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Voorwoord
Iets wat het protestantisme kenmerkte in de tijd van de reformatie en daarna was de grote zorg over de ziel
van ieder kind. In gezinnen werd door de ouders, die gedreven waren om hun kind al vroeg een besef van
zonde bij te brengen en een persoonlijke nood aan een Redder door geloof te doen inzien, veel aandacht
besteed aan een godvruchtige wandel. Met de grote aantallen van kindersterften in hun achterhoofd kon je
niet te vroeg beginnen met het onderwijzen van je kind. De vaders namen hierin dan ook hun
verantwoordelijkheid en stonden in relatie tot hun gezin als een koning naar zijn land, als God tot de mensheid.
Een bewaard gebleven inventaris van Henry Charteris, een boekhandelaar uit Edingburgh die stierf in 1599,
bevatte 5400 exemplaren van de catechismus van Calvijn, een boek dat bedoeld was voor kinderen tot een
leeftijd van acht jaar, in tegenstelling tot slechts een 100 Bijbels die gebruikt werden voor kinderen. Onderwijs
aan de kinderen was dan ook van primair belang. De vaders (en moeders) beseften maar al te goed dat ze God
vertegenwoordigden in hun gezinnen en waren dan ook voortdurend bekommerd om de ziel van hun kinderen.
“Leer om te sterven”, schreef Thomas Becon in 1560, “zou een van de eerste zinnen moeten zijn die een kind
wordt aangeleerd.” Nergens komt de ouderlijke zorg meer naar voren dan in de boeken voor kinderen die de
de
Puriteinen schreven of aanbevolen. Van de 260 boeken die in het Engelstalig gebied in de 17 eeuw voor
kinderen werden geschreven, waren er slechts een 5-tal die niet handelden over het geloofsleven.1 Bijbels
onderwijs vormde niet enkel het centrum van het onderwijs van kinderen, het wàs het onderwijs voor
kinderen.
Doorheen de jaren lijkt er veel van deze zorg onder de christelijke ouders verloren te zijn gegaan. Buiten het
lezen van de al bekende Bijbelverhalen als de Ark van Noach, Daniël in de leeuwenkuil en de geboorte van
Jezus, met daarbij het gebed voor het eten en het slapengaan, is er niet veel meer dat het christenleven anders
maakt dan het gewone seculiere leven. Waar vroeger de volledige nadruk op het Woord van God werd gelegd
bij de opvoeding van kinderen, wordt nu vooral de nadruk gelegd hoe je als christen voortdurend je kan
bewegen in de maatschappij zonder al te dogmatisch en wereldvreemd over te komen.
De gevolgen hiervan hebben geen verdere studies nodig. Ware Bijbelgetrouwe christenen zijn schaars gezaaid
en zij die vast proberen te houden aan de Bijbel als het genoegzaam Woord van God, ontbreken vaak wijsheid
en inzicht om Gods Woord te onderwijzen en toe te passen in hun gezin. Uit deze nood is deze studiereeks
ontstaan die een viertal eigentijdse onderwerpen evenwichtig wilt behandelen vanuit een Bijbels daglicht. Het
zijn onderwerpen die in het alledaagse leven naar voren komen en een groot aandeel hebben in de leefwereld
van de kinderen. Toch zijn dit ook onderwerpen waarbij weinig of niet wordt stilgestaan. Onderwerpen
waarvan ik denk dat een Bijbels onderzoek een verlichting zou geven bij veel christelijke ouders en hun zou
vernieuwen in hun denken (Rom.12:2).
Deze vier studies zijn enerzijds aan elkaar verwant en anderzijds staan ze ook volledig los van elkaar. Ze
kunnen dus als een geheel behandeld worden of als losse studies. Bij iedere studie is een uitgebreide
achtergrond geschreven voor de ouders of kinder- en jeugdleiders om hun denken voldoende toe te rusten in
deze onderwerpen. Daarnaast zijn er voor iedere les vragen opgesteld die met de kinderen of jeugd behandeld
kunnen worden en is er voor de allerkleinsten tot zes jaar een ‘crècheles’ geschreven om een stuk van dit
onderwerp te verwoorden naar hun niveau. Aanvullend zijn er bij iedere les creatieve ideeën toegevoegd om
het onderwerp op een ontspannende manier te laten doordringen bij ieder kind.
Het onderwijzen van zulke onderwerpen aan (kleine) kinderen lijkt mogelijk vreemd in deze tijd, maar met de
geschiedenis van onze voorvaderen in ons achterhoofd en de gedeelde zorg om de ziel van ons kind, kunnen
ook wij niet te vroeg beginnen met het onderrichten van onze kinderen. “Het opengaan van Uw woorden geeft
licht, het schenkt eenvoudigen inzicht”, schrijft Psalm 119:130. De helderheid van Gods Woord vormde dan
ook het vertrekpunt van deze reeks, opdat er een generatie mag groeien die standvastig staat op Gods Woord
en met een vernieuwd denken de wereld ingaat.

Bart Aerts, juni 2012
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“The Invention of Childhood”, Hugh Cunningham, BBC books, 2006, p.64-68
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Hoe kies ik…
goede liedjes?

PSALM. 150; 19:15; 1 TIM. 6:17B; 1 KOR. 10:31; SPR. 15:1

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen enkel muziek tot eer van God willen luisteren.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Samen te vatten uit welke onderdelen muziek bestaat.
De oorsprong van muziek te verklaren.
Uit te leggen waarom niet alle muziek even nuttig en opbouwend is.
Op te sommen welke criteria bepaalt of een lied al dan niet goed of slecht is.

MEMORIEVERS
1 Korinthe 10:23

“Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij
geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.”

Dank God om muziek.
Onderzoek de liedjes die je geregeld luistert.
Mijd liedjes die een slechte invloed op je hebben.
Ga actief op zoek naar liedjes die je gedachten vullen met woorden die God eren.

VOLGENDE WEEK

HOE KIES IK LEUKE CO MPUTERSPELLETJES

Lees 1Tim.4:1-8; Spr.4:23; 22:24-25; Rom.6:16; 1Kor.14:20; Fil.2:1-4; 4:8
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Themales 1: Hoe kies ik goede liedjes?

TOEPASSINGEN

5

ACHTERGROND
Muziek is tegenwoordig niet meer weg te denken in onze cultuur. Mensen staan op met muziek, ontbijten met
muziek, rijden in de auto met muziek, werken met muziek, kijken naar films met muziek, gaan winkelen met
muziek, kortom de tegenwoordige mens leeft in onze cultuur haast voortdurend met muziek in de oren. Zeker
onder de jongeren heeft muziek een primaire rol gekregen. Sterker zelfs, muziek is een belangrijk
2
identificatiemiddel geworden voor jongeren , een manier van leven. Diverse muziekstijlen hebben elk hun
eigen gedragscode, manier van kleding, taalgebruik, zelfs visie op het leven. Het dan ook opvallend hoe
jongeren zich hieraan trachten te spiegelen, soms bewust maar vaak ook onbewust. De invloed van muziek is
daarom niet te onderschatten en zeker waard om eens onder de loep te nemen.
Muziek is een geschenk van God
Wanneer we spreken over muziek hebben we het eenvoudigweg over een opeenstapeling van noten in een
bepaalde herkenbare volgorde. Een samenhang van ritme (een opeenvolging van klanken op een manier dat er
een bepaalde herkenbare structuur ontstaat), melodie (een opeenvolging van toonhoogtes die in combinatie
met het ritme een bepaalde muzikale gestalte vormt) en harmonie (de samenhang van verschillende klanken of
tonen). Deze klanken en geluiden zijn op zich zeker niet slecht en zijn ook “uit Hem en door Hem en tot Hem”
geschapen (Rom.11:36). God is creatief en heeft ook muziek geschapen omwille van Zichzelf (1 Kron. 29:11;
Psalm. 8:1,3-4; Spr.16:4).
God houdt van muziek. Daarom zongen de engelen toen Hij de aarde schiep (Job.38:4-7), loofden de engelen
God toen ze de herders vertelden dat Jezus was geboren (Luk.2:13-14), worden gelovigen opgeroepen om voor
de Heer te zingen (Kol.3:16) en wordt er gezongen voor de troon van God (Op.14:2-3). In de Bijbel is er zelfs
een heel boek, de Psalmen, samengesteld uit allemaal verschillende liederen. Van Bijbelkaft tot Bijbelkaft, van
begin tot einde zien we dat God van muziek houdt.
We mogen er van genieten
God heeft de mogelijkheid om muziek te maken en te waarderen gegeven aan de mens, die naar Zijn beeld
geschapen is (Gen.1:27). Muziek is een geschenk van God dat de mens met twee handen mag aannemen. Net
als de creatieve Schepper, mag het schepsel dat gemaakt is om Hem te weerspiegelen hier dan ook creatief
mee omgaan. Een diversiteit aan muziekstijlen is hier dan ook een logisch gevolg van.

Door de zonde wordt muziek misbruikt tot oneer van God
Met alles wat God heeft geschapen ten goede, probeert Satan de geschenken van God te bederven, ontaarden
en degraderen (Ez.28:17; Joh.8:44; 1 Joh.5:19). Ook muziek wordt misbruikt door Satan en zijn volgelingen om
alles behalve God centraal te stellen. Hiervoor moeten wij alert en waakzaam zijn.
Mensen hebben een hart vol zonde en dat wordt zichtbaar: “En Hij zei: Wat de mens uitkomt, dat verontreinigd
de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel,
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdcultuur
Zijn onverdiende goedheid naar de gehele mensheid.
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Soms wordt wel eens het onderscheid gemaakt tussen “christelijke” muziek over God, Jezus of de Bijbel en
“niet-christelijke” muziek waarin God, Jezus of de Bijbel niet (rechtstreeks) in voorkomt. Hierbij heerst geregeld
de gedachte dat christenen enkel mogen luisteren naar christelijke muziek want niet-christelijke muziek is per
definitie slecht. Indien dit zo zou zijn zouden we, om consequent te zijn, ook enkel nog christelijke boeken
mogen lezen of dat christelijke films mogen kijken. Net zoals er goede niet-christelijke boeken zijn en goede
niet-christelijke films, zo zijn er ook goede niet-christelijke liederen. We mogen ook genieten van nietchristelijke muziek, weeral binnen de grenzen die God aangeeft en die we verder zullen bespreken. Genieten
van niet-christen auteurs, acteurs en muzikanten valt onder algemene genade.
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Het vermogen om muziek te componeren en er van te genieten is een onderdeel van Gods algemene genade3.
Alle mensen, christen of niet, mogen van muziek genieten. We mogen binnen de grenzen die God stelt
genieten van alle muziekstijlen die er zijn, van klassieke muziek tot rock (1 Tim.6:17, 4:4-5).
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ontucht, moord, diefstal, hebzucht, slechte dingen, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed,
dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigd de mens.” (Mark.7:20-23)
Jezus leerde dat waar het hart van vol is, de mond van over loopt (Luk.6:45). Als het mensenhart vol zonde is en
de mond er van overloopt, heeft dit ongetwijfeld effect op de liederen die er gemaakt worden.
Muziek maken en luisteren moet zijn tot eer van God
De hoofdtaak in onze christelijke levenswandel, hetgeen God vraagt van de gelovigen is om alles te doen tot
eer van Hem. “Of u dan eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God” (1 Kor.10:31). Doe alles tot
eer van God, ook het luisteren van muziek. We eren God als we gehoorzaam zijn aan Hem (1 Joh.2:3-4), als we
Zijn Zoon Jezus Christus dienen als Koning over ons leven (Luk.6:46), als we ons door Zijn Geest laten leiden en
vormen (Tit.3:5), als we muziek luisteren en Hem ervoor danken (Kol.3:15).
Geniet daarom van muziek genieten waar God ook van geniet. Muziek kan God niet eren als het promoot wat
God haat. Muziek kan God niet eren als het zonde promoot. Het doel van muziek is het verdiepen van je liefde
voor en vreugde in God. God moet centraal staan in ieders beleving met muziek. Muziek hoort eenieders liefde
voor en vreugde in God te verdiepen, dan wordt God geëerd met muziek (cf. Psalm.150).
Bewaar God en muziek op hun juiste plaats
God is de Gever van muziek, muziek is het geschenk. Afgoderij is het geschenk verheffen boven de Gever.
Wanneer je muziek meer nodig lijkt te hebben dan God, wanneer je meer liefde hebt voor muziek dan voor
God, wanneer je meer vreugde haalt uit muziek dan uit God, dan is muziek je afgod.
Is muziek jouw afgod? Indien ja, bekeer u van die zonde en vraag vergeving (Mark.1:15). Verwijder alle afgoden
uit je leven.

Onderzoek de boodschap
 Wat is de boodschap van het lied? Is het in strijd met de boodschap van de Bijbel?
 Wordt er zonde gepromoot?
 Bevat het lied vuile taal? Wordt er gevloekt?
 Zijn de woorden waar? Bevat de boodschap leugens?

2.

Onderzoek de manier
 Is de manier waarop de boodschap gebracht wordt God-erend?
 Is de videoclip God-erend?
 Staat de mens centraal of God centraal?

3.

Onderzoek je motief
 Waarom wil je dit lied luisteren?
 Heb je dit lied nodig om
o je begrepen te voelen?
o je goed te voelen?
o jezelf op te peppen?
o tot rust te komen?
 Of wil je genieten van wat God aan jou heeft gegeven, met Hem in het oog?

4.

Onderzoek het effect
 Wat is het effect van het lied op jou (Spr.15:1)?
o Is het effect op jou een werk van het vlees? (zie Gal.5:19-21)
o Is het effect op jou een vrucht van de Geest? (zie Gal.5:22-24)



Brengt het lied jouw dichter bij God of juist niet?
Word je bewust van Gods grootheid tijdens dit lied?

©2013 Kinder- en jeugdwerkwerk Ebenhout. Alle rechten voorbehouden.
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Wees wijs in je liedkeuze
Onderzoek elk lied en toets of het overeenkomt met wat God van je wil. Beoordeel elk lied op zichzelf ongeacht
het genre, de artiest of band. Beoordeel telkens de boodschap, de manier, het motief, het effect en de
levensstijl. Deze vragen kunnen je verder helpen:
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Wat gaat er om in jouw hart tijdens dit lied? Is het godsvruchtig of zondig?
Brengt het lied je in een toestand van verlies van zelfcontrole?
Nemen je emoties de controle over ten koste van zelfbeheersing?
Welke herinneringen komen naar boven? Van (vergeven) zonden uit het verleden?
Heeft het lied een verslavend effect op je? Kan je zonder dit lied?
Stel dezelfde vragen over het effect van het lied op anderen

5.

Onderzoek de levensstijl
 Hoe is de levensstijl van het publiek dat naar deze muziek luistert?
 Promoot het publiek in hun levenswandel zuiverheid of zonde?
 Volgen de luisteraars actief en vrijwillig de verlangens van hun zondig hart?
 Hoe gaan de luisteraars om met gezag (ouders, kerk, overheid, ...)?

6.

Neem een beslissing
Wat ga je doen met het lied? Beluisteren of wegdoen?







Informeer je geweten met Gods Woord: de Bijbel.
Volg je geweten, niet je gevoelens en verlangens.
Beslis met een zuiver geweten.
Steun op je beslissing, twijfel niet (zie Rom.14:23).
Geniet met volle teugen van goede muziek en geef God de eer (1 Tim.6:17, 4:4-5)
Onderzoek elk lied en toets of het overeenkomt met wat God van je wil.
Denk er aan:
o We horen God te eren in onze muziekkeuze.
o Muziek kan God niet eren als het zonde promoot.

Conclusie
Muziek is een prachtig geschenk van de Heer waar we Hem dankbaar voor mogen zijn. Toch is het ook iets
waar we voorzichtig en verstandig mee moeten omgaan omdat muziek je direct of indirect beïnvloed. Soms sta
je zelf versteld van de onzin die er in je hoofd leeft, onzinnige teksten die alles behalve welgevallig zijn voor je
Schepper (en de mensen rondom je). De invloed van de muziek die op je wordt losgelaten heb je niet helemaal
onder controle en mag je zeker niet onderschatten.

Componeren
Diversiteit
Effect
Gedragscode
Motief

een muziekstuk bedenken en opschrijven.
verscheidenheid; het uiteenlopen van.
gevolg van iets, uitwerking.
geheel van ongeschreven regels m.b.t. hetgeen in een bepaalde kring als geoorloofd
of ongeoorloofd geldt.
reden waarom je iets doet.
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MOELIJKE WOORDEN
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Omdat muziek uiteindelijk toch een prachtig iets is en je het kind niet met het badwater mag weggooien, is het
goed om bewust op zoek te gaan naar goede muziek die God verheerlijkt en je gedachten positief beïnvloed.
Laten we allen ervoor waken en er voor zorgen dat de woorden van onze mond en de overleggingen van ons
hart Hem welgevallig mogen zijn (cf. Psalm 19:15) door de dingen die ons kunnen beïnvloeden, voor zover we
dit kunnen, onder eigen controle te houden. We mogen nooit denken dat we vrij zijn van externe invloeden of
er van uitgaan dat we bestand zijn tegen deze dingen want voor je het weet…
“wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.” (1 Kor.10:12)
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BIJBELLES
INLEIDING
Moet jij wel eens iets kiezen? Soms zijn de keuzes die je moet maken niet zo moeilijk, zoals het kiezen van een
smaak als je een ijsje koopt. Maar soms is het lastiger, want wat doe je nu als je bijvoorbeeld een CD wilt
kopen? Want de Bijbel zegt niets over of ik die bepaalde CD wel of niet mag kopen. Hoe kunnen we nu weten
of de liedjes goed zijn op de CD die we willen aanschaffen? Laten we dan eens gaan kijken naar de les vandaag,
daarin leren we principes vanuit Gods Woord die ons kunnen helpen om een juiste keuze te kunnen maken, die
God zal eren.

©2013 Kinder- en jeugdwerkwerk Ebenhout. Alle rechten voorbehouden.

BEGELEIDENDE VRAGEN
 Maak een samenvatting met de belangrijkste punten uit de achtergrond. Zorg dat de principes vanuit
de Bijbel naar voren komen, zodat de kinderen deze aan het einde van de les in praktijk kunnen
brengen. Onderwijs deze samenvatting aan de kinderen. Onderbouw dit door de bovenstaande verzen
te lezen. Stel daarna de volgende vragen.
 Houdt God van muziek?
God houdt van muziek. Daarom zongen de engelen toen Hij de aarde schiep (Job.38:4-7), loofden de
engelen God toen ze de herders vertelden dat Jezus was geboren (Luk.2:13-14), worden gelovigen
opgeroepen om voor de Heer te zingen (Kol.3:16) en wordt er gezongen voor de troon van God
(Op.14:2-3).
 In welk Bijbelboek vinden we allemaal liederen?
In de Bijbel is er zelfs een heel boek, de Psalmen, samengesteld uit allemaal verschillende liederen. Van
Bijbelkaft tot Bijbelkaft, van begin tot einde zien we dat God van muziek houdt.
 Waarom heeft God aan de mens muziek gegeven?
God heeft de mogelijkheid om muziek te maken en te waarderen gegeven aan de mens, die naar Zijn
beeld geschapen is (Gen.1:27). Muziek is een geschenk van God dat de mens met twee handen mag
aannemen. Het vermogen om muziek te componeren en er van te genieten is een onderdeel van Gods
algemene genade. Alle mensen, christen of niet, mogen van muziek genieten.
 Mogen wij naar zowel ‘christelijke’ als ‘niet-christelijke’ muziek luisteren?
Soms wordt wel eens het onderscheid gemaakt tussen “christelijke” muziek over God, Jezus of de Bijbel
en “niet-christelijke” muziek waarin God, Jezus of de Bijbel niet (rechtstreeks) in voorkomt. Hierbij
heerst geregeld de gedachte dat christenen enkel mogen luisteren naar christelijke muziek want nietchristelijke muziek is per definitie slecht. Indien dit zo zou zijn zouden we, om consequent te zijn, ook
enkel nog christelijke boeken mogen lezen of dat christelijke films mogen kijken. Net zoals er goede
niet-christelijke boeken zijn en goede niet-christelijke films, zo zijn er ook goede niet-christelijke
liederen. We mogen ook genieten van niet-christelijke muziek, weeral binnen de grenzen die God
aangeeft en die we verder zullen bespreken. Genieten van niet-christen auteurs, acteurs en muzikanten
valt onder algemene genade.
 Hoe kan een lied niet tot eer van God zijn?
Met alles wat God heeft geschapen ten goede, probeert Satan de geschenken van God te bederven,
ontaarden en degraderen (Ez.28:17; Joh.8:44; 1 Joh.5:19). Ook muziek wordt misbruikt door Satan en
zijn volgelingen om alles behalve God centraal te stellen. Hiervoor moeten wij alert en waakzaam zijn.
Mensen hebben een hart vol zonde. Jezus leerde dat waar het hart van vol is, de mond van over loopt
(Luk.6:45). Als het mensenhart vol zonde is en de mond er van overloopt, heeft dit ongetwijfeld effect
op de liederen die er gemaakt worden.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Ps. 150; 19:15; 1Tim. 6:17b; 1 Kor. 10:31; Spr. 15:1.
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Hoe kan een lied tot eer van God zijn?
De hoofdtaak in onze christelijke levenswandel, hetgeen God vraagt van de gelovigen is om alles te
doen tot eer van Hem. “Of u dan eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God” (1
Kor.10:31). Doe alles tot eer van God, ook het luisteren van muziek. We eren God als we gehoorzaam
zijn aan Hem (1 Joh.2:3-4), als we Zijn Zoon Jezus Christus dienen als Koning over ons leven (Luk.6:46),
als we ons door Zijn Geest laten leiden en vormen (Tit.3:5), als we muziek luisteren en Hem ervoor
danken (Kol.3:15). Geniet daarom van muziek genieten waar God ook van geniet. Muziek kan God niet
eren als het promoot wat God haat. Muziek kan God niet eren als het zonde promoot. Het doel van
muziek is het verdiepen van je liefde voor en vreugde in God. God moet centraal staan in ieders
beleving met muziek. Muziek hoort eenieders liefde voor en vreugde in God te verdiepen, dan wordt
God geëerd met muziek (cf. Psalm.150).
Wat moet je doen om een goede keuze te kunnen maken?
Onderzoek de boodschap, de manier, motief, het effect en de levensstijl.
Wat doe je als je een keuze gaat maken of hebt gemaakt?
Wat ga je doen met het lied? Beluisteren of wegdoen? Informeer je geweten met Gods Woord: de
Bijbel. Volg je geweten, niet je gevoelens en verlangens. Beslis met een zuiver geweten. Steun op je
beslissing, twijfel niet (zie Rom.14:23). Geniet met volle teugen van goede muziek en geef God de eer
(1Tim.6:17, 4:4-5) Onderzoek elk lied en toets of het overeenkomt met wat God van je wil. Denk er aan:
o We horen God te eren in onze muziekkeuze.
o Muziek kan God niet eren als het zonde promoot.

