet een apart deel maar verweven in de prediking.  

4. Gezinsdiensten, viering waarbij gezinnen en generaties samen vieren. 
5. Kringen, laat ouders die met jonge kinderen samen kringen, op deze manier kunnen ze 

hun leven met elkaar delen. Ook is er veel materiaal voor kringen rondom 
geloofsopvoeding. Bied deze als gemeente aan en stimuleer bestaande en nieuwe 
kringen om met elkaar op te trekken. Ook kan een gezinskring goed zijn, de ene keer 
komt de kring alleen met de ouders samen en de andere keer komen de kinderen ook bij 
elkaar. Op deze manier is er groepsvorming onder kinderen en groeien kinderen op met 
rolmodellen die ze vaker zien.   

6. Materiaalcatalogus, welke websites, boeken en andere materialen zijn geschikt? Breng 
dit bij elkaar en breng het onder de aandacht van de ouders. Dit kan op de website van 
de gemeente of doormiddel van een nieuwsbrief.  

 

Thema’s voor vervolgonderzoek: 
- Wat zijn de natuurlijke gemeenschappen v/d leden van Op Doortocht? Door dit meer in 

kaart te brengen kan Op Doortocht kijken hoe ze in deze natuurlijke gemeenschappen als 
kerk kan dienen.  

- Hoe kan er in het kinder en tienerwerk ruimte zijn voor gesprek, twijfels, vragen en 
uitdaging. Ouders willen graag dat hun kinderen weerbaar worden en niet zomaar een 
cultuurtje overnemen. Hoe kan dit gestimuleerd worden in het kinderwerk en 
tienerwerk?  

- Uit het onderzoek komt naar voren dat een deel v/d ouders het belangrijk vindt dat er 
voor twijfels en het niet zeker weten ruimte en aandacht is. In hoeverre past dit in de 
huidige spiritualiteit van Op Doortocht?  

- Hoe kun je geloofsopvoeding op een goede manier verbinden aan andere activiteiten in 
de gemeente? Dit is een van de belangrijkste aanbevelingen en tegelijk zou hier nog 
verder onderzoek naar gedaan kunnen worden.  
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