
HANDLEIDING OPVOEDINGSBIJEENKOMST

Geplaatst in het
huisgezin van God

 kinderen in de gemeente

Doelen
Tijdens deze bijeenkomst denk je met elkaar na over 
de plaats van kinderen in de gemeente, over de doop 
en wat dat betekent voor de christelijke opvoeding. 
Na deze bijeenkomst
»  weet je wat de Bijbel zegt over de plek van kinderen 

in de gemeente;
»  weet je waarom onze kinderen gedoopt zijn;
»  ben je toegerust om de doop een plek te geven in 

de geloofsopvoeding.

Voorbereiding
Bekijk ter voorbereiding het videomateriaal bij dit 
thema. Ga naar de  » online cursus  en gebruik de 
bijbehorende vragen en opdrachten om het materiaal 
voor jezelf te verwerken.

Suggesties om te zingen
»  Psam 105:5
»  Psalm 111:5
»	 	Ik	heb	je	bij	je	naam	geroepen,	je	bent	van	Mij	heeft	

God gezegd

Gebed
»  Bid om Gods aanwezigheid deze avond. 
»  Bid om zicht op de betekenis van de doop en 

hoe opvoeders dat een plek kunnen geven in de 
geloofsopvoeding.

»	 	Breng	specifieke	dank-	en	gebedspunten	van	
deelnemers in gebed bij de Heere.

De Bijbel open
Lezen: Leviticus 26:1-13

Gebruik de volgende vragen om het 
bijbelgedeelte kort te bespreken:
1.  Je leest hier over het verbond van God 

met Israël. Wat vraagt God van het volk 
en	wat	belooft	Hij	aan	hen?	(vers	1-10)

2.	 	Vers	12	is	de	kern	van	wat	God	belooft	
en van het volk vraagt. Probeer dat eens 
in eigen woorden te zeggen.

3.	 	Wat	zegt	dit	vers	over	de	relatie	
van	God	met	(de	kinderen	van)	de	
gemeente?

Introductie
Laat	de	deelnemers	(in	twee-	of	drietallen)	met	
elkaar in gesprek gaan over de vraag: Ben jij wel eens 
bezorgd	over	de	vraag	of	je	kind	gaat	geloven?	Hoe	ga	
je	daarmee	om?

Bestel dit
boekje via

de webshop
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https://shop.goedinvorm.nu/products/boek-kinderen-voor-de-koning
https://geloofwaardigopvoeden.nl/toerusting-advies/leeromgeving/doopgesprek


Inleiding op het thema
Wanneer je kiest voor een korte inleiding op het 
thema, kun je die op dit moment van de bijeenkomst 
houden. Hiervoor kun je gebruik maken van de inhoud 
van hoofdstuk 2 uit het boekje ‘Kinderen voor de 
Koning’. Je kunt er ook voor kiezen om één van de 
video’s	uit	de	online	cursus	tijdens	deze	bijeenkomst	
te bekijken.

Reflectie op het cursusmateriaal
Vraag de deelnemers naar hun ervaring met 
het videomateriaal bij dit thema. Zijn er nog 
vragen overgebleven naar aanleiding van de 
verwerkingsopdrachten	bij	de	video’s?

Gespreksvragen

Ga in groepen van max. 6 deelnemers in gesprek over onderstaande gespreksvragen.

1.	 	Welke	plaats	heeft	de	doop	van	kinderen	in	de	gemeente	en	in	de	prediking?

2.	 	Hoe	leg	jij	aan	je	kind	uit	wat	de	doop	betekent?	Gebruik	je	daarbij	voorbeelden	of	boekjes?	Inspireer	
elkaar!

3. Kinderen in de gemeente
	 a.	 Waarom	neem	jij	je	kinderen	mee	naar	de	kerk?
	 b.	 	Wat	ervaar	je	als	waardevol	voor	jouw	kinderen	in	de	eredienst?	
	 c.	 	Zijn	er	dingen	die	je	lastig	vindt	als	je	je	kinderen	meeneemt	naar	de	kerkdienst?	Hoe	ga	je	

daarmee	om?

4.	 Uit	de	praktijk
  Matthijs en Esther drinken na de kerkdienst koffie en de kinderen krijgen een glas fris. Er is voor iedereen 

een lekker stuk appeltaart op deze feestdag. Matthijs stelt aan Mark (10 jaar) een vraag over de preek. Mark 
reageert boos. "Het was echt veel te moeilijk. De dominee kiest een veel te moeilijk bijbelgedeelte. Ik snapte 
helemaal niks van de preek."

	 Hoe	zou	jij	reageren	als	je	ouder	van	Mark	bent?

5.	 	Hoe	bereid	je	je	kind(eren)	voor	op	de	kerkdienst?	Hoe	houd	je	je	kind(eren)	betrokken	bij	de	
kerkdienst?	Deel	eventuele	ervaringen	met	het	gebruik	van	meeschrijfboekjes	voor	jongere	en	oudere	
kinderen.

6.	 	Op	welke	manier	is	er	in	jouw	gemeente	aandacht	voor	kinderen	en	jongeren?	Welke	kansen	liggen	er	
in	jouw	gemeente?

Gebed
»	 	Dank	God	voor	deze	bijeenkomst	over	de	plaats	van	

kinderen in de gemeente.
»	 	Dank	Hem	voor	Zijn	genadige	beloften	en	de	

rijkdom van de doop.

»  Bid voor alle kinderen in de gemeente het gebed 
uit het doopformulier: dat zij Hem mogen leren 
belijden, vroom strijden tegen de zonde, de duivel 
en	zijn	hele	rijk	en	de	enige	en	waarachtige	God	
eeuwig zullen loven en prijzen.

Geplaatst in het huisgezin van God - kinderen in de gemeente   |   Handleiding opvoedingsbijeenkomst