SAMENVATTING
Muziek is een prachtig geschenk van de Heer waar we Hem dankbaar voor mogen zijn. Toch is het ook iets
waar we voorzichtig en verstandig mee moeten omgaan omdat muziek je direct of indirect beïnvloed. Soms sta
je zelf versteld van de onzin die er in je hoofd leeft, onzinnige teksten die alles behalve welgevallig zijn voor je
Schepper (en de mensen rondom je). De invloed van de muziek die op je wordt losgelaten heb je niet helemaal
onder controle en mag je zeker niet onderschatten.
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Omdat muziek uiteindelijk toch een prachtig iets is en je het kind niet met het badwater mag weggooien, is het
goed om bewust op zoek te gaan naar goede muziek die God verheerlijkt en je gedachten positief beïnvloed.
Laten we allen ervoor waken en er voor zorgen dat de woorden van onze mond en de overleggingen van ons
hart Hem welgevallig mogen zijn (cf. Psalm 19:15) door de dingen die ons kunnen beïnvloeden, voor zover we
dit kunnen, onder eigen controle te houden. We mogen nooit denken dat we vrij zijn van externe invloeden of
er van uitgaan dat we bestand zijn tegen deze dingen want voor je het weet…
“wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.” (1 Kor.10:12)
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CRÈCHELES
Pascal en Laura zitten samen in de speelkamer.
“Jij bent een plurk”, roept Laura tegen Pascal.
“Nee jij!” schreeuwt Pascal in de oren van Laura.
Het gekibbel gaat maar door en door.
Mama, zit beneden in de keuken en hoort de kinderen roepen en tieren tegen elkaar.
“Wat zou er toch maar aan de hand zijn?” vraagt ze zichzelf af.
Even wast ze nog haar handen en dan gaat ze naar boven.
Ze doet de deur van de kamer open en ziet broer en zus bekvechten met elkaar.
“Je bent een grote plurk!”
“Neen, jij bent een groene plurk!”
“En jij dan.. !”
“Neen, jij nog meer…”
Mama haalt de twee kinderen even van elkaar en gaat even rustig tussen beide zitten.
“Vertel eens” zegt ze “wat is er aan de hand Pascal?”
Pascal snikt, “Laura noemde me een plurk en toen ben ik ook lelijke woorden gaan zeggen!”
Mama kijkt even naar Laura en vraagt: “Laura, wat is een plurk? Waar heb je dat woordje vandaan?”
Laura kijkt heel boos naar de grond en antwoordt: “’k Heb het gehoord op de radio.”
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“Wat wil dit zeggen Laura?” vraagt mama.
Laura wordt nu een beetje verdrietig.
Ze snikt: “Dat wil zeggen dat ik met mijn lelijk woord Pascal heb boos gemaakt.”
Mama knikt, “goed zo meid, dat heb je knap opgemerkt.”
Laura kijk stilletjes omhoog naar mama en vraagt: “Wat kan ik nu doen?”
Mama kijkt heel blij en geeft haar een knuffel.
“Wel meid, als lelijke woorden Pascal kunnen boos maken, kunnen lieve woorden hem ook weer vrolijk
maken.”
Dat vindt Laura super.
Ze kruipt al gauw langs Pascal, geeft hem een knuffel en zegt zachtjes in zijn oor: “je bent geen plurk, maar mijn
lieve broer!” Pascal krijgt rode wangetjes en lacht.
De lieve woorden van Laura maken hem meer dan vrolijk.
Samen beginnen ze nu te giechelen.
“Wat leuk dat God ons zulk een lieve mama heeft gegeven”, zeggen ze beide.
Mama wijst naar dat grote boek, de Bijbel en zegt: “Dit is onze grootste schat die we van God hebben
gekregen. Hierin vinden we alle antwoorden die we nodig hebben om samen gelukkig te zijn!”

Themales 1: Hoe kies ik goede liedjes?

“Nou, nou, nou” zegt mama, “dat is niet zo goed, laten we even kijken in de Bijbel wat God zegt over
woorden.”
Samen lopen ze naar beneden en zetten zich gezellig in de zetel.
Mama neemt haar grote Bijbel en zoekt Spreuken 15:1 op.
“Luister eens” zegt ze, “zal ik even voorlezen wat God hier heeft geschreven over woorden.”
Ze bladert wat in dat dikke boek en leest voor:
“Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, harde woorden wakkeren woede aan.”
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MEMORIEVERS
1 Kor.10:23

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij
geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.

Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x13cm). Lees het vers voor en leg
aan de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.
In 10:23-11:1 legt Paulus drie dingen uit die gelovigen moeten begrijpen over hun christelijke vrijheid wanneer
ze God in alles wat ze doen de eer willen geven: 1. De basisprincipes voor het gebruiken van de vrijheid, 2. Het
doel van de vrijheid, 3. Het patroon voor hoe de vrijheid te gebruiken.
Vers 23 is een principe voor het gebruiken van de vrijheid. Deze zijn gegeven om ons te gidsen in het gebruik
van de vrijheid tot Gods glorie.
De uitdrukking ‘alle dingen zijn geoorloofd’ wordt in de Schrift niet specifiek geïdentificeerd als zondig. Het
gebruik hiervan verwijst altijd naar de twijfelachtige praktijken, de grijze gebieden in het leven van een Christen
die niet specifiek worden verboden in de Bijbel.
De basisbetekenis van ‘opbouwen’ is ‘een huis bouwen’ en in het verlengde daarvan verwijst het woord naar
het letterlijke of het figuurlijke bouwen van wat dan ook. In het Nieuwe Testament wordt het vaak gebruikt om
de geestelijke groei, het opbouwen van gelovigen, te beschrijven.
Wat ook maar bijdraagt aan de geestelijke groei vormt hetgeen wat ‘nuttig’ is, of heilzaam, bevorderlijk,
gunstig of bruikbaar. Er zijn vier basis elementen die ons helpen om in Hem te groeien: Zijn Woord, prediking
en onderwijs, liefde en dienen in gehoorzaamheid.
Wanneer we voor een keuze staan over een gebruik van iets, zouden we ons moeten afvragen of wij het recht
hebben om het te doen. Wanneer het in de Bijbel niet verboden wordt, is het antwoord ja. Onze volgende
vraag zou daarna moeten zijn, is het nuttig, stichtelijk en opbouwend voor onszelf en anderen? Wanneer het
antwoord op beide vragen ja is, kunnen we het doen tot eer van God. Wanneer het antwoord op beide vragen
nee is, kunnen we het niet tot eer van Hem doen.
Schrijf het vers op het bord, maar doe dit zo dat alle letters van de woorden doorelkaar staan. Laat de kinderen
proberen om de verwarring te ontrafelen. Help de kinderen eventueel. Schrijf de geraden (juiste) woorden
onder op het bord, zodat ze kunnen volgen. Een voorbeeld van een door elkaar gegooid vers: lale nigedn njiz
imj oogerooldf, raam tine llea gneind zinj gittun. Ella nidgen njiz ijm oorgelfodo, rama etin llea negnid wuoben
po.

Goed of slecht?
Neem verschillende soorten voorwerpen mee die met muziek te maken hebben. Voorbeelden kunnen zijn: een
radio, een CD speler, een CD, een muziekinstrument, een mp3 speler, etc. Laat deze voorwerpen een voor een
aan de kinderen zien. Stel bij ieder voorwerp de vraag of het goed of slecht is. Vraag hen om hun antwoord te
motiveren, waarom is iets goed of slecht en wanneer. Het voorwerp is eigenlijk neutraal, wat je er mee doet
zorgt ervoor of het goed is of slecht. Vraag je af of het tot eer van God is of niet.
Hoe kies ik?
Neem een aantal Cd’s mee, een aantal met christelijke muziek en een aantal met niet-christelijke muziek. Doe
deze in een doos. Vraag een kind of hij een CD wil uitkiezen. Wanneer ieder kind een keuze heeft gemaakt,
vraag je hen waarom ze daarvoor gekozen hebben. Vraag de kinderen hoe ze nu kunnen weten of de muziek
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Onze mond
Vraag de kinderen wat we allemaal met onze mond kunnen doen. We kunnen er mee eten, spreken, een zoen
geven, zingen. Is alles wat je met je mond doet goed? Is zingen goed? Laat de kinderen dingen noemen die niet
tot eer van God zijn als we onze mond gebruiken. Daarna mogen ze dingen noemen die wel tot eer van God zijn
wanneer we onze mond gebruiken. Zing een loflied tot eer van God met elkaar.

Themales 1: Hoe kies ik goede liedjes?

IJSBREKERTJES
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die op deze Cd’s staat goed is om naar te luisteren of niet? Waar zouden ze op moeten letten? Laten we eens
luisteren wat de Bijbel daarover te zeggen heeft.

KNUTSELWERKJES
Een vrolijk geluid
Geef elk kind een wc-rol (of een keukenrol doormidden). Versier de lege koker met gekleurd papier, linten,
glitters, etc. Maak daarna een kant van de koker dicht, door hier papier overheen te plakken. Doe droge rijst of
maïskorrels in de koker. Maak daarna de andere kant van de koker dicht. Gebruik dit instrument om bij te
zingen. Schrijf of plak het volgende vers op hun instrument, Ps.150:4, “Loof Hem met tamboerijn en reidans,
loof Hem met snarenspel en fluit.”
Variatie: geef elk kind twee papieren bordjes. Laat hen een voor hen neerleggen en er droge rijst of maïs op
hun bord leggen. Doe hier het andere bord op en niet deze aaneen. Laat hen hun instrument versieren. Maak
vier gaten met een perforator en doe hier linten doorheen.
Mijn hart zingt voor de Heer
Geef elk kind een kopie van het blad “Mijn hart zingt voor de Heer” en een vel rood papier. Laat hen hier een
groot hart uit knippen (je kunt ook een hart voorgetekend hebben). Laat hen het vers uit Psalm 30:12 “Daarom
zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen. HEERE, mijn God, voor eeuwig zal ik U loven” op schrijven
en muzieknoten bijplakken.
De woorden van mijn mond
Geef elk kind een kopie van de vingerpop van het blad “De woorden van mijn mond” op stevig papier. Laat hen
dit uitknippen en inkleuren. Knip daarna de twee gaten uit die onderaan het poppetje zijn. Hier kunnen ze twee
vingers door doen, zodat ze er mee kunnen spelen. Plak of schrijf de tekst van Ps.19:15 achterop het poppetje.
Zijn de woorden van de liedjes die we het poppetje laten zingen tot eer van God?

KNUTSELACTIVITEITJES

Muziekspelletje
Laat de kinderen in een cirkel zitten. Laat muziek afspelen, waarbij de kinderen een Bijbel moeten doorgeven.
Wanneer de muziek stopt, moet het kind een Bijbelvers opzoeken die jij hebt opgegeven. Zoek van te voren
verzen op en laat deze met het thema van deze les te maken hebben. Om het gemakkelijker te maken kun je
memoblaadjes op de juiste plaatsen leggen waar het vers zich in de Bijbel bevindt. Heeft het kind het vers
gevonden, mag hij het voorlezen. Daarna gaat het spel weer verder.
De juiste weg
Blinddoek een kind en geef het instructies om alleen stappen te nemen die jij hem vertelt. Nadat je hem goed
en veilig doorheen het klaslokaal hebt geleidt, vertel je de kinderen dat ze het onderwijs van hun ouders
moeten vertrouwen en hun instructies zouden moeten volgen om de pijnlijke consequenties te kunnen
vermijden. Net zoals we God kunnen vertrouwen die ons ook instructies geeft om problemen te voorkomen,
omdat Hij alwetend is, kunnen we onze ouders vertrouwen, omdat zij wijsheid hebben verworven doorheen de
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Muziek
Doe de kinderen voor hoe je ritmisch kan klappen. Laat de kinderen je voorbeeld volgen. Terwijl er geklapt
wordt, voeg je stemmen toe die “do, re, mi, fa, sol, la, si, do” zingen. Probeer eventueel een canon te maken. Je
kunt het ook nog gaan uitbreiden door de voeten te laten stampen op de vloer. Vertel hierna dat de les
vandaag gaat over muziek en hoe we goede liedjes kunnen kiezen.
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Beweegspelletje
Zing samen met de kinderen een bekend (Bijbel) liedje. Spreek van te voren af dat de kinderen bij een bepaald
teken moeten stoppen met zingen. Je kunt als variatie ook met hen in een cirkel lopen tijdens het zingen en dat
ze niet alleen bij het teken moeten stoppen met zingen, maar ook moeten stoppen met lopen. Maak eventueel
gebruik van stoelen, waarop ze moeten plaatsnemen. Is iemand te laat met het stoppen, is deze uit.
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jaren en in hun wandel met de Heer. Jij kunt God gehoorzamen en vertrouwen door je ouders te gehoorzamen
en te vertrouwen. Breng dit in verband met keuzes die we maken in verband met liederen en muziek.
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Goed liederen kiezen
Geef elk kind een kopie van het blad “Goed liederen kiezen.” Laat hen dit individueel of samen in groepen
invullen.
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GOEDE LIEDEREN KIEZEN
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DE WOORDEN VAN MIJN MOND
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MIJN HART ZINGT VOOR DE HEER
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Handreiking themales 1

Hoe kies ik…
goede liedjes?

PSALM. 150; 19:15; 1TIM.6:17B; 1KOR.10:31; SPR.15:1

MEMORIEVERS
1 Korinthe 10:23

“Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij
geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Muziek is een opeenvolging van verschillende _______________ in een herkenbare
_______________ .



In Psalm 150 lezen we dat we God kunnen loven met
___________________________________________________________



Juist of fout: De woorden in een liedje zijn volgens Psalm 19:15 niet zo heel
belangrijk. ______________________________________________



Juist of fout: God houdt van alle muziek.

Vul de ontbrekende woorden uit Spreuken 15:1 verder aan:
“Een _______________ antwoord doet _______________ bedaren, harde
_______________ wakkeren _______________ aan.



Welke vijf vragen kan je jezelf stellen om na te gaan of een liedje goed is?
1._________________________

2. _________________________

3._________________________

4. _________________________

5._________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)

Themales 1: Hoe kies ik goede liedjes?
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___________________________________________________________
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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Themales 2

Hoe kies ik…
leuke
computerspelletjes?

1TIM.4:1-8; SPR.4:23; 22:24-25; ROM.6:16; 1KOR.14:20; FIL.2:1-4; 4:8

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen met onderscheidingsvermogen hun computerspellen selecteren en er wijs mee omgaan.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:






Weer te geven waarom een christen niet klakkeloos de dingen van een niet-christen kan overnemen.
Het onderscheid tussen oefening van het lichaam en godsvrucht te omschrijven.
Te onderscheiden wat als een geschenk van God aanvaard mag worden en wat niet.
Samen te vatten waarom het hart boven alles behoed hoort te worden.
Vijf risico’s bij het gamen op te sommen.

MEMORIEVERS
1 Korinthe 10:23 “Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij
geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.”

Dank God om Zijn genade en goedheid in het geven van spelconsoles.
Ga bewust en selectief om met je computerspelletjes.
Zoek manieren om iemand anders te dienen vooraleer de spelcomputer aan te zetten.
Groei in je verantwoordelijkheden en niet in je speluren.
Gebruik computerspelletjes enkel als ontspanning of om iets bij te leren en misbruik ze niet als een
tijdverdrijf.

VOLGENDE WEEK

HOE KIES IK WIJZE VRIENDEN

Lees Job 6:14; 16:21; Spr.16:19; 17:17; 18:24; 24:1-2; 27:6, 9; Psalm 41:10; 119:63
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TOEPASSINGEN
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ACHTERGROND
Toen Steve Russell in 1962 de eerste game ‘Space War’ programmeerde, had hij
nooit durven dromen wat zijn ‘hobbyprojectje’ teweeg zou brengen. Een kleine
halve eeuw later zijn games uitgegroeid tot een miljardenindustrie die nauwelijks
nog moet onderdoen voor film. Volgens de Belgian Entertainment Association
(BEN) kocht de Belgische consument in 2011 65,4 miljoen games, waarvan meer
dan 84% voor gebruik met de spelconsole (Dsi, PS3, PSP, WII en Xbox). De verkoop
van PC- en consolegames genereerde een omzet van 220 miljoen Euro en bleef dus
4
nagenoeg stabiel in vergelijking met 2010.

4

http://www.belgianentertainment.be/... /belgen_hebben_meer_dan_65_miljoen_games_gekocht/
http://www.cjsm.vlaanderen.be/gaming/index.shtml
6
Ibid.
7
http://www.theesa.com/
5
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Een spelconsole is iets goeds en niet verwerpelijk (1Timotheüs 4:1-8)
Hoe gemakkelijk het ook lijkt om de game-industrie met de Bijbel aan te vallen, is het goed om eerst even stil te
staan bij het hart van de games – de spelconsole waarmee games gespeeld kunnen worden. In 1Timotheüs 4:18 waarschuwt Paulus zijn geestelijk kind Timotheüs dat er in de (nabije) toekomst mensen zich zullen laten
misleiden door valse leraren die het celibaat leven boven het huwelijksleven en het onthouden van voedsel
boven het genieten van voedsel zullen plaatsen. Deze leraars noemt hij zelfs “misleidende geesten en leringen
van demonen” (vs.1). Als onderbouwing tegen deze leringen haalt Paulus aan: “alles wat God geschapen heeft,
is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt” (vs.4). De leer, dat het
onthouden van bepaalde zaken die God geschapen heeft vromer is, beschrijft hij als “onheilige en onzinnige
verzinsels” die moeten verworpen worden (vs.7). Merk hierbij op dat Paulus niet schrijft dat “alles goed is”,
maar dat “alles wat God geschapen heeft” goed is (vs.4). Niet alles wat er bestaat is een smetteloos geschenk
uit de hand van de Schepper. De Schepping werd namelijk gevolgd door de zondeval waardoor het kwade in de
wereld een actieve rol kreeg en veel van Gods schepping verknoeid werd. We moeten er dus zorgvuldig op
letten dat we schepping en zondeval, orde en chaos, niet verwarren en steeds ervoor waken dat we enkel met
dankzegging aanvaarden wat God aan ons gegeven heeft. Toch is er onder de christenen nog veel meer ruimte
voor dankbaarheid naar God toe dan we tot nu toe aannemen. John Stott omschrijft het zo: “Er zou onder ons
een nog groter dankbaar genot moeten heersen in de plaats van ons talmend evangelisch ascetisme… We lijken
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Een studie naar de vrijetijdsbesteding van Belgische jongeren door OIVO (2008) geeft aan dat 72% van de
5
Belgische 8- tot 18-jarigen gamet. Het spelen van computerspelletjes is dan ook een wezenlijk onderdeel
geworden binnen de jongerencultuur. Het is zelfs gegroeid tot een vanzelfsprekend iets. Kinderen gamen. Ook
binnen de christenwereld is hierin geen onderscheid te merken en is er, buiten het hier en daar iets selectiever
kiezen van games, geen beduidend verschil tussen het gamegedrag van kinderen die opgroeien in een
christengezin en hun leeftijdsgenootjes. Slechts weinig ouders gaan bewust om met deze “gamecultuur”
waardoor velen onbewust geleid worden door de “gezindheid” van de wereld en daardoor in dit levensgebied
niet “kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Rom.12:2). Veel
christen ouders weten hun gezin op allerlei fronten te beschermen tegen de invloeden van de wereld, maar
laten de achterdeur via de spelconsole wagenwijd openstaan. “Ja maar, het zijn toch maar onschuldige
spelletjes”, wordt soms daarbij gedacht, “de kinderen mogen hun toch ook ontspannen.” Of anderen denken:
“Ze kunnen beter thuis met vrienden voor de computer zitten waar ik nog enige controle heb, dan elders de
straat af schuimen waar ik als ouder totaal geen zicht op heb.” Dit zijn allemaal interessante gedachten en
veronderstellingen die mogelijk enige waarheid bevatten, maar die toch best getoetst kunnen worden. De
invloed van computerspelletjes is namelijk groter dan velen durven aannemen. Zo blijkt dat de game-industrie,
die zich eerst richtte op kinderen en jonge tieners, zich veel meer is gaan richten op de volwassenen. De reden
hiervoor is dat “twintigers en dertigers die zijn opgegroeid met games eens graag teruggrijpen naar hun oude
hobby of spelen met hun kinderen wanneer die oud genoeg zijn.”6 Onderzoek van de ESA (Entertainment
Software Association) geeft aan dat de gemiddelde leeftijd onder de gamers maar liefst 35 jaar bedraagt en dat
deze gamer gemiddeld 7,5h per week spendeert aan het spelen van games.7 Dit wil ruwweg zeggen dat de
gemiddelde gamer een volwassen persoon is die één volledige werkdag per week aan de kant zet om
computerspellen te spelen.
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de leer van de verlossing beter te hebben begrepen dan de leer van de schepping. We zijn dankbaarder om de
genadegaven, dan om de natuur en kunst. Mogelijk kan G.K. Chesterson ons hierin helpen:
Jij dankt voor de maaltijd.
Dat is prima.
Maar ik dank voor het toneelstuk en de opera,
Ik dank voor het concert en de pantomime,
Ik dank voor ik een boek open,
Ik dank voor ik schetsen maak en schilder,
Zwem, scherm, boks, wandel, speel, dans;
En ik dank voor ik mijn pen in de inktpot dip.
We moeten alle geschenken van de Heer – de glorie van de hemelen en de aarde, van de bergen, rivieren en
zeeën, van de bomen en bloemen, van de vogels, dieren en vlinders en van het ingewikkeld evenwicht van de
natuur; de uitzonderlijke voorrechten van onze menselijkheid (rationeel, moreel, sociaal en geestelijk) doordat
we geschapen zijn naar Gods beeld en als beelddragers van Hem zijn aangewezen; het genot van de
verschillende geslachten, het huwelijk, seksualiteit, kinderen, opvoeding, het gezinsleven en onze familie en
vrienden; het ritme van werken en rusten, van de dagelijkse bezigheden als middel om samen te kunnen
werken met God en bij te dragen tot het algemeen welzijn, en voor de dag des Heren waarop we het werken
vervangen door het aanbidden; de zegen van vrede, vrijheid, gerechtigheid en een goede overheid, en voor het
eten en drinken, kleding en onderdak; en onze menselijke creativiteit die uitgedrukt wordt in muziek,
literatuur, schilderkunst, beeldhouwen en drama, en in de vaardigheden en spitsvondigheden die we terugzien
in de sportwereld – trachten te onderscheiden en dan te herkennen en erkennen, waarderen en van genieten.
Deze dingen verwerpen is het “afvallig… worden van het geloof” omdat het de Schepper beledigd. Deze dingen
in dankbaarheid aannemen en ervan genieten is het verheerlijken van God “Die ons alle dingen in rijke mate
8
verschaft om ervan te genieten” (1Tim.6:17).

De gamepad van het hart (Spreuken 4:23)
Het eren van God schuilt dus niet in het mijden of verwerpen van bepaalde dingen die God ons heeft
geschonken. Het afwijzen van een spelconsole heeft op zich dus ook niet veel toegevoegde waarde in je wandel
met de Heer. Het godsvruchtig leren omgaan met een spelconsole heeft daarentegen veel waarde. Sterker
zelfs, wanneer je erin slaagt de spelconsole zo een plaats te geven dat je God erdoor kan verheerlijken, groei je
in godsvrucht en leer je doen wat goed, welbehaaglijk en volgens Gods wil is (cf. Rom.12:2). Groeien in
godsvrucht begint in het hart, want het hart “is de bron van je leven” (Spreuken 4:23, NBV). Wanneer je hart (je
verstand, gedachten wil en gevoelens) gevoed kan worden met goede dingen ga je vanzelf ook goede dingen
doen. Andersom is ook waar, als je hart verleid wordt door allerlei kwade dingen, ga je vanzelf ook slechte
8
9

“The Message of 1Timothy & Titus”, John Stott, Inter- Varsity Press, 1996, p.114-115
“First Timothy”, D.Edmond Hiebert, Evermans Bible Commentary, 1957, p.82
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Toch kan het soms aangeraden zijn om bepaalde dingen die God geschapen heeft te ontzeggen. Paulus
onthield zijn lichaam namelijk geregeld dingen “op harde wijze” en maakte “het dienstbaar” zodat hij de
controle had over zijn lichaam en niet omgekeerd (1Kor.9:27). Ook onthield hij zijn lichaam geregeld voedsel
tijdens het vasten (2Kor.11:27). “Het lichaam met al haar verlangens disciplineren heeft een bepaalde waarde
en hoort uiteindelijk ook bij het godsvruchtig leven. Maar het is slechts een klein deel ervan want ware
9
godsvrucht komt voort uit het hart en niet uit lichamelijke discipline.” Daarom vervolgt Paulus ook zijn
waarschuwing naar Timotheüs dat “de oefening van het lichaam van weinig nut” is (1Tim.4:8) en hij zich
daarom meer moet oefenen “in de godsvrucht”, het eren van God, omdat de godsvrucht nuttig is “voor alle
dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft” (vs.8). Het
disciplineren van het lichaam door bepaalde geschenken van God te mijden heeft hooguit waarde in dit leven,
maar het groeien in godsvrucht heeft waarde in zowel dit als het volgende leven.
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Ook een spelconsole hoort bij hetgeen God heeft geschapen. Hij voorzag in de rijkdommen van grondstoffen
die nodig waren om alle onderdelen te maken en voorzag in de nodige kennis en vaardigheden van mensen die
dit konden bedenken en ontwikkelen. Een spelconsole mogen we met dankzegging aanvaarden “want het
wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed “(1Tim.4:5). Gods Woord bevestigt ons hierin en
door ons dankbaar gebed kan ook de spelconsole gebruikt worden tot eer van Hem.
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dingen doen. Daarom staat ook in Spreuken dat we ons hart moeten beschermen “boven alles wat te
behoeden is”, dat is het allerbelangrijkst. Gelijk een gamepad de richting van de spelkarakters bestuurt, zo
bestuurt jouw hart alles wat jij doet of zegt.
Ongevaarlijk, maar niet zonder gevaar - Enkele risico’s bij het gamen
De invloed die het gamen heeft op de gamer is een controversieel iets. Vele studies tonen aan dat veel
hedendaags geweld veroorzaakt wordt door de vele gewelddadige films en games. Maar haast evenveel
studies beweren net het tegendeel. Kortom, de huidige wetenschap lijkt niet tot een sluitende conclusie te
(willen) komen. Daarom kunnen we ook hierin de Heer danken om de genoegzaamheid van Zijn Woord
(2Tim.3:16) waarmee we alles in hand hebben om te groeien in godsvrucht (2Pet.1:3).
1.

Heb invloed of wordt beïnvloed (Spreuken 22:24-25, Psalm 1:1-3)  Slechte invloed
Ook al trachten veel wetenschappers het tegendeel te bewijzen, “Dwaal niet: slecht gezelschap
bederft goede zeden” (1Kor.15:33). De Bijbel leert niet dat anderen jouw hart kunnen veranderen, jij
blijft steeds verantwoordelijk voor alle ontwikkelingen in je hart, maar de Bijbel leert wel dat anderen
je hart kunnen uitdagen en beïnvloeden. Hoe stevig je ook mag staan, wanneer je voortdurend langs
bepaalde kanten geduwd wordt, is struikelen of vallen haast iets vanzelfsprekend. Zoals we al eerder
zagen spendeert de gemiddelde gamer 7,5h per week aan het spelen van computerspelletjes. Het kan
dan haast niet anders dat deze games een bepaalde invloed hebben.
Een Amerikaans psychologisch tijdschrift publiceerde in 2006 dat wetenschappers een causaal
verband hebben gelegd tussen gewelddadige games en agressief gedrag.10 Er waren al studies die
suggereerden dat mensen die gewelddadige games spelen waarschijnlijk ook agressiever zouden zijn.
Maar andere deskundigen zeiden dan weer dat gewelddadige mensen juist door die spelletjes worden
aangetrokken. Een team van de Universiteit van Missouri-Columbia vond op basis van metingen van
de hersenactiviteit voor het eerst een causaal verband. De onderzoekers rond Bruce Bartholow gingen
een hersenactiviteit na die bekendstaat als het P300 antwoord en die de emotionele impact van een
beeld aangeeft.
Wanneer mensen, die gewelddadige games speelden, beelden van geweld in het echte leven werden
voorgeschoteld, bleken zij daarop minder te reageren dan anderen. Toen diezelfde groep andere
schokkende beelden zag van dode dieren of zieke kinderen, was hun reactie veel natuurlijker.

2.

Vrij in Christus en slaaf in het spel (Romeinen 6:16)  Verslavend effect
Vermits je in een computerspel voortdurend gedwongen wordt om mee te gaan of te reageren op de
beelden die de spelconsole voor je genereert, ben je als het ware een slaaf van het spel. Jij hebt totaal
geen invloed op hetgeen op je afkomt, maar moet voortdurend het spel volgen en reageren.
“Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen?” lezen
we in Romeinen 6:16. Hoe vrij vele christenen zich ook weten in Christus, toch schuilt er steeds het
gevaar dat ze zich tot slaaf van het spel laten maken.
“Gamers omschrijven hun favoriete spel vaak als 'verslavend' wat door hen als iets positiefs wordt
ervaren. Het is zo leuk dat je niet kan stoppen. Als je vooruitgang boekt in een spel voel je je goed en
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Deze studie van Bartholow bevestigt enkel hetgeen de Bijbel meerdere malen weergeeft, heb invloed
of wordt beïnvloed (cf. Psalm 1:1-3; Spr.22:24,25).
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Toen de gamers de gelegenheid kregen een vermeende tegenstander te straffen, namen degenen met
de kleinste P300 hun toevlucht tot de strengste straffen. "Voor zover ik weet is dit de eerste studie die
aantoont welke effecten gewelddadige games op de hersenen hebben en die de voorbode zijn van
agressief gedrag. Zij die een hoop gewelddadige videospelletjes spelen, zien niet veel verschil met
neutrale (games). Zij worden minder gevoelig. Maar hun reactie blijft normaal op niet-gewelddadige
negatieve taferelen", aldus Bartholow.
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wil je verder spelen. Gamers gaan dan ook vaak op in het spel waardoor het kan gebeuren dat ze
nauwelijks iets opmerken van wat er rond hen gebeurt.”11
De fysiologie van deze videospelletjes geeft hierop een betekenisvol antwoord. “De endorfines die
vrijkomen tijdens het spelen van een intens computerspelletje, zijn dezelfde chemicaliën die vrijkomen
tijdens een angstsituatie of seksuele activiteit. Zoals algemeen gekend kunnen de vrijgaven van deze
hormonen verslavend worden.”12
Het intensief spelen van games kan dus daadwerkelijk de productie van afgoden in het hart drastisch
versnellen. Eerste zichtbare signalen? Laten we zeggen als het plezier in het gamen groter wordt dan
het plezier in het aanbidden en dienen van God, dat je al aardig op weg bent. Als je daarbij meer
bewuste tijd besteed aan het spelen van games dan aan het dienen van de Heer, mag je jezelf toch wel
enkele vragen beginnen te stellen en je hart best eens onderzoeken.
“Zo af en toe gamen kan een volkomen gerechtvaardigde ontspanningsactiviteit zijn, maar een
verslaving aan computerspelletjes is gewoonlijk een weerspiegeling van zondige gedragspatronen
13
(luiheid, zelfzucht, een gebrek aan discipline, e.d.).”

Deze scholieren hebben goede observaties gemaakt, want wereldwijd is er een culturele
gedachtegang ontstaan dat ouder worden iets negatiefs is. Dit uit zich niet enkel in de
schoonheidssector waar tonnen zalfjes en crèmes geproduceerd worden om de vrouwen (en
tegenwoordig ook mannen) de eeuwig jeugdige “look” te garanderen. Ook in de game-industrie is
deze gedachtegang gesignaleerd en natuurlijk heeft deze industrie erop ingespeeld. “We stoppen niet
met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we stoppen met spelen” is een favoriet
citaat van tijdsverspillers en gamers. Deze uitspraak zou zinnig zijn als oud worden iets slechts was. In
onze cultuur wordt jeugdigheid gewaardeerd en dwaasheid geprezen. Maar vanuit een Bijbels
perspectief is dat anders: er is bewondering voor een hoge leeftijd, volwassenheid en wijsheid
(1Kor.14:20; Ef.4:13; Heb.5:14). Volwassenen die al hun vrije tijd spelletjes spelen blijven niet jong, ze
blijven onvolwassen.
In hun boek “Do Hard Things” omschrijven Alex en Brett Harris deze groep volwassenen als “kidults”
(volwassenen die kind zijn gebleven). Austin Duncan schrijft in het boek “De juiste koers in een wereld
op drift” hierover het volgende: “Vele auteurs, zowel christelijke als seculiere, hebben geschreven
over het moderne verschijnsel van de verlengde adolescentie. Deze jonge volwassenen mijden veel
verantwoordelijkheden die normaal bij het volwassen worden gepaard gaan, stellen het huwelijk uit
(maar niet noodzakelijk de seksuele intimiteit) en houden hun volwassenheidsniveau van het
middelbaar onderwijs in stand tot ze in de twintig (sommigen tot in de dertig) zijn. Als echte Peter
Pans willen ze gewoonweg niet volwassen worden. Hun zorgeloze mentaliteit brengt meer mee dan
minachting voor grijze haren; ze worden gekenmerkt door een onbezonnen afwijzing van wijsheid, een
11
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De eeuwige jeugd (1Korinthe 14:20)  Aanzet tot dwaasheid
In een werkstuk van enkele scholieren maakten ze in hun onderzoek naar de gamecultuur bij jongeren
uit het hoger onderwijs, universiteit en de jongeren die al reeds werken een volgende vaststelling:
“…bleek dat computerspelletjes voor hen een soort toevluchtsoord zijn. Zij moeten al beginnen
meedraaien in het ‘echte leven’, maar terwijl ze computerspelletjes spelen, kunnen ze nog eens het
kind in zich boven halen en zich volledig geven. Dus doen ze dat ook. Zo voelen ze zich opnieuw kind
en beleven ze de spelletjes opnieuw zoals ze deze als kind beleefden. Jongeren zijn namelijk bang om
volwassen te worden, omdat hen dan een heel pak verantwoordelijkheid opgelegd wordt, die een
groot deel van de jongeren liever nog niet volledig hebben. (Dit zie je ook aan het feit dat ze op kot
gaan, maar toch nog met de vuile was thuis komen.) Uiteraard spelen ze spelletjes voor hun eigen
leeftijd, maar toch komen de kinderlijke kanten opnieuw boven. Bij gewelddadige spelletjes gaan ze er
helemaal in op… “14
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onvolgroeid begrip van schoonheid en een kinderachtige dweperij met plezier en zelfzuchtige
bezigheden. Op een bepaald moment moeten de verantwoordelijkheden van de volwassenheid het
zich regelmatig overgeven aan computerspelletjes onmogelijk maken. Jonge mannen moeten het eind
van hun gamedagen overwegen wanneer ze deze verantwoordelijkheden omarmen: een carrière
beginnen, trouwen en een gezin stichten (cf.1Kor.16:13). Jonge mannen weten tegenwoordig een
heleboel over games, maar slechts heel weinig over integriteit, theologie, hard werken en het
verwerven van een vrouw op een manier waardoor God geëerd wordt. Ze hebben de rollen gespeeld
van virtuele helden, maar hebben toch geen kennis van werkelijke opoffering, eer en moed. Ze
hebben in denkbeeldige ruimteschepen reizen gemaakt naar digitale werelden, maar velen van hen
hebben nog steeds niet hun huis verlaten (cf. Gen.2:24). Ze zijn gedisciplineerd genoeg om net zo lang
te spelen als nodig is om het volgende niveau te bereiken, maar op elk ander gebied van het leven
ontbreekt het hun aan discipline. Op de een of andere manier verloopt de overgang van het acht uur
15
achter elkaar gamen naar achturige werkdagen niet zo goed.”

Ik en avatar (Filippenzen 2:1-4)  Onrealistisch leven
“Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot
nu toe” (Rom.8:22). De aarde is geen walhalla waar alles in rust en vrede leeft. Om dit te beseffen
moet je het vers uit de brief aan de Romeinen niet eens kennen. Gewoon je ogen opendoen en je
onder de mensen begeven is voldoende op een stuk van alle ellende, verdriet, tegenslagen,
moeilijkheden, spanningen, ruzies, bedrog, ongerechtigheid, e.d. in deze wereld te proeven. Leven in
deze wereld gaat niet zonder slag of stoot en niet alles verloopt zoals wijzelf willen. Dat zijn nuchtere
feiten die ieder mens kan waarnemen. Niet voor niets zijn bepaalde “god games”, spellen waarbij de
speler over het leven van virtuele mensen kan beschikken, erg populair geworden omdat ze mensen
de mogelijkheid geven om als het ware uit deze wereld te stappen en naar een wereld te gaan waar ze
zelf alles in handen hebben en aan niemand verantwoording schuldig zijn. Austin Duncan schrijft: “In
het nabootsen van het echte leven bieden veel games spelers de beheersing over een avatar (een
online karakter/persoonlijkheid die de menselijke speler representeert in een virtuele wereld). De
avatar is volledig onder controle van de gamer en kan wel of niet een reële weerspiegeling zijn van
uiterlijk, leeftijd, geslacht, ras, ideologie, haardracht en dergelijke van de gamer. Games als The Sims
en Second Life zijn steeds persoonlijker geworden doordat de spelers uren besteed hebben aan het
nastreven van plaatsvervangende fantasielevens door hun avatars: ze beheersen de virtuele
bewegingen, beslissingen, relaties, geldzaken en toekomst van hun gecomputeriseerde scheppingen.
Maar hoe is een dergelijk openlijke genotzucht en persoonlijk in beslag genomen worden, in
overeenstemming te brengen met een Bijbels gezichtspunt? Dat is niet goed mogelijk. De kern van het
christen-zijn gaat om het liefhebben van God (Marcus 12:30) en het liefhebben van anderen (Marcus
8:34). Wanneer we lange tijd bezig zijn om onszelf te dienen en onze eigen fantasievolle verlangens uit
te leven, ontwikkelen we niet alleen in onszelf een geest van hedonisme en zelfzucht (waardoor we
een nog grotere begeerte creëren naar ons eigen vermaak), maar tegelijkertijd verwaarlozen we
mogelijkheden om actief Christus na te volgen en anderen te dienen (cf. Fil.2:1-4).”16

5.
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Extra punten voor de rechterstoel van Christus (Filippenzen 4:8; 2Korinthe 5:10)  Nutteloos

“De juiste koers in een wereld op drift”, Austin Duncan, Grace Publishing House, p.53-54
Ibid, p.56
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4.
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Reeds in de jonge fase van het kind zijn horen ouders hun kinderen erbij te bepalen dat hun kind-zijn
slechts iets tijdelijks is en dat ze als echte helden horen te streven naar volwassenheid. Dit kan door
reeds van kleins af aan bepaalde verantwoordelijkheden te geven en deze verantwoordelijkheden te
laten toenemen naargelang ze ouder worden. Net zozeer hoort er binnen het gezin een grotere
nadruk te liggen op hun karakter voor God, Bijbels onderwijs en de centraliteit van het kruis in hun
leven dan op de evolutie van de gamewereld. Dit is een opdracht die aan iedere ouder is meegegeven.
“Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet
afwijken” lezen we in Spreuken 22:6. Dit geldt ook voor de verkeerde levensweg waarin de jongeman
volop geoefend wordt in de games, ook dan zal hij daarvan niet afwijken als hij ouder is.
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“Vanwege de complexiteit van computerspelletjes kost het vaak dagen om ze te beheersen en weken
om ze te verslaan. Een spel waarvan de aanschaf slechts veertig of vijftig euro bedraagt, kost het
misschien wel honderden uren aan verloren tijd. Bij veel spelen ontwikkelt het karakter van de gamer
zich terwijl hij vordert door de virtuele verhaallijn en bekwamer en beter toegerust wordt. Maar
vanuit een realistisch standpunt gezien verwerven de spelers zelf weinig meer dan het
carpaaltunnelsyndroom en een verder nutteloze kennis van een fictief wapentuig.”17 Hoe goed we
onze avatar ook maken en dienstbaar we ook mogen zijn in onze virtueel geschapen wereld, wanneer
de stekker uit het stopcontact wordt getrokken blijft er niets meer over van deze avatar. Al het goede
dat deze avatar vertegenwoordigde is dan niet meer dan een luchtbel die plots werd doorprikt.
“De tijd die in zulke bezigheden geïnvesteerd wordt, is voor altijd verloren en kan niet hergebruikt
worden voor dingen die werkelijk belangrijk zijn. Uren die gebruikt hadden kunnen worden voor werk,
gebed, lezen, dienen, gemeenschap, evangelisatie of alleen maar denken, zijn in plaats daarvan
besteed aan activiteiten die geen blijvende waarde hebben. Gods Woord onderwijst ons dat de tijd
kostbaar is (Psalm 90:12; cf.39:5-6). Een verstandig gebruik ervan is een kwestie van goed
rentmeesterschap. We moeten niet vergeten dat ons leven niet van onszelf is; we behoren Christus
toe (1Kor.6:20). Wanneer we voortdurend tijd verspillen, elke dag een of meerdere uren, verspillen we
het leven dat we hebben toegewijd aan Christus.”18 Wanneer we dan uiteindelijk ooit voor de
rechterstoel van Christus staan, zullen we geen extra vergelding krijgen op basis van de puntenscore
van onze avatar (cf. 2Kor.5:10). Integendeel, de avatar die zoveel tijd en moeite van ons had opgeëist,
zal dan samen met de buit verdwenen zijn naar een ver virtueel land.
Conclusie
Een spelconsole mogen we met dankbaarheid aanvaarden en van genieten. Toch moeten we ons als gelovigen
blijven oefenen in de godsvrucht en ook bij het gamen nagaan hoe we God hiermee kunnen verheerlijken en
op welke manier ons hart negatief beïnvloed kan worden door het spelen van games.
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Daarbij mogen we als christenen nooit uit het oog verliezen dat we als echte mensen leven in een echte wereld
waarin echte zielen slaaf zijn van de zonde en zonder het echte Evangelie in de echte hel zullen belanden.
Christus is werkelijkheid en Zijn Evangelie eveneens. Mogelijkheden om te dienen zijn er overvloedig. Toch
verspillen te veel christenen kostbare uren waarin ze helemaal in beslag genomen worden door iets wat een
goedkoop surrogaat is voor de werkelijkheid. Ze mogen misschien in staat zijn om computerdraken te slim af te
zijn en digitale jonkvrouwen te redden, maar ondertussen blijven hun niet-geredde vrienden en buren in de
greep van de boze. Als nieuwe scheppingen (2Kor.5:17) moeten gelovigen leven in de overweldigende realiteit
van de dood en opstanding van Jezus Christus. We zijn opgewekt met Christus (Kol.3:1) en Hij leeft in ons
(Kol.1:27). Het verkondigen en uitleven van Zijn Woord is onze grote missie (Matt.28:18).
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Aan de ene kant zijn er veel videogames waarvan christenen volkomen gepast kunnen genieten: ze zijn zowel
grappig als niet-aanstootgevend of kunnen zelfs een educatieve waarde hebben. Wanneer ze me mate
gespeeld worden, vormen ze geen geestelijke bedreiging voor mensen en kunnen ze zelfs op een goede manier
bijdragen in de ontwikkeling van de gamer. Aan de andere kant is er een groeiend aantal games dat wel een
aanzienlijk gevaar vormt voor de gelovigen. Hun uitbeelding van de zonde is explicieter geworden naarmate de
grafische kwaliteit verbeterd is, en hun neiging om verslavend te werken is eveneens toegenomen naarmate
het spelen van games is toegenomen en de plots ingewikkelder zijn geworden. Het denken van de christen over
deze kwestie moet onderworpen worden aan de Bijbel. Bijbelse principes moeten heersen over het vermaak
van de gelovige.
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MOEILIJKE WOORDEN
Ascetisme
Causaal
Gamen
Games
Pantomime
Walhalla

Het streven naar of het beoefenen van een reine levenswandel door de eigen
hartstochten en begeerten te beteugelen en zelftucht toe te passen.
Verband tussen oorzaak en gevolg.
Het spelen van computerspelletjes.
Computerspelletjes.
Gebarenspel onder begeleiding van muziek en dans.
Het hoogst bereikbare.

INTERESSANTE WEETJES
Endorfine
Endorfines zijn lichaamseigen signaalstoffen, vaak polypeptides, die als neurotransmitter fungeren.
Neurotransmitters worden door de ene zenuwcel in een synaps vrijgelaten, in de andere zenuwcel zitten
receptoren voor de betreffende stof.
De veel eerder bekende morfinederivaten waaraan endorfines een deel van hun naam ontlenen, zijn toevallig
in staat dezelfde receptoren te activeren. De chemische bouw van morfinemoleculen vertoont weinig tot geen
overeenkomst met die van de endorfines.
Voor de tweede zenuwcel betekent activeren van de receptor vaak het oproepen van een prettig, plezierig,
minder bedreigend gevoel. Het maakt daarbij niet uit of het een echt of een door morfine veroorzaakt signaal
is.
Etymologie
Het woord endorfine is samengevoegd uit de stammen endo, wat vertaald kan worden met binnen, en morfine,
waarmee naar de op de morfines lijkende effecten wordt verwezen.
Effecten
Endorfines werken in de eerste plaats pijnonderdrukkend, maar zorgen ook voor een gevoel van geluk of
euforie, zoals de 'runners high' bij duursporters. De roesachtige toestand die kan ontstaan na een fysieke
inspanning wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het vrijkomen van endorfine. Opium en heroïne werken op
dezelfde receptoren in als endorfine. De smaakervaring bij suikers, vetten, chilipepers en ook chocolade
produceert endorfine in het lichaam. Ook werkt deze verslavende stof zeer actief bij automutilatie
(zelfverminking).
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Het Carpaaltunnelsyndroom
Het carpaaltunnelsyndroom ontstaat doordat een zenuw (de middelste armzenuw, nervus medianus) ter
plaatse van de pols bekneld raakt. Deze zenuw verloopt van de onderarm naar de handpalm via een tunnel die
wordt gevormd door de handwortelbeentjes en een stevig peesblad (de dwarse polsband) aan de
handpalmzijde van de pols. Door die tunnel lopen ook de buigpezen van de vingers. De beknelling van de
zenuw ontstaat door zwelling van het bindweefsel, waardoor de druk in de tunnel toeneemt.

Klachten
De klachten van het carpaaltunnelsyndroom zijn over het algemeen vrij karakteristiek, en komen het meest
voor bij vrouwen. Ze bestaan vaak uit een doof en tintelend gevoel aan de binnenkant van de hand, die
uitstraalt naar de eerste drie of vier vingers van de hand. Dit zijn precies de vingers die door de beknelde zenuw
verzorgd worden. Soms wordt door patiënten in alle vingers, dus inclusief de pink, een doof gevoel
aangegeven; tevens is er soms een uitstralende pijn vanuit de binnenzijde van de hand, via de elleboogregio,
naar de bovenarm en de schouder.
Behalve een doof en tintelend gevoel kunnen ook optreden: een prikkelend en pijnlijk gevoel in de vingers en in
de hand, een gevoel alsof de hand opgezwollen is, en krachtsverlies in uw hand waardoor u zomaar dingen
kunt laten vallen.
Het carpaaltunnelsyndroom manifesteert zich veelal spontaan. Soms worden de klachten erger als de
betreffende hand veelvuldig wordt gebruikt, zoals bij autorijden, fietsen, lezen of wringen.
Soms kan het carpaaltunnelsyndroom zich voordoen in beide handen (vrijwel gelijktijdig, maar vaak na elkaar).
Indien het carpaaltunnelsyndroom al langere tijd bestaat, dan kan er soms sprake zijn van krachtsverlies in de
vingers.
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http://www.huidziekten.nl/folders/nederlands/carpaaltunnelsyndroom.htm
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Oorzaak
Het carpaaltunnelsyndroom wordt veroorzaakt door beknelling van de middelste handzenuw ten gevolge van
zwelling van de omliggende spierpezen in de hand. Dit kan het gevolg zijn van veelvuldige en herhaaldelijke
bewegingen van de hand. Ook zwangerschap, overgewicht en suikerziekte zijn bekende risicofactoren voor het
ontwikkelen van het carpaaltunnelsyndroom. Ook kunnen de klachten aan het begin van de overgang
optreden.
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Nachtelijke klachten komen zeer veel voor. Patiënten geven aan dat ze er wakker van worden en dan met de
hand bewegingen moeten maken om de klachten te laten verdwijnen. Ook bij het ontwaken in de ochtend
doet dit zich voor.
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BIJBELLES
INLEIDING
Vind jij het ook zo leuk om spelletjes te doen? Je kunt dit buiten doen of aan tafel met je papa of mama, maar
je kunt ook spelletjes op de computer doen of een ander spelconsole. Heb jij ook wel eens gehad dat je zo in
het spel opging, dat je heel vervelend naar je broertje reageerde of je mama niet gehoorzaamde toen ze vroeg
of je een taak wilde doen? Vandaag gaan we leren hoe we goede computerspelletjes kunnen kiezen en hoe we
daar mee om kunnen gaan. Ga je mee het avontuur in?
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Lees 1 Tim.4:1-8. Is alles wat God gegeven heeft allemaal even goed?
Merk hierbij op dat Paulus niet schrijft dat “alles goed is”, maar dat “alles wat God geschapen heeft”
goed is (vs.4). Niet alles wat er bestaat is een smetteloos geschenk uit de hand van de Schepper. De
Schepping werd namelijk gevolgd door de zondeval waardoor het kwade in de wereld een actieve rol
kreeg en veel van Gods schepping verknoeid werd. We moeten er dus zorgvuldig op letten dat we
schepping en zondeval, orde en chaos, niet verwarren en steeds ervoor waken dat we enkel met
dankzegging aanvaarden wat God aan ons gegeven heeft. Deze dingen in dankbaarheid aannemen en
ervan genieten is het verheerlijken van God “Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te
genieten” (1Tim.6:17).
 Is een spelconsole verkeerd?
Ook een spelconsole hoort bij hetgeen God heeft geschapen. Hij voorzag in de rijkdommen van
grondstoffen die nodig waren om alle onderdelen te maken en voorzag in de nodige kennis en
vaardigheden van mensen die dit konden bedenken en ontwikkelen. Een spelconsole mogen we met
dankzegging aanvaarden “want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed
“(1Tim.4:5). Gods Woord bevestigt ons hierin en door ons dankbaar gebed kan ook de spelconsole
gebruikt worden tot eer van Hem.
 Kun je God eren met het spelen van een computerspelletje,? Zo ja, hoe dan?
Het eren van God schuilt niet in het mijden of verwerpen van bepaalde dingen die God ons heeft
geschonken. Het afwijzen van een spelconsole heeft op zich dus ook niet veel toegevoegde waarde in je
wandel met de Heer. Het godsvruchtig leren omgaan met een spelconsole heeft daarentegen veel
waarde. Sterker zelfs, wanneer je erin slaagt de spelconsole zo een plaats te geven dat je God erdoor
kan verheerlijken, groei je in godsvrucht en leer je doen wat goed, welbehaaglijk en volgens Gods wil is
(cf. Rom.12:2).
 Wat is groeien in godsvrucht?
Groeien in godsvrucht is dat je meer op Jezus gaat gelijken. Je vormt steeds verder naar Zijn beeld.
 Waar ligt de bron en het begin van je godsvrucht?
Groeien in godsvrucht begint in het hart, want het hart “is de bron van je leven” (Spreuken 4:23, NBV).
 Lees Spreuken 4:23. Waarom moet je je hart beschermen?
Wanneer je hart (je verstand, gedachten wil en gevoelens) gevoed kan worden met goede dingen ga je
vanzelf ook goede dingen doen. Andersom is ook waar, als je hart verleid wordt door allerlei kwade
dingen, ga je vanzelf ook slechte dingen doen. Daarom staat ook in Spreuken dat we ons hart moeten
beschermen “boven alles wat te behoeden is”, dat is het allerbelangrijkst. Gelijk een game pad de
richting van de spelkarakters bestuurt, zo bestuurt jouw hart alles wat jij doet of zegt.
 Er zijn vijf dingen die een risico kunnen vormen bij het spelen van computerspelletjes. Lees
Spreuken 22:24-25, Psalm 1:1-3. Welk risico wordt hier genoemd?
Slechte invloed (Heb invloed of wordt beïnvloed). De Bijbel leert niet dat anderen jouw hart kunnen
veranderen, jij blijft steeds verantwoordelijk voor alle ontwikkelingen in je hart, maar de Bijbel leert
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
1Tim.4:1-8; Spr.4:23; 22:24-25; Rom.6:16; 1Kor.14:20; Fil.2:1-4; 4:8
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wel dat anderen je hart kunnen uitdagen en beïnvloeden. Hoe stevig je ook mag staan, wanneer je
voortdurend langs bepaalde kanten geduwd wordt, is struikelen of vallen haast iets vanzelfsprekend.
Dus heb invloed of wordt beïnvloed.
Lees Romeinen 6:16. Welk risico wordt hier genoemd?
Verslavend effect (Vrij in Christus en slaaf in het spel). Vermits je in een computerspel voortdurend
gedwongen wordt om mee te gaan of te reageren op de beelden die de spelconsole voor je genereert,
ben je als het ware een slaaf van het spel. Jij hebt totaal geen invloed op hetgeen op je afkomt, maar
moet voortdurend het spel volgen en reageren. “Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet
u toch dat u hem moet gehoorzamen?” lezen we in Romeinen 6:16. Hoe vrij vele christenen zich ook
weten in Christus, toch schuilt er steeds het gevaar dat ze zich tot slaaf van het spel laten maken. Het
intensief spelen van games kan dus daadwerkelijk de productie van afgoden in het hart drastisch
versnellen. Eerste zichtbare signalen, laten we zeggen als het plezier in het gamen groter wordt dan
het plezier in het aanbidden en dienen van God, dat je al aardig op weg bent. Als je daarbij meer
bewuste tijd besteed aan het spelen van games dan aan het dienen van de Heer, mag je jezelf toch wel
enkele vragen beginnen te stellen en je hart best eens onderzoeken.
Lees 1 Korinthe 14:20. Welk risico wordt hier genoemd?
Aanzet tot dwaasheid (De eeuwige jeugd). “We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, we
worden oud omdat we stoppen met spelen” is een favoriet citaat van tijdsverspillers en gamers. Deze
uitspraak zou zinnig zijn als oud worden iets slechts was. In onze cultuur wordt jeugdigheid
gewaardeerd en dwaasheid geprezen. Maar vanuit een Bijbels perspectief is dat anders: er is
bewondering voor een hoge leeftijd, volwassenheid en wijsheid (1Kor.14:20; Ef.4:13; Heb.5:14).
Volwassenen die al hun vrije tijd spelletjes spelen blijven niet jong, ze blijven onvolwassen. Reeds in de
jonge fase van het kind zijn horen ouders hun kinderen erbij te bepalen dat hun kind-zijn slechts iets
tijdelijks is en dat ze als echte helden horen te streven naar volwassenheid. Dit kan door reeds van
kleins af aan bepaalde verantwoordelijkheden te geven en deze verantwoordelijkheden te laten
toenemen naargelang ze ouder worden. Net zozeer hoort er binnen het gezin een grotere nadruk te
liggen op hun karakter voor God, Bijbels onderwijs en de centraliteit van het kruis in hun leven dan op
de evolutie van de gamewereld.
Lees Filippenzen 2:1-4. Welk risico wordt hier genoemd?
Onrealistisch leven (Ik en avatar). In het nabootsen van het echte leven bieden veel games spelers de
beheersing over een avatar (een online karakter/persoonlijkheid die de menselijke speler representeert
in een virtuele wereld). Maar hoe is een dergelijk openlijke genotzucht en persoonlijk in beslag
genomen worden, in overeenstemming te brengen met een Bijbels gezichtspunt? Dat is niet goed
mogelijk. De kern van het christen-zijn gaat om het liefhebben van God (Marcus 12:30) en het
liefhebben van anderen (Marcus 8:34). Wanneer we lange tijd bezig zijn om onszelf te dienen en onze
eigen fantasievolle verlangens uit te leven, ontwikkelen we niet alleen in onszelf een geest van
hedonisme en zelfzucht (waardoor we een nog grotere begeerte creëren naar ons eigen vermaak),
maar tegelijkertijd verwaarlozen we mogelijkheden om actief Christus na te volgen en anderen te
dienen.
Lees Filippenzen 4:8; 2 Korinthe 5:10. Welk risico wordt hier genoemd?
Nutteloos (Extra punten voor de rechterstoel van Christus). De tijd die in zulke bezigheden geïnvesteerd
wordt, is voor altijd verloren en kan niet hergebruikt worden voor dingen die werkelijk belangrijk zijn.
Uren die gebruikt hadden kunnen worden voor werk, gebed, lezen, dienen, gemeenschap, evangelisatie
of alleen maar denken, zijn in plaats daarvan besteed aan activiteiten die geen blijvende waarde
hebben. Gods Woord onderwijst ons dat de tijd kostbaar is (Psalm 90:12; cf.39:5-6). Een verstandig
gebruik ervan is een kwestie van goed rentmeesterschap. We moeten niet vergeten dat ons leven niet
van onszelf is; we behoren Christus toe (1Kor.6:20). Wanneer we constant tijd verspillen, elke dag een
of meerdere uren, verspillen we het leven dat we hebben toegewijd aan Christus.” Wanneer we dan
uiteindelijk ooit voor de rechterstoel van Christus staan, zullen we geen extra vergelding krijgen op
basis van de puntenscore van onze avatar (cf. 2Kor.5:10). Integendeel, de avatar die zoveel tijd en
moeite van ons had opgeëist, zal dan samen met de buit verdwenen zijn naar een ver virtueel land.
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SAMENVATTING
Een spelconsole mogen we met dankbaarheid aanvaarden en van genieten. Toch moeten we ons als gelovigen
blijven oefenen in de godsvrucht en ook bij het gamen nagaan hoe we God hiermee kunnen verheerlijken en
op welke manier ons hart negatief beïnvloed kan worden door het spelen van games.
Aan de ene kant zijn er veel videogames waarvan christenen volkomen gepast kunnen genieten: ze zijn zowel
grappig als niet-aanstootgevend of kunnen zelfs een educatieve waarde hebben. Wanneer ze me mate
gespeeld worden, vormen ze geen geestelijke bedreiging voor mensen en kunnen ze zelfs op een goede manier
bijdragen in de ontwikkeling van de gamer. Aan de andere kant is er een groeiend aantal games dat wel een
aanzienlijk gevaar vormt voor de gelovigen. Hun uitbeelding van de zonde is explicieter geworden naarmate de
grafische kwaliteit verbeterd is, en hun neiging om verslavend te werken is eveneens toegenomen naarmate
het spelen van games is toegenomen en de plots ingewikkelde zijn geworden. Het denken van de christen over
deze kwestie moet onderworpen worden aan de Bijbel. Bijbelse principes moeten heersen over het vermaak
van de gelovige.
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Daarbij mogen we als christenen nooit uit het oog verliezen dat we als echte mensen leven in een echte wereld
waarin echte zielen slaaf zijn van de zonde en zonder het echte Evangelie in de echte hel zullen belanden.
Christus is werkelijkheid en Zijn Evangelie eveneens. Mogelijkheden om te dienen zijn er overvloedig. Toch
verspillen te veel christenen kostbare uren waarin ze helemaal in beslag genomen worden door iets wat een
goedkoop surrogaat is voor de werkelijkheid. Ze mogen misschien in staat zijn om computerdraken te slim af te
zijn en digitale jonkvrouwen te redden, maar ondertussen blijven hun niet-geredde vrienden en buren in de
greep van de boze. Als nieuwe scheppingen (2Kor.5:17) moeten gelovigen leven in de overweldigende realiteit
van de dood en opstanding van Jezus Christus. We zijn opgewekt met Christus (Kol.3:1) en Hij leeft in ons
(Kol.1:27). Het verkondigen en uitleven van Zijn Woord is onze grote missie (Matt.28:18).
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CRÈCHELES
Pascal heeft totaal geen zin om ook maar iets te doen.
“Ik verveel me”, zucht hij, “het is hier maar saai!”
Al trekkend en zeurend loopt hij doorheen het huis.
Niets is goed tot hij de spelcomputer ziet.
“Dat is het”, denkt hij, “ik wil een computerspelletje spelen.”
“Mama, mag ik een computerspelletje spelen?” roept hij luidkeels.
Even denkt mama na, “nu even niet”, antwoordt ze, “ik heb nog eerst wat andere taakjes voor jou.”
Pascal wordt nu enorm boos.
Hij wil veel liever een spelletje spelen en hij wil geen taakjes doen.
Woedend en huilend tegelijk rent hij naar boven.
In zijn kamer gooit hij alles door elkaar.
Mama hoort het gestommel boven en besluit om toch maar eens een kijkje te gaan nemen.
In de kamer ziet ze Pascal tussen alle rommel zitten met zijn handen tegen zijn oren gedrukt.

“Mama, ik heb alle taakjes gedaan”, roept Pascal vrolijk door het huis.
Maar wat ziet hij wanneer hij de woonkamer binnenkomt… daar zit mama aan de spelcomputer met een
drankje en lekkere koekjes op Pascal te wachten.
“Lieverd, je hebt hard gewerkt en mag nu ook even genieten van wat rust”, zegt ze tegen hem “zullen we even
samen wat ontspannen door een computerspelletje te spelen?”
Pascal kan niet meer ophouden met lachen.
Zonder twijfelen schuift hij gezellig langs mama en samen genieten ze van een leuk spelletje met elkaar.
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Twijfelend kijkt Pascal naar zijn mama.
“Hoe krijg ik dan die afgod uit mijn hart mama?” vraagt hij nieuwsgierig.
“Heel makkelijk vriend” zegt mama, “gewoon doen wat God van je vraagt en anderen liefhebben.”
Pascal springt recht en gaat kaarsrecht voor mama staan.
“Zeg maar wat ik voor jou mag doen mama, ik wil God gehoorzamen en jou helpen.”
Mama geeft hem wat taakjes en Pascal zijn hart fleurt weer helemaal op.
Al zingend en fluitend rent hij door het huis terwijl hij al het speelgoed opruimt en de boeken bij elkaar legt.
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“Lieverd,” zegt ze, “kom eens even bij mij op de schoot zitten."
Pascal kijkt met een pruillip naar mama en al treuzelend slentert hij naar mama.
“Je bent boos hé, lieverd”, fluistert mama in het oor van Pascal.
Pascal knikt met zijn hoofd.
“Weet je ook hoe dat komt” vraagt mama en hem.
“Neen”, snik Pascal heel stilletjes.
“Laten we eens even in het boek van God gaan kijken” oppert mama en terwijl pakt ze de dikke Bijbel.
Ze opent de Bijbel bij het boek Spreuken en leest voor: “ Bewaak daarom boven alles je eigen hart,
want daar ligt de bron van het leven. “
“Weet je,” zegt mama, “alles wat je denkt of doet komt uit je hart. Als jij zonet heel boos was omdat je geen
computerspelletje mocht spelen, wat zegt dat dan over je hart?”
Even denkt Pascal na, “Ik weet het” zegt hij dan plots, “ik was boos omdat mijn hart boos was!”
“Goed zo,” knikt mama, “maar weet je ook waarom je hart boos was? Je hart was boos omdat het een afgod
had gemaakt. Het computerspelletje was voor jou belangrijker geworden dan het liefhebben van God en
andere mensen. Daarom vond jij het ook niet leuk om taakjes voor mij te doen. Jouw afgod in je hart wilde alle
aandacht.”
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MEMORIEVERS
1 Kor.10:23

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij
geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Themales Les 1).
Schrijf het vers op het bord, maar doe dit zo dat alle letters van de woorden door elkaar staan. Laat de
kinderen proberen om de verwarring te ontrafelen. Help de kinderen eventueel. Schrijf de geraden (juiste)
woorden onder op het bord, zodat ze kunnen volgen. Een voorbeeld van een door elkaar gegooid vers: lale
nigedn njiz imj oogerooldf, raam tine llea gneind zinj gittun. Ella nidgen njiz ijm oorgelfodo, rama etin llea
negnid wuoben po.

IJSBREKERTJES

Een slaaf
Vraag de kinderen of zij weten wat een slaaf is. Zijn er vandaag de dag nog slaven? De Bijbel spreekt ook over
slaven en zegt dat wij zelfs slaaf zijn. Hoe kan dat? Lees Rom.6:16 (HSV) voor aan de kinderen. De Bijbel zegt
dat we of slaaf van de zonde zijn of van de gehoorzaamheid. Leg uit wat zonde is en wat gehoorzaamheid is en
hoe wij daar slaaf van kunnen zijn. Vandaag zullen ze leren over iets waarvan je gemakkelijk slaaf kunt worden.
Geef een kind een bol garen en laat hem dit een maal rond zijn arm wikkelen, laat hem een zonde opnoemen
waar je slaaf van kunt zijn en daarna mag hij de bol garen doorgeven aan het volgende kind. Al gauw zal blijken
dat we gemakkelijk verstrengeld raken in de zonde. Is het fijn om zo verstrengeld te zijn? Hoe kun je weer vrij
van de zonde komen? Vertel dat alleen Jezus je vrij kan maken van de zonde.
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Gewend raken
Vraag de kinderen of zij wel eens dingen doen om anderen te plezieren, misschien dat ze wel eens dingen
gedaan hebben waarvan ze achteraf spijt hebben. Doen ze ook wel eens lelijke dingen, omdat hun vriendje het
doet? Lees Spreuken 22:24-25 voor. Leg uit dat we gemakkelijk dingen doen als we vaak met bepaalde mensen
omgaan en na een poos er gewend aan raken. Lees ook Spreuken 4:23. Wat zegt Gods Woord dat je moet
doen? Vandaag zullen we meer leren over het hart en hoe je die kan beschermen.
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De juiste kleur
Maak een kopie van het blad “De juiste kleuren.” Doe dit in kleur. Heb een stopwatch bij de hand om de
seconden op te nemen. Laat de kinderen om de beurt de kleuren opnoemen die aan de linkerkant van het blad
staan (vouw dit blad eventueel dubbel, zodat de kinderen de andere zijde niet kunnen zien). Ze mogen staren
wanneer de stopwatch gaat lopen. Zet deze stop wanneer ze alle kleuren in volgorde genoemd hebben. Noteer
de uitslagen per kind op het bord. Laat hen dan de rechterzijde van het blad om de beurt op noemen, ze
moeten daarbij niet het woord opzeggen maar de kleur waarin het staat. Neem weer de tijd op en noteer dit
naast de ander tijd die het kind behaald heeft.
De kinderen zullen direct zien dat het langer duurde om het op te noemen. Vergelijk dit hoe het lezen van de
woorden de taak moeilijker maakte, met hoe zonde in ons leven in de weg staat van een relatie met God. Hoe
ouder we worden als kind, hoe beter we gaan begrijpen wat zonde is en wat de consequenties zijn. We leren
de kleuren kennen, we leren lezen en later gaan we de betekenis van de woorden begrijpen. De tweede
activiteit was moeilijker om de kleuren te zeggen, omdat we kunnen lezen en dit belemmerde onze vermogen
om ons te richten op de kleuren.
Zo is het ook met zonde. Nu we ouder worden zien we zonde als een reëel iets in ons leven. We zien wat het
werkelijk is: ongehoorzaamheid aan God. We gaan zien wat voor gevolgen dit heeft op onze relatie met God.
Lees het vers voor uit 1 Pet.1:14 “Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er
vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.”
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KNUTSELWERKJES
Deurhanger
Geef elk kind een kopie van een deurhanger van het blad “Deurhanger.” Geef elk kind een lege cd en laat hen
hierop met speciale cd stift het vers uit 1 Tim.1:4 opschrijven. Laat hen dit verder versieren. Plak de cd op de
deurhanger. De deurhanger kan thuis aan de deur gehangen worden als herinnering om God te danken.
Bescherm je hart
Geef elk kind een kopie van het blad “Bescherm je hart.” Laat hen dit inkleuren en uitknippen. Maak een gleuf
in het hart en schuif daar het slot doorheen. Maak dit met een plakbandje aan de achterzijde vast. Zo kun je
het hart openen.
Het hart
Geef elk kind een rood vel papier. Laat hen hier een groot hart op tekenen (of heb dit voorgetekend) en laat
hen dit uitknippen. Laat hen hier Spreuken 4:23 op schrijven of heb dit uitgeprint voor de kinderen en laat hen
dit op het hart plakken. Maak een gat boven in het hart en doe hier een lint doorheen, zodat de kinderen dit
om hun nek kunnen hangen.

KNUTSELACTIVITEITJES

Goede keuzes
Laat de kinderen in een wijde cirkel staan. In het midden leg je de woorden “Jezus.” Stel om de beurt aan een
kind een vraag die verband houdt met de les. Stel de vraag zo, dat ze ofwel een goede keuze maken of een
slechte keuze. Bij een goede keuze mogen ze een stap naar het midden doen. Bij een slechte keuze moeten ze
op hun plaats blijven staan. Hoe betere keuzes ze maken, hoe dichter ze bij Jezus komen. Vragen kunnen zijn:
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Hartspelletje
Heb voor elk kind een hart en laat hun naam hierop schrijven. Plak dit hart achterop hun rug. Speel een spel
waarin de kinderen moeten proberen om het hart van iemands rug te halen. Het kind moet dus goed opletten
en zijn hart beschermen. Baken het gebied af waarin ze mogen lopen en stel eventueel van te voren een tijd
vast hoelang het spel duurt. Leg uit dat ze de andere kinderen niet mogen vastgrijpen, duwen of aanraken,
anders zijn ze uit. Ze mogen alleen naar het hart grijpen. Zeg niet dat het kind met de meeste harten gewonnen
heeft, degene die als laatste zijn eigen hart nog heeft is de winnaar. Leg uit dat als we gericht zijn op iets wat
ons van Christus af leidt, dat we eigenlijk ons hart verliezen aan iets wat God niet eert. Om ons hart te
behouden en te beschermen en zo uiteindelijk Jezus te dienen met geheel ons hart, moeten we hard werken.
Net zoals in het spel. Laten we ons hart beschermen voor iets wat het van ons wil stelen.

Themales 2: Hoe kies ik leuke computerspelletjes?

Tijd voor God
Hoeveel tijd heb jij op een dag voor God? Door ons soms drukke leven en het verlangen om zoveel mogelijk
plezier te hebben, zetten we God vaak op de laatste plaats. Deze activiteit helpt de kinderen om te zien waar ze
hun tijd aan besteden.
Geef elk kind een kopie van het blad “Tijd voor God.” Lees de instructies bovenaan het blad en laat hen het
blad invullen, laat hen de dag voor de zondagsschool nemen. Bespreek daarna wat ieder heeft ingevuld. Lees
Matt.6:21, 24 voor. Spreek met de kinderen dat deze verzen betekenen dat God wil dat wij Hem het grootste
deel van de dag schenken. Hoe kunnen we laten zien dat ons hart toegewijd is aan God? Hoe weten we of we
te veel tijd aan een ding besteden en de andere activiteit negeren? Is aanbidden van God iets wat we moeten
doen, zoals huiswerk maken of wat televisie kijken?
Lijst van activiteiten: televisie kijken, Bijbel lezen, eten, computerspelletjes spelen, met vrienden spelen, naar
muziek luisteren, boeken lezen, taken doen, sporten, studeren, bidden, God aanbidden, extra tijd in bed
doorbrengen.
Je kunt deze activiteit gebruiken om de kinderen te laten begrijpen dat alles wat we voor God plaatsen, voor
ons een afgod kan worden. God wil niet dat we andere goden voor Hem plaatsen, maar als we onze tijd en
energie voor God plaatsen en als we dat belangrijker gaan vinden in ons leven, zelfs een computerspelletje
spelen, kan dit in Gods ogen hetzelfde worden als het aanbidden van een afgod. Leg uit dat er niets mis is om
een computerspelletje te spelen, of wat dan ook, als God maar op de eerste plaats staat.
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1. Als mama zegt dat je de computer af moet sluiten, wat doe je dan, ga je direct afsluiten of vraag je of je nog
5 minuten mag spelen? 2. Er staat een griezelige afbeelding op de hoes van een computerspelletje, maar je
vriendje wil deze spelen, wat doe jij? Ik ga het toch doen, want ik vind mijn vriend belangrijk of ik doe het niet,
want ik heb God lief.
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BESCHERM JE HART

37

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Alle rechten voorbehouden.

Themales 2: Hoe kies ik leuke computerspelletjes?

DEURHANGER

38

Groen
Oranje
Bruin
Rood
Geel
Paars

Grijs
Blauw
Zwart
Rose
Blauw
Rood
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DE JUISTE KLEUR
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TIJD VOOR GOD
Het is acht uur op zaterdagmorgen en je bent net opgestaan. Je hebt 12 uur om te besteden voordat je weer
naar bed gaat. Gebruik de kaart hieronder om aan te duiden hoeveel tijd je voor deze activiteiten gebruikt
hebt. Je mag voor een activiteit 0 uur invullen, maar gebruik alle 12 uren.

ACTIVITEIT

HOEVEEL TIJD?

TELEVISIE KIJKEN

BIJBEL LEZEN

ETEN

COMPUTERSPELLETJE SPELEN

MET VRIENDEN SPELEN

NAAR MUZIEK LUISTEREN

BOEKEN LEZEN

TAKEN DOEN

BIDDEN

GOD AANBIDDEN

EXTRA TIJD IN BED DOORBRENGEN
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HUISWERK MAKEN
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SPORTEN
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Handreiking themales 2

Hoe kies ik…
leuke
computerspelletjes?

1TIM.4:1-8; SPR.4:23; 22:24-25; ROM.6:16; 1KOR.14:20; FIL.2:1-4; 4:8

MEMORIEVERS
1 Korinthe 10:23

“Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij
geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Volgens Romeinen 12:2 moeten christenen vernieuwd worden in hun
_______________ en niet _______________ worden aan deze wereld.



Juist of fout: Je lichaam oefenen is het allerbelangrijkst. ______________



Jezelf oefenen in godsvrucht is _______________ voor alle dingen omdat zij de
belofte van het _______________ en van het _______________ leven heeft
(1Timotheüs 4:8).

______________ aanvaarden (1Timotheüs 4:4).


Al hetgeen je denkt of doet, komt voort uit je _______________ (Spr. 4:23).



Som vier gevaarlijke invloeden van computerspelletjes op.
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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Een spelconsole is een _______________ van God en mogen we met
Themales 2: Hoe kies ik leuke computerspelletjes?
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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Themales 3

Hoe kies ik…
wijze vrienden?

JOB 6:14; 16:21; SPR .16:19; 17:17; 18:24; 24:1-2; 27:6, 9; PSALM 41:10;
119:63

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen belang en de invloed van een goede vriendenkeuze inzien.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:






Te beschrijven wat een vriend is.
Enkele kenmerken van een goede vriend op te sommen.
Het verschil tussen een vriend en een kameraad te omschrijven.
De invloed van slecht gezelschap in te schatten.
De waarde van een wijze vriend beseffen.

MEMORIEVERS
1 Korinthe 10:23

“Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij
geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.”

Onderzoek jezelf en ga eens na of jij een goede invloed bent voor anderen.
Ga eens na of er in jouw vriendenkring personen zijn die een slechte invloed op jou hebben.
Ga op zoek naar andere christenen om mee op te trekken en leer van hun wijsheid.
Dank God voor de vriendschappen die je mag hebben en waar je van kan genieten.

VOLGENDE WEEK

HOE KIES IK EEN INTERESSANTE HOBBY

Lees 1Kor.10:31; Rom.12:2; Ef.1:4; Ps.27:4
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TOEPASSINGEN
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ACHTERGROND
In een wereld met een geschatte populatie van 7 miljard mensen zien we dat deze mensen niet allemaal
dezelfde relatie hebben met elkaar. Sommigen hebben helemaal niets met elkaar te maken terwijl anderen
verbonden zijn door hun bloedlijn. Weer anderen zijn collega’s van elkaar, nog anderen delen dezelfde hobby’s
en interesses. Onder al deze soorten omgangen heeft iedereen nog een select groepje kennissen die ‘vrienden’
genoemd worden.
Mensen die op een nauwere manier verbonden zijn en waar men een bepaalde
genegenheid voor voelt.
Het Griekse woord voor ‘vriend’ is philos. Dat komt van het werkwoord philein, wat ‘houden van’ betekent
(zoals nog zichtbaar is in alle soorten –fielen die we kennen). Maar voor het Nederlandse woord ‘vriend’ geldt
hetzelfde. ‘Vriend’ is eigenlijk het tegenwoordig deelwoord van ‘vrijen’, wat oorspronkelijk betekent:
‘liefhebben’. Vriendschap is dan ook een vorm van houden van. Dat heeft ook hiermee te maken dat vrienden
elkaar graag opzoeken, en graag samen dingen doen. Niet dat vrienden altijd bij elkaar moeten zijn, of dat je
niet bevriend kunt zijn met iemand die op grote afstand van je woont, maar er moet iets zijn wat die afstand
overbrugt: minstens doordat je van elkaar weet dat je aan elkaar denkt, maar ook door bijvoorbeeld
correspondentie of nog anderszins. Aristoteles omschreef het zo: vriendschap is wederzijds elkaar het goede
toewensen en dat van elkaar weten.
Vriendschappen zijn belangrijk. God schiep de mens om te genieten van een vriendschappelijke omgang met
elkaar. Een vriendschapsband is een unieke en beschermende band waarin:







Men elkaar te allen tijde lief heeft (Spr.17:17);
Goedertierenheid (goedheid, trouw en vriendelijkheid) verwacht mag worden (Job.6:14);
Bescherming geboden wordt (Job.16:21);
Genegenheid en raad gegeven wordt (Spr.27:9);
Ruimte is voor vermaning en correctie (Spr.27:6, NBG);
Er vertrouwen is (Psalm 41:10, NBG).

Vrienden zijn dus een noodzakelijke steun voor elkaar en een prachtig middel om te groeien in je kennis,
vaardigheden en inzichten. “Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander” (Spr.27:17,
NBG. Goede vrienden scherpen elkaar dus aan.

20

“Friendship Selection and Friends’ Influence”, Andrea Knecht, Universiteit Utrecht.

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Alle rechten voorbehouden.

Selecteer je kameraden (Spreuken 16:19)
Wanneer men tegenwoordig over vrienden spreekt, heeft men het vooral over de kameraden. Een klasgenoot
of collega waar men goed mee kan opschieten; een buurjongen of meisje van dezelfde leeftijd of een kennis
met gelijkaardige interesses. Om iemands kameraad te zijn vraagt het dikwijls niet meer dan dat je iets
gemeenschappelijks hebt of iets kunt bewonderen van de ander. Zo concludeert Andrea Knecht van de
Universiteit van Utrecht na een onderzoek het volgende “In het selectieproces kiezen jongeren hun vrienden
op basis van gedeelde gedrag of dezelfde mening. Een voorbeeld hiervan is het vrienden worden op basis van
dezelfde alcoholconsumptie”.20 Let maar eens op hoeveel mensen bevriend zijn omdat ze houden van dezelfde
muziek, allebei van dezelfde hobby genieten enz. Anderzijds zien we volgens psycholoog/orthopedagoog
Tamar de Vos-van der Hoeven “regelmatig dat kinderen die van zichzelf vrij onzeker zijn een vriendschap
opzoeken met wat stoerdere kinderen. Het onzekere kind kijkt op tegen het stoerdere kind en wil zich

Themales 3: Hoe kies ik wijze vrienden?

Vrienden en vrienden (Spreuken 18:24)
Een andere Griekse term die vaak wordt vertaald als ‘vriend’ is hetairos. Waar philos vooral een uiting van
genegenheid, liefkozing benadrukt in de relatie, benadrukt hetairos eerder het kameraadschap, het
gelijkgestemd zijn. Een kameraad is een iets oppervlakkigere vriend die bepaalde doelen of interesses deelt.
‘Vriend’ (hetairos) wordt soms ook gebruikt om iemand op een vriendelijke manier aan te spreken (Matt.20:13;
22:12; 26:50). Maar vrienden en vrienden zijn twee. Zo kan iemand veel vrienden of kameraden (hetairos)
hebben en toch maar een vriend hebben (philos). Het is goed om dit onderscheid voortdurend voor ogen te
houden. “Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan, maar soms is er een echte vriend die meer
toegewijd is dan een broer” (Spr.18:24).
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spiegelen aan dit kind. Vaak in de hoop ook wat meer te gaan durven of ook wat populairder te worden. En het
stoere kind heeft het onzekere kind nodig om zijn status te behouden en ervaart ook dat het wat onzekere kind
makkelijk te sturen is. Onzekere kinderen kunnen erg gevoelig zijn voor groepsdruk en hierdoor makkelijk
beïnvloedbaar zijn. Zo ontstaat een wisselwerking tussen deze kinderen en kan een vriendschap ontstaan.”21
De karaktereigenschappen en geestelijke moraal liggen zelden aan de basis van de vriendschapskeuze. Meestal
bepaalt de status van een bepaald persoon of deze al dan niet in aanmerking komt om als vriend aanvaard te
worden. Hoewel dit als iets vanzelfsprekend wordt aanschouwd en zelfs eerder logisch en natuurlijk lijkt, is dit
niet hetgeen de Bijbel leert. Sterker zelfs, God waarschuwt in de Bijbel eerder voor zulke kameraden. “Bezit
voegt veel vrienden toe … de vrienden van een rijke zijn talrijk” (Spr.19:4; 14:20). Met je status vind je namelijk
makkelijk kameraden, maar deze vormen eerder een gevaar dan een verrijking.
De Bijbel leert dat het karakter van iemand aan de basis moet liggen van de vriendschapskeuze en niet de
uiterlijke status of kenmerken. “Het is beter met zachtmoedigen nederig van geest te zijn, dan de buit met
hoogmoedigen te delen” (Spr.16:19). Ook al heb je tal van dingen gemeen met iemand anders, toch maakt dat
geen goede vriend als hij of zij geen godvruchtig karakter heeft. Hoe aantrekkelijk deze mensen ook mogen
zijn. “Wees niet jaloers op slechte mensen, en verlang er niet naar om bij hen te zijn, want hun hart bedenkt
verwoesting en hun lippen spreken onheil” (Spr.24:1-2).
Kameraden trekken met elkaar op en hebben invloed op elkaar. Vanwege deze grote invloed waakt de Heer
ook nauwlettend op deze vriendschappen omdat ze schade kunnen toebrengen aan de ziel van iemand
(cf.Spr.29:24) en zegt Hij “Mijn zoon, als zondaars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in” (Spr.1-10).
Anders gezegd, mijd relaties met anderen die jou tot zonde kunnen verleiden. Kies daarom bewust je vrienden
uit, niet op basis van hun status of je gevoel, maar met je verstand. Onderzoek hun karakter, hun levenswandel
en ga na of deze godvruchtig is. Laat dit onderzoek je keuze bepalen of je al dan niet extra met deze persoon
wil optrekken.

Zoek een vriend (Psalm 119:63)
Het hebben van vrienden of kameraden die gelijke interesses of hobby’s hebben kan leuk, zelfs nuttig zijn. Wat
echter nog wijzer kan zijn is het bewust op zoek gaan naar wijze personen in je buurt. “Wie met wijzen
omgaat, zal wijs worden” (Spr.13:20). Een wijs persoon kan je dus helpen groeien in wijsheid en je karakter
positief beïnvloeden. Deze wijze personen vind je niet zomaar op straat en lopen niet op de hoek van iedere
straat te roepen om vrienden. Het zoeken van een wijze vriend vraagt om inspanningen van jezelf. Je zult
21

“Verkeerde vrienden”, Drs. Tamar de Vos - van der Hoeven, www.Opvoedingsadvies.nl

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Alle rechten voorbehouden.

Vertrouw daarom op de Heer in je vriendenkeuze en steun niet op je eigen inzichten of de algemeen
aanvaardde normen. Selecteer je vrienden naar hun karakter en dan zal Hij ervoor zorgen dat je een gelukkig
leven kunt hebben (cf. Spr.3:5-6). Dit gaat niet altijd zonder slag of stoot. Dit betekent ook dat je jezelf soms
uitgesloten zult voelen in de groep of niet aanvaard zult worden. Bedenk dan dat je “niet van de wereld bent”,
maar “uit de wereld …uitverkoren” bent (Joh.15:19). Christenen zijn hier geplaatst in de wereld om God te
dienen, dat is hun hoofddoel hier op aarde. Vergeet daarbij nooit dat Gods geboden nooit zonder een belofte
zijn en dat Hij gehoorzaamheid zegent. Het mijden van bepaalde “vrienden” kan op het moment zelf nutteloos
lijken, maar vaak zie je daar later de positieve vruchten van (cf. Heb.12:11). Soms is het gewoon een kwestie
van vertrouwen op de Heer en sterven aan je eigen verlangens.
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Mensenvrees of vrees voor God? (Spreuken 29:25)
Het als vriend aanvaard worden is een grote druk die ons wordt oplegt. Er al dan niet bij horen betekent vaak
al dan niet gelukkig zijn. De mening van de groep is dan vaak doorslaggevend in de keuzes die worden
gemaakt. Heel verleidelijk is het dan om uit vrees voor de mensen vriendschap te sluiten en met de groep mee
te gaan. Maar Spreuken 29:25 zegt: “Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de HEERE vertrouwt,
wordt in een veilige vesting gezet”. Het meegaan met de groep is nooit zonder gevolgen. Als je als kind van de
Heer God wilt gehoorzamen en dienen, zal je niet overal mee kunnen gaan en zal je geregeld uitgedaagd
worden om toegevingen te doen. “Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?” (Amos 3:3).
“Ja maar” wordt er dan vaak gezegd, “ik kan dan in mijn vriendenkliek toch een getuige zijn van Jezus?”.
Hierop zegt Paulus duidelijk: “Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden”. Je moet al sterk staan, heel
sterk, om niet te zwichten onder de druk van de groep.
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ernaar op zoek moeten gaan en zelf moeten onderzoeken wat God belangrijk vindt in je vriendenkeuze (en
natuurlijk die spiegel ook voor jezelf houden om te zien wat voor een vriend jijzelf bent!). Een christenvriend is
daarom iets vanzelfsprekend. Net als de psalmist in Psalm 119 zegt: “Ik ben een metgezel van allen die U
vrezen en die Uw bevelen in acht nemen”. Zoek dus vrienden die God liefhebben en gehoorzaam willen zijn aan
Hem. Zoek vrienden die op Jezus vertrouwen als hun Verlosser van hun zonden, ernaar streven om heilig te
wandelen, maar daarbij ook eerlijk en oprecht hun zonden belijden aan God (en eventueel hun naasten). Een
vriendschap met zulk een basis kan enkel uitgroeien tot een nauwe verrijkende band die je groei in godsvrucht
enkel maar stimuleert.
Conclusie
Vriendschappen zijn om van te genieten, maar niet alle vriendschappen zijn nuttig. Sommigen kunnen zelfs
schade toebrengen aan je ziel. Daarom is het belangrijk dat vriendschappen bewust worden gekozen en niet
onvoorbereid door omstandigheden of aan de hand van het “buikgevoel”. Het bewust kiezen van de mensen
in je nabije omgeving kan er ook toe leiden dat je bepaalde personen of contacten zal mijden omdat ze een
slechte invloed op je kunnen hebben. Anderzijds kan het selectief kiezen van je vrienden ertoe leiden dat je
bevriend wordt met personen die je anders nooit had leren kennen, maar die toch een verrijking voor jou
kunnen zijn.

MOEILIJKE WOORDEN
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Goedgunstige gezindheid; liefde.
Samenhang van goedheid, trouw en vriendelijkheid.
Iemand die men kent.
De hoeveelheid mensen (of dieren) die in een bepaald gebied wonen.
Gezwicht toegeven, wijken; het moeten afleggen.
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Genegenheid
Goedertierenheid
Kennis
Populatie
Zwichten
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BIJBELLES
INLEIDING
Ben jij een goede vriend? Weet je wat dat inhoud? En hoe weet je nu of de vriend waarmee je omgaat goed is?
Hoe kies ik nu een goede vriend? Wat een vragen, hè? Wel laten we eens gauw naar de les gaan en kijken wat
de Bijbel te zeggen heeft over vrienden, goede en slechte.
LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Job 6:14; 16:21; Spr.16:19; 17:17; 18:24; 24:1-2; 27:6,9; Ps.41:10; 119:63.
BEGELEIDENDE VRAGEN
 Vriendschap is een vorm van houden van. Dat heeft ook hiermee te maken dat vrienden elkaar
graag opzoeken, en graag samen dingen doen. Vriendschappen zijn belangrijk. God schiep de mens
om te genieten van een vriendschappelijke omgang met elkaar. Kun je vanuit de volgende verzen
kenmerken van vriendschap opnoemen? Lees de verzen apart voor. Een vriendschapsband is een
unieke en beschermende band waarin:









Wat kunnen vrienden voor elkaar betekenen?
Vrienden zijn dus een noodzakelijke steun voor elkaar en een prachtig middel om te groeien in je
kennis, vaardigheden en inzichten.
Lees Spr.18:24. Is er verschil tussen een vriend en een vriend?
Een Griekse term die vaak wordt vertaald als ‘vriend’ is hetairos. Waar philos vooral een uiting van
genegenheid, liefkozing benadrukt in de relatie, benadrukt hetairos eerder het kameraadschap, het
gelijkgestemd zijn. Een kameraad is een iets oppervlakkigere vriend die bepaalde doelen of interesses
deelt. ‘Vriend’ (hetairos) wordt soms ook gebruikt om iemand op een vriendelijke manier aan te
spreken (Matt.20:13; 22:12; 26:50). Maar vrienden en vrienden zijn twee. Zo kan iemand veel vrienden
of kameraden (hetairos) hebben en toch maar een vriend hebben (philos).
Is het hebben van bezit een reden om bevriend met die persoon te zijn?
Nee. Meestal bepaalt de status van een bepaald persoon of deze al dan niet in aanmerking komt om
als vriend aanvaard te worden. Hoewel dit als iets vanzelfsprekend wordt aanschouwd en zelfs eerder
logisch en natuurlijk lijkt, is dit niet hetgeen de Bijbel leert. Sterker zelfs, God waarschuwt in de Bijbel
eerder voor zulke kameraden. “Bezit voegt veel vrienden toe … de vrienden van een rijke zijn talrijk”
(Spr.19:4; 14:20). Met je status vind je namelijk makkelijk kameraden, maar deze vormen eerder een
gevaar dan een verrijking.
Wat zou dan een reden moeten zijn om met iemand bevriend te zijn?
De Bijbel leert dat het karakter van iemand aan de basis moet liggen van de vriendschapskeuze en niet
de uiterlijke status of kenmerken. “Het is beter met zachtmoedigen nederig van geest te zijn, dan de
buit met hoogmoedigen te delen” (Spr.16:19). Ook al heb je tal van dingen gemeen met iemand
anders, toch maakt dat geen goede vriend als hij of zij geen godvruchtig karakter heeft. Hoe
aantrekkelijk deze mensen ook mogen zijn. “Wees niet jaloers op slechte mensen, en verlang er niet
naar om bij hen te zijn, want hun hart bedenkt verwoesting en hun lippen spreken onheil” (Spr.24:1-2).
Hebben vrienden invloed op je?
Ja, kameraden trekken met elkaar op en hebben invloed op elkaar. Vanwege deze grote invloed waakt
de Heer ook nauwlettend op deze vriendschappen omdat ze schade kunnen toebrengen aan de ziel van
iemand (cf.Spr.29:24) en zegt Hij “Mijn zoon, als zondaars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in”
(Spr.1-10). Anders gezegd, mijd relaties met anderen die jou tot zonde kunnen verleiden. Kies daarom
bewust je vrienden uit, niet op basis van hun status of je gevoel, maar met je verstand. Onderzoek hun
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Men elkaar te allen tijde lief heeft (Spr.17:17);
Goedertierenheid (goedheid, trouw en vriendelijkheid) verwacht mag worden (Job.6:14);
Bescherming geboden wordt (Job.16:21);
Genegenheid en raad gegeven wordt (Spr.27:9);
Ruimte is voor vermaning en correctie (Spr.27:6, NBG);
Er vertrouwen is (Psalm 41:10, NBG).

Themales 3: Hoe kies ik wijze vrienden?

o
o
o
o
o
o
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karakter, hun levenswandel en ga na of deze godvruchtig is. Laat dit onderzoek je keuze bepalen of je
al dan niet extra met deze persoon wil optrekken.
Het als vriend aanvaard worden is een grote druk die ons wordt oplegt. Er al dan niet bij horen
betekent vaak al dan niet gelukkig zijn. De mening van de groep is dan vaak doorslaggevend in de
keuzes die worden gemaakt. Heel verleidelijk is het dan om uit vrees voor de mensen vriendschap
te sluiten en met de groep mee te gaan. Lees Spreuken 29:25. Op wie moeten wij vertrouwen in
onze keuze van vrienden?
Vertrouw daarom op de Heer in je vriendenkeuze en steun niet op je eigen inzichten of de algemeen
aanvaardde normen. Selecteer je vrienden naar hun karakter en dan zal Hij ervoor zorgen dat je een
gelukkig leven kunt hebben (cf. Spr.3:5-6). Christenen zijn hier geplaatst in de wereld om God te
dienen, dat is hun hoofddoel hier op aarde. Vergeet daarbij nooit dat Gods geboden nooit zonder een
belofte zijn en dat Hij gehoorzaamheid zegent. Het mijden van bepaalde “vrienden” kan op het
moment zelf nutteloos lijken, maar vaak zie je daar later de positieve vruchten van (cf. Heb.12:11).
Soms is het gewoon een kwestie van vertrouwen op de Heer en sterven aan je eigen verlangens.
Naar welke vrienden zouden we op zoek moeten gaan (lees Ps.119:63)?
Het hebben van vrienden of kameraden die gelijke interesses of hobby’s hebben kan leuk, zelfs nuttig
zijn. Wat echter nog wijzer kan zijn is het bewust op zoek gaan naar wijze personen in je buurt. “Wie
met wijzen omgaat, zal wijs worden” (Spr.13:20). Een wijs persoon kan je dus helpen groeien in
wijsheid en je karakter positief beïnvloeden. Deze wijze personen vind je niet zomaar op straat en lopen
niet op de hoek van iedere straat te roepen om vrienden. Het zoeken van een wijze vriend vraagt om
inspanningen van jezelf. Je zult ernaar op zoek moeten gaan en zelf moeten onderzoeken wat God
belangrijk vindt in je vriendenkeuze (en natuurlijk die spiegel ook voor jezelf houden om te zien wat
voor een vriend jijzelf bent!). Een christenvriend is daarom iets vanzelfsprekend. Net als de psalmist in
Psalm 119 zegt: “Ik ben een metgezel van allen die U vrezen en die Uw bevelen in acht nemen”. Zoek
dus vrienden die God liefhebben en gehoorzaam willen zijn aan Hem. Zoek vrienden die op Jezus
vertrouwen als hun Verlosser van hun zonden, ernaar streven om heilig te wandelen, maar daarbij ook
eerlijk en oprecht hun zonden belijden aan God (en eventueel hun naasten). Een vriendschap met zulk
een basis kan enkel uitgroeien tot een nauwe verrijkende band die je groei in godvrucht enkel maar
stimuleert.
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SAMENVATTING
Vriendschappen zijn om van te genieten, maar niet alle vriendschappen zijn nuttig. Sommigen kunnen zelfs
schade toebrengen aan je ziel. Daarom is het belangrijk dat vriendschappen bewust worden gekozen en niet
onvoorbereid door omstandigheden of aan de hand van het “buikgevoel”. Het bewust kiezen van de mensen
in je nabije omgeving kan er ook toe leiden dat je bepaalde personen of contacten zal mijden omdat ze een
slechte invloed op je kunnen hebben. Anderzijds kan het selectief kiezen van je vrienden ertoe leiden dat je
bevriend wordt met personen die je anders nooit had leren kennen, maar die toch een verrijking voor jou
kunnen zijn.
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CRÈCHELES
“Vlug Pascal, loop gauw weg!” roepen de jongens nog gauw terwijl ze de winkel uit vluchten.
Pascal schrikt, maar krijgt zijn voeten niet meer in beweging.
Stokstijf staat hij in de winkel terwijl de politie binnenstormt.
“Kom jij maar eens gauw mee” snauwt een agent tegen Pascal, “jij gaat mooi mee naar het politiekantoor.”
De lippen van pascal bibberen en langzaal rolt de eerste traan over zijn wangen.
Eerder op die dag hadden enkele vrienden van Pascal gevraagd of hij niet mee wilde met hun.
Ze wilden snoepjes gaan stelen in de winkel op de hoek.
Eerst twijfelde Pascal want hij wilde eigenlijk niet meegaan.
Stelen mag niet van God, dat wist hij, maar als hij niet zou meegaan zou iedereen hem uitlachen.
Uiteindelijk was Pascal, tegen zijn zin, toch meegegaan.
En ja, nu zat hij daar bij de politie te wachten op zijn papa en mama.
“Zo zo manneke”, zegt de agent op zijn bureaustoel, “doe jij dat vaker, zo stelen?”
Pascal kijkt de agent al snikkend aan en knikt neen.
“Waar zijn je vrienden nu”, vraagt de agent, “ze geven precies niet zoveel om jou want ik zie ze niet.”
Pascal kijkt om zich heen en inderdaad, hij zit er heel alleen.
Even denkt hij na en vraagt hij zichzelf ook af waarom ze niet bij hem waren gebleven.
Echte vrienden steunen elkaar toch, zelfs als het even niet zo goed gaat.
Maar zijn vrienden hadden voor zichzelf gekozen en hem daar alleen in de winkel achtergelaten.
Plots gaat de deur van het politiekantoor al krakend open.
Twee mensen stappen bezorgd binnen.
Het zijn de papa en mama van Pascal.
Mama kijkt heel bezorgd naar hem met tranen in de ogen, maar papa lijkt best wel wat boos te zijn.

Pascal heeft nu zijn lesje wel geleerd.
Die grote stoere jongens zijn geen goede vrienden voor hem.
Weeral heeft Pascal kunnen zien dat de Bijbel maar weer eens gelijk heeft.
Wat een prachtig boek, denkt hij bij zichzelf.
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Papa knikt en zegt terwijl hij zijn hand op de schouder van Pascal legt: “dat ken ik vriend.”
Dan neemt papa de Bijbel, zoekt Spreuken 29:25 op en leest hardop: “Wie bang is voor mensen, zet zichzelf
een val, wie op de Heer vertrouwt, is veilig.”
“Pascal”, zegt papa, “jij wist wat God wou dat je deed, maar omdat je bang was dat de andere kinderen je
zouden uitlachen was je toch meegegaan met deze slechte vrienden. Door met hun mee te gaan was je niet
meer veilig en ben je zelfs bij de politie beland.”
Pascal begrijpt wat papa wilde zeggen, hij had zichzelf in een val gezet door te luisteren naar de vrienden en
niet naar God.
“Maar weet je Pascal”, zegt papa plots vrolijk, “we gaan deze tijd nu gebruiken om iets bij te leren zodat dit niet
allemaal voor niets is gebeurd.”
Papa leert hem dat Pascal beter niet meer omgaat met deze slechte vrienden.
Kinderen die slechte dingen doen, moet je mijden zegt hij tegen hem.
Zoek vriendjes die ook op God vertrouwen want die kindjes zijn leuk om mee te spelen.
Die kinderen kunnen echte vrienden zijn die je kan vertrouwen en die je graag helpen, ook al ben je in nood.

Themales 3: Hoe kies ik wijze vrienden?

De agent legt alles uit aan hun en zegt nog een laatste keer dat Pascal dit nooit meer mag doen.
Samen rijden papa en mama terug naar huis met Pascal.
Onderweg stopt papa even aan de kant met de auto en draait zich om.
Pascal kijkt hem schaamrood aan en stottert: “Het spijt me papa, ik ben verkeerd geweest, ik heb gezondigd.”
“Jonge, jonge, jonge toch” schudt papa met zijn hoofd, “waar zaten je gedachten toch?”
Pascal legt uit hoe de vrienden hem hadden overhaalt om toch mee te komen terwijl hij dat eigenlijk niet wilde.
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MEMORIEVERS
1 Kor.10:23

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij
geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Themales Les 1).
Schrijf het vers op het bord, maar doe dit zo dat alle letters van de woorden door elkaar staan. Laat de kinderen
proberen om de verwarring te ontrafelen. Help de kinderen eventueel. Schrijf de geraden (juiste) woorden
onder op het bord, zodat ze kunnen volgen. Een voorbeeld van een door elkaar gegooid vers: lale nigedn njiz
imj oogerooldf, raam tine llea gneind zinj gittun. Ella nidgen njiz ijm oorgelfodo, rama etin llea negnid wuoben
po.

IJSBREKERTJES
Ken jij je vriend?
Blinddoek een kind. Laat de ander kinderen een voor een voor hem gaan staan. Laat hem proberen te raden
wie er voor hem staat door te voelen. Weet hij welke vriend het is? Hoe kies jij je vrienden? Vaak kijken we hoe
hij er uit ziet of wat voor schooltas hij heeft, welke kleren hij draagt. Maar is dat een goede manier om
vrienden te zijn met iemand? Moeten we dan kijken hoe iemand er uit ziet of wat hij heeft? Vandaag leren we
hoe we goede vrienden kunnen kiezen.
Vriend
Vraag aan elk kind om de naam van zijn vriend te noemen. Wat doen we allemaal met onze vrienden? Laten de
vrienden ons altijd goede dingen doen of niet? Noem eventueel een voorbeeld uit eigen ervaring, waarin je als
kind je liet meeslepen of verleiden om iets te doen wat je eigenlijk niet wilde of waarvan je wist dat het niet
goed was. Vandaag leren we hoe we goede vrienden kunnen kiezen en hoe we zelf een goede vriend kunnen
zijn.

Afgunstig
Afgunst is een ander woord voor jaloers. Je hebt het gevoel dat een ander het beter heeft. Kunnen de kinderen
voorbeelden noemen wanneer zij misschien afgunstig zijn geweest? Zijn ze ook wel eens jaloers geweest op het
geluk van kinderen die slechte zijn? Lees Spreuken 24:1-2. Zouden we nog afgunstig moeten zijn volgende de
Bijbel?

Themales 3: Hoe kies ik wijze vrienden?

Opkomen voor je vriend
Neem jij het wel eens op voor je vriend(in)? Misschien dat hij wel eens geplaagd werd of ergens de schuld van
kreeg wat hij niet gedaan had? Wat deed je toen voor je vriend(in)? Laat de kinderen eventueel vertellen over
voorbeelden uit hun eigen situaties. Lees Job 6:14 en 19:21 voor. Vandaag leren we over vrienden.
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De druk wordt te groot
Neem een lunchzakje mee. Leg uit dat de zak net zoals is als wij. De eerste keer vinden we het misschien nog
niet zo erg om nee tegen iets te zeggen. Maar wanneer de druk oploopt, wil het gebeuren dat we toegeven.
Voorbeeld: een vriend vraagt of je meegaat naar de winkel op de hoek om een snoepje te stelen. (Blaas wat
lucht in het zakje.) Later vraagt hij het weer (blaas weer iets in het zakje). Ga door totdat het zakje vol zit en
geef dan een harde klap op het zakje zodat het barst. Aan het einde werd de druk zo hoog, dat je toegaf en met
de vriend meeging naar de winkel. Leg uit dat we de druk voor een poos aan kunnen, maar wanneer we om
blijven gaan met vrienden die verkeerde dingen willen, dan zullen we op een geven moment zwichten en
worden we beïnvloed. Lees 1 Kor.15:33.
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KNUTSELWERKJES
Bidden voor vrienden
Geef elk kind vellen papier in verschillende kleuren. Geef een voorbeeld van een wimpel die ze op deze bladen
kunnen overtrekken (Dit kan eenvoudig in de vorm van een driehoek). Laat hen zoveel wimpels maken als er
kinderen zijn, plus een wimpel om het vers uit Spr.17:17a “Een vriend heeft te allen tijde lief” op te schrijven.
Schrijf op ieder wimpel een naam van een kind uit de groep. Geef elk kind een stuk garen en laat hen dit voor
hun in de lengte op tafel leggen. Schuif de bovenkant van de wimpels een klein stuk onder het garen door en
vouw ongeveer 1cm van de wimpel om het garen heen. Plak dit vast, zodat de wimpel aan het garen kan
hangen. Ze mogen natuurlijk de wimpels versieren. Laat hen dit thuis ergens ophangen, zodat ze voor hun
vrienden kunnen bidden en de Heer danken.
Vriendenkroon
Maak gebruik van het sjabloon op het blad “Vriendenkroon.” Knip dit sjabloon uit, inclusief de kleine
driehoeken. Maak een kroon van 5 à 6 mensen door het sjabloon 2 ½ of 3 keer over te trekken. Knip daarna de
kroon uit. Laat de kinderen de mensen kleuren en versieren. Schrijf namen van de kinderen uit de groep op de
kroon. Maak de kroon vast met een nietapparaat. Meet vooraf of de kroon op het hoofd van het kind past.
Vrienden liefhebben
Het woord vriend betekend oorspronkelijk liefhebben. Het volgende knutselwerkje wil dit benadrukken. Geef
elk kind een papierenbord (of een groot cirkel uit papier geknipt). Kopieer het blad “Vrienden liefhebben” een
aantal keer op roze en rood papier. Geef elk kind minstens een val en laat hen de hartjes uitknippen. Laat hen
de namen van vrienden op de hartjes schrijven. Daarna mogen ze de hartjes opplakken langs de rand van het
bord. In het midden schrijven ze de woorden “vrienden liefhebben.”
Vriendenkaart
Geef elk kin een kopie van het blad “Vriendenkaart.” Laat hen de afbeelding langs de buitenrand uitknippen en
de ronde zijden naar binnen vouwen. Op de bovenkant van een van de gevouwen randen kunnen de kinderen
een hartje plakken. Gebruik hiervoor het blad “Vrienden liefhebben.” Laat hen in de binnen kant een vriendelijk
woord schrijven. De kaart kunnen ze op sturen naar (of geven aan) hun vriend(in).

KNUTSELACTIVITEITJES

Helpen
Verdeel de kinderen in twee groepen. Laat ze per twee bijeen staan. Geef de eerste in de rij een grote
badhanddoek en een knuffelbeest. Het eerste paar van ieder groep probeert zo snel mogelijk naar de ander
kant van het lokaal te komen en terug. Ze hebben hierbij ieder twee punten van de handdoek in iedere hand.
De knuffel gaat in het midden van de handdoek. Ze moeten zorgen dat de knuffel veilig de overkant haalt. Valt
deze eraf, moeten de kinderen elkaar helpen om de knuffel weer op de handdoek te krijgen. (Zorg er voor dat
de handdoek ver genoeg uiteen blijft.) Vrienden helpen elkaar. Wat er ook gebeurt, ze blijven trouw aan elkaar.
Lees Spreuken 17:17 voor. Vraag of de kinderen altijd trouw zijn aan hun vriend(in).
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Rijmspel
Laat de kinderen in een cirkel staan. Laat hen een rijmpje opzeggen “Ik heb een goede vriend, een goede vriend
en zijn/haar naam is …”, waarna ze een pittenzak of een zachte bal naar deze persoon werpen. De persoon die
de bal vangt mag daarna het rijmpje opzeggen en de bal werpen. Vangt de persoon de bal niet is deze uit.

Themales 3: Hoe kies ik wijze vrienden?

Vrienden laten hun sporen achter
Geef elk kind een blad papier en schrijf hier in bubbelletters het woord “Vriend” op. Laat de kinderen dit woord
volledig en erg donker inkleuren met een potlood. Nadat ze hiermee klaar zijn, laat je hen met hun vinger over
de letters gaan. ze zullen merken dat het grafiet van het woord vriend hun sporen achter heeft gelaten. Vertel
de kinderen dat de vrienden die je in het leven kiest, een grote impact op je kunnen hebben op de manier
waarop je dingen doet. Vrienden beïnvloeden je kledingkeus, welke muziek je luistert, wat je gelooft over God,
de manier hoe je anderen behandelt, etc. Met andere woorden, vrienden laten hun sporen achter. Als Christen
moeten we zorgvuldig zijn in wie onze vrienden zijn.
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VRIENDENKROON
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VRIENDENKAART
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VRIENDEN LIEFHEBBEN
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Handreiking themales 3

Hoe kies ik…
wijze vrienden?

JOB 6:14; 16:21; SPR .16:19; 17:17; 18:24; 24:1-2; 27:6, 9; PSALM 41:10;
119:63

MEMORIEVERS
1 Korinthe 10:23

“Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij
geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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Vul de ontbrekende woorden in. Een goede vriend:
heeft je _______________ lief (Spr.17:17);
(djilalt)
_______________ wanneer je in nood bent (Job.6:14); ( e h p t l )
_______________ je (Job.16:21);
( s h m t b e c e r)
geeft goede _______________ (Spr.27:9);
(draa)
_______________ je soms (Spr.27:6, NBG);
(corgreedri)
kan je _______________ (Psalm 41:10, NBG).
(newuortrev)
 Juist of fout: Hoe meer vrienden je hebt, hoe beter. _________________
 Wat is volgens Spreuken 16:19 (HSV) mooie eigenschap van een vriend?
___________________________________________________________
Geef hiervan een voorbeeld.
___________________________________________________________
 Wat is volgens Spreuken 16:19 (HSV) mooie eigenschap van een vriend?
___________________________________________________________
Geef hiervan een voorbeeld.
___________________________________________________________

Themales 3: Hoe kies ik wijze vrienden?
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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Themales 4

Hoe kies ik…
een interessante
hobby?

1KOR.10:31; ROM.12:2; EF.1:4; PS.27:4

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen hun vaardigheden oefenen tot eer van God en het ontdekken van Hem in en door Zijn
schepping zien als hobby.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:






Te omschrijven wat een hobby is en hoe deze vaak wordt gekozen.
Het doel van de mens hier op aarde weer te geven.
Het belang van het zowel groeien in kennis als in vaardigheden op te sommen.
De negen beschreven interessegebieden samen te vatten.
De kinderjaren als ontdekkingsjaren te bevatten.

MEMORIEVERS

TOEPASSINGEN






Leef tot eer en glorie van God.
Dank God dat Hij je uniek heeft geschapen.
Loof de Heer dat je Hem kan dienen door dingen te doen die je graag doet.
Onderzoek samen met je ouders de waaier aan mogelijkheden om je interessegebieden te ontdekken.
Ga op ontdekkingstocht naar je roeping.
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“Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij
geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.”
Themales 4: Hoe kies ik een interessante hobby?

1 Korinthe 10:23
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ACHTERGROND
De christenwereld lijkt soms een gesloten systeem met aan de ene kant gevestigde geloofsovertuigingen en
aan de andere kant bepaalde gedragscodes. Er lijkt voor de rest niet meer veel over om te ontdekken en de
gedachte dat dit wel nog is schept bij sommigen al achterdocht. Nochtans zien we in de Bijbel een leven met
God altijd als een grote ontdekkingsreis gekenmerkt werd – Abraham “is weggegaan zonder te weten waar hij
komen zou” (Heb.11:8); Jezus zei “Kom achter Mij” (Matt.4:19) en riep Zijn discipelen op om “al de volken” te
onderwijzen (Matt.28:19); Paulus ging “vergetend wat achter is” verder (Fil.3:14) en vele anderen bevonden
zich op gelijkaardige manier op een ontdekkingsreis. We worden als christenen opgeroepen om “door geloof,
niet door aanschouwing” te wandelen (2Kor.5:7), een geloof dat omschreven wordt als “een vaste grond van
de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet” (Heb.11:1). Wij hebben “de Geest van
God” in ons (Rom.8:9), we zoeken “eerst het Koninkrijk van God” (Matt.6:33) en wandelen “door de Geest”
(Gal.5:25), ook al kunnen we God, Zijn koninkrijk en Zijn Geest niet zien. Het christenleven is een voortdurende
ontdekkingsreis die zich voortzet in geloof, het al doende leren van nieuwe dingen en het doen van de nieuwe
dingen die we leren. Het is de taak van de ouders en de gemeente om de kinderen voor te bereiden op deze
grote ontdekkingsreis.
Leven tot eer en glorie van God (1Kor.10:31)
Een van de eerste dingen die we een kind horen te leren is zijn of haar doel van bestaan.




Waarom ben je op aarde?
Waarom besta je?
Wat is je hoofddoel?

Dit zijn fundamentele vragen die iedereen zich hoort te stellen en die ouders eveneens met hun kinderen
kunnen bespreken, zodat ze hierin al vroeg in hun denken gevormd worden. Het hoofddoel van de mens is
“God verheerlijken en voor eeuwig van Hem genieten.”22 De eer en glorie van God is de rode draad die
doorheen al onze handelingen loopt. “Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God”
(1Kor.10:31). En dit alles “zonder morren” (Fil.2:14) maar vol tevredenheid en genot.
Alles leidt uiteindelijk naar een bepaald punt. Zo heeft ook de mens een verstand gekregen om na te gaan welk
punt dat is. De conclusie zou moeten zijn dat hij er steeds naar streeft om God met lichaam en geest te
verheerlijken in deze wereld (1Pet.4:11, 1Kor.6:20). Iemand kan beter nooit geboren zijn geweest, dan leven
hier op aarde en niet weten wat zijn doel van bestaan is. Een leven zonder doel is een nutteloos leven! Leer
daarom als eerst aan je kind de reden van zijn bestaan, het verheerlijken en genieten van God.

22

“A body of divinity”, Thomas Watson, The Banner of Truth Trust, 1965, p.6
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Om God te kunnen verheerlijken moet je eerst en vooral Hem kennen, weten wie Hij is. Als je niet
weet wie God is, mis je het nodige inzicht om Hem te kunnen verheerlijken en mis je sowieso je doel in
het leven (Jer.4:22). Het leren verheerlijken van God begint met Bijbels onderwijs. “Hoe zullen zij dan
Hem aanroepen … zonder iemand die predikt? “ (Rom.10:14). Het klinkt bijna cliché, maar kan niet
voldoende benadrukt worden omdat er zo weinig gevolg aan gegeven wordt, het verheerlijken van
God gaat niet buiten het onderwijzen van Zijn Woord. Enkel Gods Woord, de Bijbel, maakt ons “tot
elk goed werk volkomen toegerust,” zodat we ons doel in dit leven niet missen en God verheerlijken
met onze geest en ons lichaam (2Tim.3:16-17). Ouders en de gemeente horen dus op zoek te gaan
naar manieren en methoden om de kinderen de Bijbel te onderwijzen. Hierbij horen ze ervoor te
waken dat de Bijbel niet wordt gepresenteerd als een dood verhalenboek. “Want het Woord van God
is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard” (Heb.4:12). Daarom moet het ook zo
rijk en volledig mogelijk onderwezen worden aan de kinderen, zodat zij dit zelf zullen beseffen en op
den duur (in Gods genade) een natuurlijk verlangen zullen ontwikkelen om zelfstandig deze bron van
rijkdom uit te putten.

Themales 4: Hoe kies ik een interessante hobby?

 Groei in je kennis van Hem  Kennen
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 Groei in je vaardigheden voor Hem  Kunnen
Kennis van God maakt ons in staat om God te verheerlijken, maar kennis is niet het enige wat telt. Iets
waar niet altijd dadelijk aan gedacht wordt zijn onze vaardigheden. Kennis en vaardigheden zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden als het gaat om het verheerlijken van God. Onze kennis van God
maakt dat wij Hem beter begrijpen en onze vaardigheden maken dat wij deze kennis vorm kunnen
geven in deze wereld. Om God te kunnen verheerlijken in deze wereld horen we dus zowel onze
kennis als onze vaardigheden te trainen. Hoe logisch dit ook lijkt, toch wordt hier weinig bij
stilgestaan. Er bestaan tal van hulpmiddelen en methoden om onze Bijbelkennis aan te scherpen,
maar daartegenover wordt er maar weinig nagedacht over het aanscherpen van de vaardigheden tot
eer van God. Onterecht worden ze dikwijls afgezonderd in twee aparte groepen: studie en hobby.
Iedere christen zoekt zijn manier om de Bijbel te bestuderen en heeft daarnaast nog een of meerdere
hobby’s die volledig los staan van de studie. Geestelijk leven en fysiek leven worden door vele
christenen als iets aparts gezien, terwijl de Bijbel net leert dat deze heel nauw met elkaar verbonden
zijn. Hoe natuurlijk en efficiënt zou het zijn als studie en hobby als een groot samenhangend geheel
zouden worden aanschouwd. Als kennis en vaardigheden als complementair, alleen bij en met elkaar
waarde hebbend, zouden worden gebruikt om God te verheerlijken in deze wereld.
Ga op ontdekking (Rom.12:2; 1Kor.10:23)
“Ja maar, hoe doe ik dat? Hoe kunnen kennis en vaardigheden elkaar aanvullen tot eer en glorie van God? Hoe
ga ik op zoek naar een interessante hobby voor mijn kind?” zijn vragen die mogelijk naar voren komen.
Vooraleer deze vragen te beantwoorden is het misschien goed om even stil te staan bij het begrip hobby zoals
we dat tegenwoordig kennen. Een hobby wordt door Van Dale omschreven als een ontspannende bezigheid
voor in de vrije tijd. Typische hobby’s zijn zwemmen, fietsen, lopen, voetballen, dansen, muziek en tekenen.
Deze hobby’s zijn zeker niet verkeerd, maar de manier waarop ermee wordt omgegaan is dikwijls te
ondoordacht. De keuze van een hobby wordt meestal bepaald door het kind zelf en beïnvloed door vrienden
of lokale mogelijkheden. Kinderen (of ouders) kiezen op basis van hun “gevoel” een “ontspannende bezigheid”
of omdat ze het leuk vinden. Maar zoals Paulus schreef: “Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen
zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op” (1Kor.10:23). We hebben de
vrijheid gekregen van God om onze tijdsbesteding in te delen en sport en spel zijn op zich zeker niet verkeerd,
maar daarom niet altijd even nuttig. Of ze kunnen wel enig nut hebben, maar er kunnen nog andere dingen
zijn die nuttiger zijn. De kinderen een hobby laten kiezen of de hobbykeuze laten bepalen door vrienden of
omstandigheden is als een paard met oogkleppen zijn richting laten kiezen. Dit paard zal zich vooral focussen
op het vooruit lopen omdat het een beperkt gezichtsveld heeft terwijl er zoveel meer is om te ontdekken. Ook
als ouders en gemeente horen we na te gaan of ons denken over hobby’s niet gelijkvormig aan de wereld is
gebleven maar “innerlijk veranderd” werd (Rom.12:2).

De opdracht van de ouders en de gemeente is dan ook om
het kind als het ware mee te nemen op een bergtop en
hun het hele landschap aan mogelijkheden te laten zien
om daarna met hun de berg af te dalen en te begeleiden
op de weg die de Heer voor hun bereid heeft. Tijdens de
kinderjaren is het daarom belangrijk dat de kinderen een
waaier van mogelijkheden aangeboden wordt om te
ontdekken welke vaardigheden en interesses zijn
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God heeft een bepaalde plaats en een doel in Zijn plan
voor ieder kind (cf.Ef.1:4). Ieder kind is daarom ook uniek
geschapen en toegerust. Omdat geen enkel kind geboren
wordt met een begeleidende brief van de Heer in zijn
handen, start van bij de geboorte van een kind de
ontdekkingsreis wie hij eigenlijk is en op welke manier hij is
toegerust op deze aarde.
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 Een waaier aan mogelijkheden (Ps.27:4)
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weggelegd voor het kind. We zouden het gemakshalve ook een zoektocht naar “de roeping” van het kind
kunnen noemen. Dit is geen zoektocht naar een mysterieus iets, maar gewoon nagaan welke natuurlijke
“aanleg” het kind heeft en waar het een innerlijke aandrift voor heeft. Dit is een interessante, maar ook
uitdagende zoektocht die het kind verrijkt in zijn ontwikkeling. Een ontwikkeling die door de klassieke
“sport en spel hobbykeuze” zou worden afgeremd omdat deze een te beperkt gezichtsveld geven aan het
kind.
Daarbij heeft deze tegenwoordige hobbykeuze als vertrekpunt de gedachte “hoe kan ik mijn tijd invullen?”
terwijl de startgedachte bij het op zoek gaan naar de roeping is “hoe kan ik mijn plaats hier op aarde het
best invullen?” Deze hedendaagse veralgemeende vorm van omgang met “vrije tijd” en het selecte, door
omstandigheden en omgeving bepaalde gamma aan keuzemogelijkheden, doen als het ware oogkleppen
op de kinderen en beperken of vertragen veel kinderen in het vinden van hun roeping. Uiteindelijk is het
toch ons verlangen dat het kind net als David kan zeggen dat het maar één ding van de Heer verlangd en
zoekt: “dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de
HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel” (Ps.27:4). Laten wij er dan voor zorgen dat het
kind kan proeven van dit aanschouwen en onderzoeken van de liefelijkheid van de Heer, dat dit een
geliefkoosde bezigheid mag zijn voor hem, een hobby!

 Op weg naar een carrière (Spr.1:19)
Wanneer gaandeweg duidelijker wordt welke roeping of vaardigheden en interesses het kind heeft, kan er
in de tienerjaren logischerwijze worden nagedacht over de carrière van het kind. Meestal denken we,
wanneer we spreken over iemands carrière, onmiddellijk aan zijn studierichting of zakelijk succes. Maar
het woord carrière heeft een rijkere betekenis. Het stamt af van het Latijnse carraria wat “de weg van de
strijdwagens” of “renbaan” betekent. Vandaar ook het Nederlandse synoniem “loopbaan”. Vanuit
oudtestamentisch oogpunt bekeken had de carrière van een jongeling alles te maken met het zoeken van
zijn plaats op de levensweg met God – de juiste koers vinden in het leven. En dat is net een van de grote
doelen van de opvoeding!

Hoe makkelijk worden kinderen in hun tienerjaren niet
aangespoord om een “zo hoog mogelijke” studierichting te
kiezen omdat “je dan later veel geld kan verdienen”, terwijl Salomo zijn spreuken al begint met een
waarschuwing voor deze manier van denken; “de paden van allen die op winstbejag uit zijn, die ontneemt
haar bezitters het leven” (Spr.1:19). Het gaat niet om het geld, maar het gaat om het leven. Kinderen
horen dus begeleid te worden in hun carrièrekeuze met volheid van leven als doel en geen ijdel en tijdelijk
surrogaat als geld en aanzien.
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De kwestie is niet “welke status hoort mijn kind na te
streven”, maar wel “hoe kan mijn kind de Heer het best
verheerlijken met de middelen en mogelijkheden die de Heer
hem heeft gegeven”. De vraag is niet “hoe wil je later je geld
verdienen”, maar wel “hoe wil je later je leven invullen en
God verheerlijken” en welke stappen kunnen wij (als ouders
en gemeente) in geloof zetten om hier naar te streven.
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Het bijstaan en begeleiden van de jongelingen in hun
zoektocht naar hun carrière is de taak van de ouders en de
gemeente. Let op, dit is niet hetzelfde als hen helpen
beslissen in het nemen van een studiekeuze of beroep om uit
te oefenen. Het bepalen van de carrière is het nagaan welke
de meest geschikte koers is om de door God gegeven
vaardigheden en aanleg te ontplooien zodat het kind,
wanneer het volwassen is geworden, deze vaardigheden
verder kan gebruiken in deze wereld tot eer van God.
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Interessegebieden prikkelen
Het idee om de kinderen een waaier aan mogelijkheden aan te bieden, hun mee te nemen op een bergtop en
een kleurenpalet aan mogelijk interessante gebieden te laten zien kan leuk in de oren galmen, maar is daarom
nog niet makkelijk omgezet in praktijk. Binnen de christenwereld zijn tal van ouders en gemeenten die oprecht
verlangen om een godvruchtige generatie groot te brengen, maar niet weten waar te beginnen. Uiteindelijk
hebben we allemaal op een bepaalde manier te kampen met een beperkt gezichtsveld en zijn we soms
onbewust gevormd in ons denken door de wereld rondom ons. Hierbij kan volgende opsomming van een
aantal gebieden een handreiking zijn om de zoektocht naar de roeping van ieder kind praktisch vorm te
23
geven. Probeer deze adviezen uit en stop niet na de eerste mislukking of tegenslag, maar probeer ze elk een
ruime tijd in het vizier te houden zodat het kind een helder en evenwichtig beeld erover kan vormen. (Dit is
eenvoudige lijst met praktische (vrijblijvende) adviezen en geen alomvattende opsomming van Bijbelse
opdrachten en geboden.)

1. Creatieve kunst: Muziek, kunst, drama en beweging
Buiten het studeren en leren waarderen van schone kunst, muziek en poëzie, moet aan kinderen ook
de mogelijkheid gegeven worden om ze zelf te kunnen doen. Hierbij is het doel eenvoudigweg het
bekend maken en laten ervaren van deze creatieve kunst. De bedoeling in onze zoektocht is niet om
je kind in alle gebieden tot “expert “ te vormen. Gewoon het leren bekend maken is voldoende.
a.

Muziek
Maak van zingen een gewoonte. Zingen is de meest simpele vorm van het maken van
muziek. Schep verschillende mogelijkheden om een brede waaier aan muzikale stijlen,
ritmen en zelfs harmonieën uit te proberen. Zing aanbiddingsliederen, volksliederen of
eender welke muziek jij en je kind interesseert. Zing samen met anderen en leer hoe te
kunnen zingen met een muziekboek. Stel eventueel een kleine musical samen.
Wees instrumentaal. Ieder kind houdt van de klanken van een muziekinstrument, ook al is
het niet altijd even mooi.
Om je kind te introduceren in de wereld van de
muziekinstrumenten kan je bijvoorbeeld beginnen met een blokfluit, ukelele of 3/4 de gitaar.
Een eenvoudige piano of goedkope digitale keyboard geeft je kind de grootste mogelijkheden
om zijn “muzikaal talent” te ontdekken. Ook al voelt je kind zich niet echt aangetrokken tot
het maken van muziek, tracht er toch voor te zorgen dat je kind ergens in zijn kindertijd een
bepaalde muziekbasis meekrijgt.

Kunst
Moedig kunst aan. Er is geen betere manier om artistieke expressie te stimuleren dan
gebruik te maken van canvas materiaal. Dit geeft de kinderen tal van mogelijkheden om te
tekenen en te schilderen met een hele waaier aan media – kleurtjes, stiften, pastelkrijt,
vetkrijt, penselen, aqua kleurpotloden, houtskool en nog vele anderen. Ook hier is het doel
niet perse dat de artistieke vaardigheden onmiddellijk aangescherpt worden, we zijn namelijk
nog niet op zoek naar een nieuwe Rembrandt, maar het kind bekend maken van wat kunst
inhoud en wat de mogelijkheden zijn.
Bestudeer kunstwerken. We leven in een tijd waarin alles snel moet gaan en er nog weinig
stilgestaan wordt bij bepaalde dingen. Nochtans zitten de mooie dingen vaak net onder de
oppervlakte verscholen. Leer de kinderen daarom dieper kijken naar kunstwerken. Daag hun
uit door hun bijvoorbeeld naar bepaalde dingen op zoek te laten gaan in een tekening of
schilderij. Zo leert het kind meer gericht kijken naar dingen in de plaats van overal aan de
oppervlakte te blijven. Een oog dat op zulke manier geoefend wordt zal daarnaast op

23

Deze lijst is grotendeels ontleend aan “Educating the WholeHearted Child”, Third Edition (copyright 2011 Clay Clarkson), p.244-256. Met
toestemming vertaalt en aangepast. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie bezoek www.wholeheart.org.

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Alle rechten voorbehouden.

b.
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Al gedacht aan karaoke? Als je graag wilt proberen te zingen, maar hebt geen muzikaal
talent in je gezin die muzikaal kan begeleiden, kan karaoke een aanvulling zijn. Vermits het
christelijk karaoke materiaal hoofdzakelijk uit Engelstalige liedjes bestaat, kunnen muzikale
cd’s eveneens gebruikt worden als begeleiding bij het zingen.
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gelijkaardige manier met Gods Woord kunnen omgaan en makkelijker op zoek kunnen gaan
naar de rijkdom die dit Woord bevat.
Probeer het allemaal uit. Probeer ook andere visuele kunsten onder hun aandacht te
brengen. Beeldhouwen met klei, aardewerk maken, mozaïek en andere kunstvormen zijn
zeker waard om uit te proberen bij een kind dat niet zo goed overweg kan met kleurtjes en
penselen maar meer houdt van het creëren met de handen.
c.

Drama (toneel)
Wees dramatisch over drama. Drama is een mogelijkheid om je kind te leren om zichzelf
verbaal en emotioneel te uiten. Waar muziek en kunst eerder “derde persoon” kunstvormen
zijn, is drama ongetwijfeld een “eerste persoon” kunstvorm. Je kind is het artistieke medium
– stem, emoties, gedrag en houding.
Lees dramatisch luidop. Dramatische expressie is iets dat eigenlijk groeit uit het lezen en
voorlezen. Naast de mentale voordelen van het (voor)lezen, is het ook een orale oefening in
het articuleren. Daarbij is luidop lezen de eerste stap in dramatische expressie. Als je
dramatisch luidop leest, zal je kind dat ook gaan doen. Begin bijvoorbeeld met enkele boeken
met een duidelijke dialoog -- laat je kind dramatisch luidop lezen met de rest van je gezin als
publiek.
Start met improvisatie en rollenspel. Het uitbeelden van een Bijbelverhaal of een andere
historische scène is eenvoudig toe te passen in drama. Als je kind geniet van dramatische
expressie kan je zelfs overwegen om hem een toneelstuk te laten opstellen en voordragen.

d.

Beweging
Begin te bewegen. God gaf ons lichamen die zich creatief kunnen uiten. Ga op zoek naar
enkele eenvoudige danspasjes die je samen met je kind kunt oefenen. Tast de verschillende
dansgenres eens af of overweeg enkele danslessen. Maar leer je kind zich ook creatief
uitdrukken met behulp van beweging – het reflecteren van gevoelens en houdingen,
pantomime, het interpreteren van klassieke muziek en nog vele andere mogelijkheden.
Praten door bewegingen. Je doel is om je kind te leren dat hun lichaamstaal vaak meer zegt
dan hun woorden. Daarom oefen je hem om zijn lichaam even expressief te gebruiken om te
communiceren, dan dat hij zijn stem gebruikt. Het oefenen van zulke bewegingen gaat veel
makkelijker en minder geremd als ze jong zijn, dus laat je volwassen stijve houding achter de
rug en begin samen met hun te bewegen. Maak plezier! Vermijd het sensuele, maar geef
beweging een kans.

Laat je kind tekenen. Een kind moet je niet verplichten om te tekenen, voor hem is het even
natuurlijk om te tekenen als om te praten. Helaas willen we van ons kind wanneer het ouder wordt
een echte artiest maken en doet ons verlangen om hem op een juiste manier te laten tekenen de
natuurlijke zin om te tekenen wegebben bij het kind. De eerste regel bij het leren tekenen is: Laat je
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In een cultuur als de onze waarin alles meer en meer visueel en non-verbaal wordt weergegeven,
heeft je kind een groot voordeel als hij de vaardigheid heeft om te communiceren door tekenen en
kleuren. Helaas denken veel ouders – als ze al gedachten hebben over tekenen en kleuren –
onmiddellijk aan het volgen van tekenlessen, het aanschaffen van een curriculum of het kopen van
dure materialen. Dat is net als het geven van een woordenboek aan je kind omdat het wil leren lezen!
Slechts weinig kinderen zullen verder ontwikkelen als artiest, dus het aanschaffen van een curriculum
of het laten volgen van tekenlessen is vaak teveel van het goede. Toch zou ieder kind moeten weten
hoe het moet tekenen en hoe kleuren te gebruiken. Je kind zou zich zowel verbaal als visueel moeten
kunnen uiten. Je doel is daarom om je kind visuele vaardigheden aan te leren (lijn, vorm, perspectief,
kleur enz. ) op gelijkaardige manier als dat je het taalkundige vaardigheden aanleert (alfabet, klank,
schrift enz.). Leer hun om zowel te tonen als te vertellen, te illustreren als uit te leggen.
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2. Tekenen en kleuren
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kind tekenen. Toon interesse en moedig het tekenen aan, maar probeer het niet dadelijk te
corrigeren. Je kind is aan het communiceren, luister naar hem.
Blijf vooruit gaan. Leer je kind wanneer rond de leeftijd van vijf jaar de tien basisvormen die in alle
tekeningen terugkomen (vierkant, cirkel, driehoek, rechthoek, ovaal, kubus, bol, piramide, cilinder,
kegel). Wanneer het kind de leeftijd van zeven of acht jaar bereikt, kan je beter materiaal voorzien en
mogelijk een boek dat deze vaardigheid weer verder uitwerkt. Weeral niet uit het oog verliezen: het
moet voor het kind een leuke ontdekkingsreis blijven en geen gedisciplineerde vaardigheid.
Maak het echt en nuttig. Laat je kind echte dingen uit het leven tekenen. Laat het bijvoorbeeld zelf
dankkaartjes of verjaardagskaarten ontwerpen, een poster ontwerpen, een prentenboek,
onderleggers voor op de tafel en nog veel meer. Nuttige en bruikbare projecten ondersteunen het
idee dat tekenen en kleuren een natuurlijk onderdeel zijn van communicatie en stimuleert het kind
zijn creativiteit hierin.
Haal inspiratie uit de natuur. De natuur is een perfect onderwerp om te tekenen en kleuren. Geef je
kind een degelijk schetsboek en kwalitatieve potloden en kleurtjes en laat ze een scala aan planten,
bloemen en bomen tekenen.
Scherp hun interesses aan. Wanneer duidelijk wordt welke dingen je kind graag tekent of kleurt, kan
je op zoek gaan naar een boekje dat stap voor stap uitlegt hoe je deze objecten het best vormt op
papier. Het beheersen van de vaardigheid om een bepaald onderwerp te tekenen met verschillende
technieken, stijlen, details en perspectieven kan naderhand makkelijk geïmplementeerd worden bij
het tekenen van andere objecten.

3. Creatief spel

Blijf creatieve impulsen voorzien. Voorzie je kind van creatieve voorbeelden en materialen om te
bouwen waarmee ze hun verbeelding kunnen gebruiken: houten stapelblokken, kartonnen dozen,
lego, timmerhout, papieren spullen en gelijkaardige dingen. Het proces van het bedenken, ontwerpen
en bouwen is een leerproces op hoog niveau. Zelfs de kussens van de zetel en stoelen worden een
onderdeel van de leerervaring wanneer je kind hiermee een tent of doolhof maakt.
Sla creativiteit op. Geef je kind de mogelijkheid om elektronische media zoals een videocamera,
audio recorder, computer of een elektronisch keyboard te gebruiken? Laat het filmpjes maken,
opnames doen, muzikale producties ontwerpen of eender welk creatief idee dat in hun opkomt. Je
kind kan ook andere creatieve spellen of ideeën erbij betrekken, zoals een historische modeshow,
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Maak het werkelijk. Vul de speeltijd van je kind zoveel mogelijk met levensechte dingen of met
imitaties ervan. Of ze nu een historische verkleedpartijtje houden, winkeltje spelen, een kasteel
bouwen in de tuin of met eender welk reëel materiaal spelen, hun spel gaat dan meer een afspiegeling
zijn van het werkelijke leven. Als je hun speeltijd vult met plastiek en speelgoed dat geen afspiegeling
is van het echte leven zal hun spel eerder een uitweg worden dan een voorbereidend geheel op het
echte leven.

Themales 4: Hoe kies ik een interessante hobby?

“Als je klaar bent met je lessen mag je gaan spelen.” Dit is een onschuldige uitspraak die we allemaal
wel eens maken, maar toch geeft het ook een onderliggende culturele vooronderstelling weer dat
onderwijs en ontspanning twee verschillende van elkaar gescheiden bezigheden zijn. We vertellen ons
kind op verschillende manieren dat wanneer ze beginnen met spelen kunnen stoppen met leren.
Maar God heeft kinderen op zulk een manier geschapen dat ze in alle gebieden van het leven kunnen
leren, het spelen is een belangrijk onderdeel van dit leerproces. In feite heeft God in kinderen een
drang om te spelen geplaatst, spelenderwijs leren is daarom mogelijk de meest aangewezen manier
om iets te leren bij hun. Met dit alles in gedachte is je doel om creatieve spelmogelijkheden te
voorzien die je kind zowel mentaal stimuleren als plezierig en om van te genieten zijn. Liefde voor het
leren en liefde voor het spelen zijn geen twee totaal van elkaar gescheiden verlangens bij het kind – ze
kunnen elkaar op een natuurlijke wijze aanvullen en samenwerken.
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zwaardgevecht, medische imitatie en nog vele andere ideeën. Door dit alles daarbij op te slaan
bewaar je een leuke herinnering voor later.

4. Natuuronderzoek
Kinderen zijn buitengewone natuuronderzoekers. Er is een, door God ingebouwde, nieuwsgierigheid
naar de schepping in hun harten. Kinderen doen niets liever dan de natuur onderzoeken, er vragen
over stellen en het trachten te begrijpen? Je doel in het natuuronderzoek gaat verder dan je kind
enkel maar details in de schepping toe te lichten. Je nog grotere taak hierin is de ogen van je kind zo
vormen dat het de Schepper doorheen de schepping kan waarnemen (Rom.1:20), een blijvende
verwondering en waardering krijgt voor wat God heeft gemaakt (Psalm 8; 19), een passie krijgt om
voor Gods aarde te zorgen, haar te onderwerpen en er over te heersen (Gen.1:28; Job 38-39). De
natuur of de schepping is de meest natuurlijke wetenschappelijke omgeving voor je kind om op
onderzoek uit te gaan. Het is een ideaal laboratorium om de dingen binnen hun geschapen context te
bestuderen. God definieerde de hoofdgebieden van natuuronderzoek voor ons in Genesis 1: “In het
begin schiep God de hemel en de aarde” en God maakte “levende wezens” en “mensen”.
De hemel (Astronomie, het weer)
Kijk omhoog. Maak er een gewoonte van om ’s avonds naar de hemel te kijken met je kind.
De beste manier om dit te doen in door plat op je rug te gaan liggen. Stippel samen met je
kind enkele sterrenbeelden uit, observeer de verschillende maanstanden, ga op zoek naar de
Melkweg, proberen planeten of andere hemellichamen waar te nemen en ga op zoek naar
meteoren. “Wat weten we van astronomie” van J.H. Henry kan je als ouder wat bijschaven in
je algemene kennis hiervan.
Plan vooruit. Plan speciale avonden om de hemel te observeren wanneer er bijvoorbeeld
een meteorenregen, een zon- of maansverduistering of iets dergelijks wordt verwacht. Geef
hun de week voordat deze speciale gebeurtenissen plaatsvinden hun wat studie hierover en
laat je kind hier achteraf een verslag over maken. Het zal een speciale ervaring en
herinnering worden.

Zoom erop in. Indien haalbaar, is het goed om een zo goed mogelijke telescoop aan te
schaffen, die je budget toelaat, om naar de sterren te kijken. Een refractor telescoop is
meestal wat krachtiger, maar heeft een klein gezichtsveld. Een reflector telescoop is meestal
iets minder krachtig, maar helderder (geeft meer licht van objecten op afstand door) met een
breder gezichtsveld.
Aanschouw tijd en ruimte. Als je kind gaat nadenken over de hemel en de aarde zal het
geconfronteerd worden met de onmetelijkheid van het oneindigheid en de eeuwigheid. Als
je kind naar de hemel kijkt en de sterren observeert zal het al gauw vragen: “Hoever reikt de
hemel?” Als het naar de aarde kijkt, naar het leven zelf zal het zich al gauw afvragen waar
alles begon en waar alles zal eindigen. Dit zijn diepzinnige vragen waar zelfs een jong kind
over kan struikelen. Bereid je als ouder daarom voor op zulke vragen zodat je ze, wanneer ze
zich voordoen, kan beantwoorden vanuit een Bijbels perspectief. Zo krijgt je kind een Bijbels
beeld van God als Schepper, tijd en ruimte. Soms zal je niet alle details kunnen
beantwoorden en het kind leren dat er mysteries zijn die God ons heeft laten zien om in
geloof te aanvaarden.
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Maak een logboek. Laat je kind een logboek bijhouden waarin het de veranderingen van de
maan (opkomst, plaats, stand), de sterrenbeelden en de planeten doorheen de seizoenen
registreert. Maak hun eveneens attent op speciale fenomenen als een halo rond de maan.
Ze kunne ook een logboek bijhouden van het weer overdag om op die manier de
weersveranderingen doorheen seizoenen in kaart te brengen. Het bestuderen van het weer
opent een deur naar een brede waaier van de natuur – atmosfeer, oceanen, baan van de
planeten, vegetatiepatronen, temperaturen enz.
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b.

De aarde (Land, rotsen, water)
Natuur is natuurlijk. Maak als gezin natuurwandelingen. In de plaats van te onderwijzen
over de natuur kan je dan eenvoudigweg met je kind praten over de dingen die jij en je
kinderen observeren. Stimuleer conversaties over de natuur met vragen als: “Heb je al
opgemerkt dat sommige bomen hun blaren verliezen en andere weer niet?”, “Waarom zou
God wormen hebben gemaakt denk je?”, “Wat maakt sommige stenen zo fonkelend?”. Laat
je kind een natuurdagboek bijhouden waarin het zijn gedachten kan verwoorden en
impressies kan tekenen van objecten die het in de natuur kon waarnemen.
Wees opmerkzaam voor geestelijke lessen. God heeft lessen in de natuur verweven. Jezus
illustreerde vaak geestelijke waarheden vanuit de natuur. De Bijbel is doorweven met
geestelijke metaforen. Je moet niet ieder moment op zoek gaan naar geestelijke inzichten
vanuit de natuur! Wees gewoon voorbereid wanneer Gods Geest je hierop attent maakt.
Het kan net die les zijn die je kind op dat moment nodig heeft.
Observeer de seizoenen. Laat je kinderen, vanuit een raam van waaruit je de veranderingen
goed kan waarnemen, de seizoenen observeren. Geef hun enkele parameters mee die ze
telkens kunnen rapporteren zoals temperatuur, de bladeren aan de boom, bloemen,
gewassen in de tuin, zonsop- en zonsondergang, stand van de zon en sterren in de lucht. Laat
hun telkens op de eerste dag van de maand de veranderingen waarnemen.
Maak verzamelingen. Moedig je kinderen aan om kleine verzamelingen bij te houden van
levenloze natuurobjecten: bladeren, wilde bloemen, stenen, schelpen, … Gebruik de
collecties om hun te leren observeren en classificeren. Ga op zoek naar wat de Bijbel leert
over deze verzamelde items; stal de collecties uit.
Geef goed gereedschap. Rust je kind toe met een goede set van materiaal om de natuur te
onderzoeken: kleine informatieboekjes, verrekijker, kompas, vergrootglas, insectennet,
wandelstok, zakmes, notitieschrift, rugzak en eventueel nog andere dingen. Voorzie hun ook
met verzamelmateriaal als dozen, potten, pincetten enz.

Benoem en classificeer dingen. Levende wezens zijn het ideale begin om te starten met het
leren van nomenclatuur (de namen van dingen, naamgeving) en taxonomie (het classificeren
en groeperen van dingen). Het kind kan het best beginnen met planten -- bijvoorbeeld door
bladeren re verzamelen, de naam van de boom van herkomst op te schrijven en te groeperen
per type of regio. Of begin met het spotten van vogels -- het observeren van vogels, hen
benoemen en te classificeren per type of regio. Motten en vlinders zijn ook een leuk
studieobject. Niet alle levende wezens kunnen makkelijk in de natuur zelf onderzocht
worden, maar hier zijn dan vaak goede boeken of media over te vinden.
Observeer de natuur op een natuurlijke wijze. De sleutel tot het bestuderen van de natuur
is observatie. Plan daarom geregeld lange wandelingen in de natuur (bergen, bossen,
natuurreservaten, parken, enz.) met geen ander doel dan het eenvoudigweg observeren en
genieten van de natuur en hierbij alert te zijn naar interessante dingen. Neem een camera en
schetsboek mee om je bevindingen op te schrijven. Geef je kinderen een digitale recorder
mee om hun gedachten tijdens hun ontdekking en observatie op te slaan. Leg uit dat het
grote doel niet is om heel veel te verzamelen, maar om te luisteren naar wat God te zeggen
heeft doorheen de natuur.
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Levende wezens (planten, dieren, vissen, gevogelte, insecten)
Zie God in de natuur. Het bestuderen van de hemel en de aarde helpt de kinderen om de
grootheid van God te zien -- Zijn transcendentie, liefelijkheid, eeuwigheid, kracht en andere
eigenschappen van Zijn goddelijke natuur. Het bestuderen van levende wezens zal hun
helpen om de goedheid van God te begrijpen – Zijn zorg, creativiteit, voorzienigheid, liefde en
andere karaktereigenschappen van Hem. Heel de schepping getuigt van God die haar schiep
– Zijn vingerafdrukken staan er overal op.
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d.

Mensen (Man en vrouw)
We zijn een speciale schepping. Het diepgaand bestuderen van de menselijke psyche kan
wachten tot de tienertijd, toch zouden je kinderen moeten begrijpen dat we als mens in de
categorie van de levende wezens thuishoren. Toch zijn we een speciale schepping van God –
we hebben een door God ingeblazen ziel die geen ander levend wezen heeft en we zijn
gemaakt naar Gods beeld. Daarom kunnen, van heel Gods schepping, enkel wij persoonlijk
en doelbewust omgaan met onze Schepper.
Onszelf binnenstebuiten leren kennen. De meeste kinderen zijn nieuwsgierig om te weten
hoe hun lichamen functioneren en waarom jongens en meisjes verschillen. Het is best om al
vroeg te beginnen met het uitleggen van de grote systemen – geraamte, spieren, zenuwen,
spijsvertering, ademhalingsstelsel, bloedsomloop en dergelijke. Wees hierbij wel steeds
fijngevoelig naar de grens waarbij het kind zich nog gemakkelijk voelt. Sommige dingen
kunnen een beetje vreemd en eng overkomen. Als je signalen opvangt die aangeven dat je
kind zich ongemakkelijk voelt, verschuif het dan gewoon naar een later tijdstip.
Wees evenwichtig over de voortplanting. Je zal ook moeten bepalen wanneer en hoe je aan
je kind zult vertellen waar baby’s vandaan komen. Vergeet daarbij zeker niet het wonder van
de geboorte en de zegening van het leven in de baarmoeder. Je kinderen moeten de
fysiologie van de voortplanting niet begrijpen om de biologie van zwangerschap en geboorte
en het speciale ontwerp van het lichaam van de moeder (baarmoeder, borsten enz.) te
kunnen waarderen. Als je kind verder opgroeit zou je voorbereid moeten zijn om seksualiteit
en voortplanting stilaan uit te leggen.

5. Scheppingswetenschap

Kaart de grote vragen aan. Schrik niet terug om je kind deel te laten hebben aan gesprekken over de
grotere zaken als creationisme versus seculier naturalisme. Als het universum startte met een knal,
waar kwam in de eerste plaats hetgeen dat explodeerde dan vandaan? Als wij evolueerden uit lagere
vormen van leven, waarom lopen er dan geen aapmensen of mensapen meer rond (fossielen)? Hoe
kunnen er zoveel ontwerpen zijn in de schepping zonder dat er ook een Ontwerper is (theologie)?
Bestudeer Romeinen 1 om te laten zien dat mensen die hun ogen sluiten voor God van de schepping
blind zijn voor de waarheid. Hun verzet om God te erkennen betekent dat ze verklaringen moeten
bedenken die louter op de leer van zondige mensen zijn gebaseerd, zoals een niet onderzochte
evolutietheorie van Darwin.
Wees helder over de schepping. Scheppingswetenschap moet geen zwart/wit- leerstelling zijn voor je
kind. Je kind kan begrijpen dat ideeën over het ontstaan van de schepping getoetst moeten worden
aan hetgeen de Bijbel onderwijst, hetgeen we onomstotelijk kunnen waarnemen en gekende feiten.
Alle christenen zijn eensgezind dat God het universum en de mens heeft geschapen, maar kunnen

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Alle rechten voorbehouden.

Bestudeer de wetenschap aan de hand van de scheppingsdagen. Gebruik de zes scheppingsdagen
van Genesis als schema voor je wetenschapsstudies: dag 1 – energie (licht); dag 2 – atmosfeer (prezondvloed waterkoepel); dag 3 –land zee en vegetatie; dag 4 – zon maan en sterren; dag 5 – vissen en
gevogelte; dag 6 – landdieren en de mens. Dit zal het Bijbels verslag aanvullen en versterken en
daarbij de natuurlijke volgorde en progressie van Gods schepping weergeven.
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Als het bestuderen van de natuur je kind helpt om de onderdelen van Gods schepping onder de loep
te nemen, helpt de scheppingswetenschap om al die onderdelen te plaatsen in een grote geheel,
omkadert door het boek Genesis – God schiep de hemel en de aarde in zes dagen; mensen zijn
geschapen wezens met een eeuwige ziel en niet zomaar geëvolueerde intelligente dieren; de vloed bij
Noach was een wereldwijde catastrofale gebeurtenis die de oppervlakte van de aarde veranderde en
haar atmosfeer wijzigde. Met het bestuderen van de scheppingswetenschap voorzie je het kind met
bewijzen die aantonen dat het Bijbels verslag van de schepping waar is en verdedigbaar en dat de
feiten de evolutietheorie van Darwin helemaal niet ondersteunen. Je legt een basis in hun gedachten
voor een Bijbelse kijk op de oorsprong van het leven, de natuur van de man en vrouw, de gevolgen
van de zondeval en onze nood aan een Verlosser.
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verschillen in het kleven van leeftijden op de aarde. Onderwijs je kinderen wat je zelf gelooft en toon
ook aan waarom je andere opvattingen eventueel niet gelooft, maar bestempel christenen die hierin
verschillen niet koudweg als valse leraren of misleiders.
Wees helder over de evolutie. Train je kind om waarheid en leugen te onderscheiden als het om de
evolutie gaat. Je kan evolutionaire referenties vaak niet ontwijken in je zoektocht naar leuke natuuren wetenschapsboeken of audio, video en software. Als je weigert om zulke dingen aan te schaffen,
zal je niet veel materiaal kunnen aanreiken aan je kind. Ga daarom wijs doorheen het beschikbare
materiaal om het bruikbare van het onbruikbare te scheiden. Het wil niet zeggen dat één hoofdstuk in
een boek verkeerd is, dat daarom het hele boek als waardeloos moet worden aanschouwd. Wanneer
je hier wijs mee omgaat en de zin van de onzin tracht te scheiden, geeft het je tevens de gelegenheid
om je kind hierbij te betrekken en mee te laten nemen in je gedachtegang, zodat ook hij groeit in zijn
onderscheidingsvermogen.
Verklaar dinosaurussen en dergelijke. Een studie over dino’s (altijd een succesverhaal, vooral bij de
jongens) kan je leiden naar verschillende gebieden van de scheppingswetenschap. Gebruik hierbij
illustratiemateriaal dat helpt om je kind dit alles beter te kunnen visualiseren en te begrijpen. Stem je
bronnen wel steeds af aan de leeftijd van je kind. Een leuk boek hierover is “Wat weten we van
dinosaurussen” van dr. Duane T.Gish.

6. Ervaringswetenschap
Alle kinderen houden van de effecten die sommige wetenschappelijke experimenten teweeg brengen.
Het is boeiend en plezierig en houdt hun aandacht en nieuwsgierigheid beet. Hoewel het trekken van
hun aandacht niet ons hoofddoel is, het is een leuk gevolg. Fysische wetenschap – die zich
hoofdzakelijk bezig houdt met de levenloze wereld, zoals chemie, machines, warmte, licht,
elektriciteit, geluid, magnetisme – wordt best pas op latere leeftijd, in de tienerjaren, onderwezen
omdat dit alles dan wat beter begrepen kan worden. Maar het doen van experimenten op zich kan
ook heel leuk zijn. Het observeren en ontdekken tijdens het toezien of doen van een experiment kan
in je kind een nieuwsgierigheid en verlangen opwekken om meer te weten te komen. Maar let wel op
dat het doen en zoeken van experimenten geen vervangmiddel wordt van het echte lezen of
onderzoeken van de natuur.

Leer wetenschap op een natuurlijke wijze. Sommige kinderen hebben meer interesse in woord en
muziek en neigen niet naar het doen van experimenten. Bij zulk een kind kan je wetenschap
bijbrengen door middel van boeken, media en het dagdagelijks leven. Je kan ook boeken en
levensechte situaties gebruiken om over wetenschap te praten -- de natuur van water, hoe een auto
werkt, wat er allemaal in een computer zit, hoe versnellingen werken, hoe een zaklamp werkt en zo
verder. Dit soort van levenslessen kunnen je kind vaak veel meer bijbrengen dan bepaalde
“abracadabra”-experimenten die in sommige boeken voor kinderen staan uitgelegd.

7. Vreemde taal
Wetenschappers geloven dat de eerste tien levensjaren het meest geschikt zijn om een taal te leren.
Een wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen die vroeg beginnen met het aanleren van
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Maak er een groepsproject van. Stel een zo groot mogelijk publiek samen om het meeste uit je
experiment te halen. Richt eventueel een maandelijkse studiegroep op met andere ouders waarbij
ieder gezin hun experiment kan tonen. Je kan een onderwerp kiezen, de experimenten coördineren
om te voorkomen dat er twee dezelfde experimenten voorbereid worden, en telkens bij een ander
gezin afspreken (om de achterblijvende rommel te delen).
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Richt je slechts op één experiment. Wanneer je een proefondervindelijk experiment doet met je kind,
beperk je het best tot het demonstreren van één principe, idee of concept. Vermijdt teveel
informatie, data en details. Zorg ervoor dat vooral je kind, en niet jijzelf, met het experiment bezig is.
Moedig hen aan om de effecten te observeren, stel vragen, maak het kind bekend met het “oorzaak 
gevolg”-principe. Weet op voorhand wat je hem wilt laten leren uit het experiment. Benadruk nuttige
termen, feiten en principes.
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vreemde talen gemakkelijker komen tot goede uitspraak. De hersenen van een kind worden in die
vroege jaren verbonden door de taalklanken – de zenuwbanen worden ontwikkeld uit het horen en
doen. Daarbij dragen ook nog andere factoren bij tot het vergemakkelijken van het aanleren van een
vreemde taal. Het aanleren van een vreemde taal kan in die eerste tien levensjaren daarom op een
veel natuurlijkere manier dan op eender welke latere leeftijd. Toch wil het niet zeggen dat kinderen,
simpelweg omdat ze het zouden kunnen, ook werkelijk tijdens die jaren een vreemde taal zullen
aanleren. Begaafdheid en mogelijkheid worden niet automatisch kundigheid. Sommige ouders laten
hun kind taallessen volgen tijdens de kinderjaren omdat ze ervan overtuigd zijn dat het hun kind op
vroege leeftijd tweetalig zal maken. Maar als het kind niet echt een reden heeft om een andere taal te
leren, is er geen reden om aan te nemen dat het deze taal reeds op vroege leeftijd machtig zal
worden. Toch kan je op eenvoudige wijze, met logisch verstand, voordeel halen uit de natuurlijke
aanleg voor talen die je kind heeft.
Schep een reden om te leren. Als je wilt dat je kind een vreemde taal aanleert, zou je een nood
moeten creëren waardoor het kind een natuurlijk verlangen krijgt om die taal te leren. Wil je
bijvoorbeeld dat je kind Engels leert, dan kan je bijvoorbeeld enkele Engelstalige boeken kopen die zijn
interessegebied prikkelen. Het kind krijgt zo een natuurlijk verlangen om Engels te leren zodat het die
leuke boeken die je hebt gekocht te kunnen lezen en begrijpen.
Dompel je kinderen onder. De meeste taalleraren zijn erover eens dat het onderdompelen een
effectieve methode is om een taal aan te leren. Vooral voor kinderen is het uiterst effectief omdat het
veel horen van taal de zenuwbanen enorm versterkt. Je kind zal sneller leren als ze veel
mogelijkheden hebben om ondergedompeld te worden in een bepaalde taal (in een omgeving waar er
enkel deze taal gesproken wordt).
Maak van de vreemde taal een gezinsproject. Dit is eigenlijk heel logisch, als je wilt dat je kind een
vreemde taal leert, zou je zelf ook deze taal moeten kunnen/leren en ze thuis toepassen of gebruiken.
Als jij als ouder gemotiveerd bent, zal het kind dat ook zijn.
Maak van taal iets plezants en leuk. Maak het leren van een taal in de kinderjaren geen academische
verveling waar ze doorheen moeten, maar wel iets waar het kind plezier aan beleefd. Houd het
eenvoudig en plezant. Introduceer woordenschat en eenvoudige zinnen en zoek naar manieren om ze
te kunnen gebruiken doorheen de dag. Als je van het leren van een taal iets plezants en interessants
maakt, zal je na een tijdje iets meer gestructureerde lessen kunnen geven.

Je kind groeit op in een digitale wereld en cultuur. Ook al is de digitale technologie zich nog steeds
verder aan het ontwikkelen, toch zijn computers en randapparatuur haast iets noodzakelijk geworden
in de bedrijven én de huisomgeving. Een breedband internetverbinding is haast iets vanzelfsprekend
geworden als elektriciteit. De digitale wereld is nog erg jong en zal de komende decennia
exponentieel toenemen. Na het aanschaffen van boeken is een computer de beste investering in het
onderwijs van je kind. Toch is het goed om na te gaan welk doel de computer in je huis heeft of zal
hebben. In vele gezinnen is de computer louter een middel om af en toe een brief te typen, spelletjes
te spelen en wat mailtjes te ontvangen. Als dit het doel is waarom je de aanschaf van een computer
voor je kind overweegt kan je beter je geld sparen. De echte waarde van een computer als
onderwijsmiddel in huis is de hoeveelheid aan informatie die het kan bieden. De computer is een
ongeëvenaard medium voor creatieve expressie, mentale uitdagingen en het leren door het
tegelijkertijd prikkelen van verschillende zintuigen; het is een onvervangbaar instrument voor het
ontdekken van de steeds groter wordende bulk aan informatie en is onklopbaar als instrument voor
creativiteit, productiviteit en echte taken uit te voeren. De vaardigheid om overweg te kunnen met
een computer is noodzakelijk geworden.
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8. Computer
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Vergeet het Nederlands niet. Zorg dat het kind zijn moedertaal goed blijft ontwikkelen en
aanscherpen en voorkom dat het leren van een vreemde taal in de kinderjaren ervoor zorgt dat het
ontwikkelen van de moedertaal belemmert. Lees, lees en lees, schep een taalrijke omgeving waarin
veel gesproken en gelezen wordt. Bouw eerst aan een goed fundament voor de moedertaal voordat
je een andere taal introduceert.
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Zorg voor een goede computer. Belemmer het digitaal leerproces van je kind niet door het een oude
trage afgedankte computer te geven die geen weergave meer is van deze tijd. Geef je kind een toestel
waarmee het zijn hersenen kan gebruiken en zijn vaardigheden op een bruikbare manier kan
ontwikkelen. Denk bij de aanschaf van een computer ook aan interessante randapparatuur zoals een
all-in-one printer waarmee je kind ook kan kopiëren, scannen en printen.
Zoek naar goede software. Goede software voor de computer is wat goede boeken zijn voor je
bibliotheek. Wees even selectief als je op zoek gaat naar bepaalde software voor je kind als wanneer
je op zoek gaat naar bepaalde boeken of media voor je kind. Er is op zijn minst evenveel digitale
“rommel” verkrijgbaar als dat er gedrukte “rommel” verkrijgbaar is. Zoek naar software die je kind
stimuleert in het creatieve en expressieve schrijven en kunst of die je kind helpt om bruikbare
informatie en kennis opgeslagen in woorden, muziek en afbeeldingen te verkennen. Ga er niet vanuit
dat je kind sowieso eenvoudige kindvriendelijke software nodig heeft, laat het eerst eens echte
software uitproberen.
Het is gereedschap. Houd je uiteindelijke doel van een computer voor je kind steeds voor ogen – om
hem te oefenen om het te gebruiken als een werktuig voor productiviteit, onderzoek en
communicatie. Leer je kind al vroeg met een keyboard omgaan en oefen hem in het gebruik van een
tekstverwerker, database en andere programma’s. Geef hun betekenisvolle opdrachten om uit te
voeren – bijvoorbeeld het maken van een nieuwsbrief, poster of videodatabase . Het kind zal zich
oefenen in schrijven, denken, logica, lezen, kunst en andere vaardigheden en zal gestimuleerd worden
om verder te oefenen.
Het is geen spelconsole. Maak het van begin af aan duidelijk dat de hoofdzaak van een computer niet
het spelen van spelletjes is. Er zijn vele websites die educatieve en interessante spelletjes aanbieden,
maar let op, ook deze spelletjes kunnen uiteindelijk tijdrovende bezigheden worden met nog maar
weinig verrijkende waarde. Een computer is iets leuks, wanneer het evenwichtig wordt gebruikt.

Gebruik het. Het is een ongelooflijk efficiënt leermiddel. Gebruik het wijs, ga er verantwoordelijk
mee om, wees zeker en vast voorzichtig, maar gebruik het alleszins. Het is een diepe brede oceaan
van kennis over ieder onderwerp waar je kind mogelijk interesse voor heeft. Verken het samen met
hem.
Geniet ervan. Het surfen op het internet kan een fascinerende schattenjacht naar informatie worden.
Het vinden wat je zoekt op het web heeft iets leuks en geeft voldoening. En er is ook veel plezierigs te
vinden. Beleef er plezier aan!
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Je mag zeggen wat je wil van het internet, maar één ding is zeker – het internet kan niet genegeerd
worden. De technologie die het internet tot stand bracht dateert van de jaren ’60 en de wereldwijde
web omgeving (www) kwam ongeveer in 1991 tot stand en werd in 1994 publiekelijk gemaakt. In
deze korte periode van het begin van het informatietijdperk heeft het internet de wereld zoals wij die
kennen volledig verandert. Iedere plek op aarde is dichterbij gekomen, parate kennis is slechts een
druk op de knop verwijdert, communicatie is gerevolutioneerd en informatie is overal en
ogenblikkelijk verkrijgbaar. Met de komst van mobiele media en toestellen is het uitbreidende
internet iets persoonlijks en draagbaars geworden als een gsm. Het kan geprezen worden om al de
goede mogelijkheden die het biedt of vervloekt worden om al het kwade dat eruit ontstaan is. Het
wordt gebruikt door mensen die God en de mensen liefhebben en misbruikt door anderen die enkel
zonde en zichzelf liefhebben. Het biedt een platform voor de waarheid of fungeert als een
leugenkanaal. Het internet op zichzelf is een neutraal iets, het is op zichzelf niet slecht. Maar de
potentie om kwaad te brengen is even groot als de potentie om iets goeds te doen. Het wordt wat je
ervan maakt, maar omdat het stilaan meer en meer een vast onderdeel wordt van ons dagelijks leven,
moeten we er hard ons best voor doen om niet te worden wat het van ons maakt. Dat is de uitdaging
met het internet die de tegenwoordige ouders moeten trotseren – hoe een kind opvoeden dat het
internet kan begrijpen en gebruiken, maar erdoor niet gevormd of beheerst worden. Hier zijn alvast
enkele nuttige principes:
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Wees argwanend. Het is logisch dat je iets dat je kind mogelijk schade kan toebrengen niet volledig
vertrouwd. Het internet kan zonder twijfel je kind besmeuren met ideeën of beelden die zijn onschuld
kan aantasten. Blijf dus voortdurend een oog in het zeil houden.
Respecteer het. De verleiding bestaat om een negatieve houding te hebben naar alles wat het
internet biedt omwille van de schade die het kan toebrengen. Erken liever dat het ook goede dingen
teweeg kan brengen. Respecteer het om de mogelijkheden die het biedt om de waarheid te
onderwijzen, het Evangelie te verspreiden en anderen te helpen.
Beteugel het. Het internet kan op een levend iets lijken dat voortdurend groeit, je manieren en
gewoontes leert en langzamerhand zichzelf integreert in je leven. Het beteugelen door bepaalde
beperkingen op te leggen naar het gebruik en de tijd die het in beslag neemt is niet enkel wijs, maar
ook iets noodzakelijk.
Controleer het. Er is geen reden om aan te nemen dat het internet buiten je controlegebied ligt. Er
zijn tal van programma’s om je de volledige controle te geven over het web – filters, timers en meer.
Maak er gebruik van!
Beheers het. Of je er nu wel of niet van houdt, je kind groeit op in een web gerichte wereld. Het is
geen optie om hem hierop voor te bereiden. In dit informatietijdperk is het een leergebied als elk
ander en kan je kind, wanneer het dit beheerst, er zelfstandig mee omgaan zonder de hulp van
anderen. Uit het besef van wat het internet al dan niet kan, groeit het vertrouwen dat je het internet
beheerst en je er geen slaaf van bent.

MOEILIJKE WOORDEN
Aandrift
Achterdocht
Argwanend
Articuleren
Canvas
Curriculum

Inwendig gevoel dat tot handelen aanspoort.
Argwaan, verdenking.
Vermoedend van iets slechts.
Klanken nauwkeurig uitspreken.
Een stevig weefsel traditioneel gemaakt van hennepvezels. Wordt gebruikt in de
schilderkunst als doek om op te schilderen meestal met olieverf.
Plan dat het doel, de leerinhoud, de werkvorm en de media aangeeft voor een reeks
educatieve activiteiten.
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De Bijbel leert dat ieder mens uniek geschapen is door God en hier op aarde rondloopt om Hem te
verheerlijken. Om Hem te kunnen verheerlijken heeft God eenieder verschillend toegerust met mogelijkheden.
Het is aan de ouders en de gemeente om de kinderen tijdens de kinderjaren te helpen zoeken naar deze
natuurlijk ingebouwde mogelijkheden, de aanleg of roeping. In de plaats van kinderen in hun leefgebied te
laten kiezen wat ze graag doen, horen ouders en gemeente de kinderen als het ware mee te nemen op de
bergtop van mogelijkheden en hun hier op een natuurlijke wijze van laten proeven en genieten. Wanneer naar
de tienerjaren toe dan stilaan duidelijk wordt waar de verlangens van het kind naartoe neigen, kunnen de
ouders en de gemeente het kind begeleiden in het vormen en plaatsen van deze roeping in het echte leven.
Het nagaan welke carrière het kind best volgt, hoe het kind als volwassen persoon God het meest optimaal kan
verheerlijken met geest en lichaam, zodat het in het gebruiken van zijn vaardigheden vol vreugde kan zeggen
“naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde” (Ps.73:25b). Het aanschouwen en onderzoeken van de Heer
(cf.Ps.27:4) als geliefkoosde bezigheid en interessante hobbykeuze is leven tot eer en glorie van Hem en ligt
binnen ieders handbereik. Ben jij deze ontdekkingstocht al begonnen, al nagedacht over jouw carrière?

Themales 4: Hoe kies ik een interessante hobby?

Conclusie
Het hebben van een hobby is haast een vanzelfsprekend iets. In ieder vriendenboek van kinderen staat de
vraag welke hobby’s je hebt. Het bewust invullen van je tijd is dan ook een wijs iets. Toch is er in de
hedendaagse manier van het kiezen van een geliefkoosde tijdsbesteding een gemis. Het kiezen van een hobby
wordt grotendeels overgelaten aan de verlangens van een kind, aan de lokale instanties of clubs en aan de
keuze van de vrienden.
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Ukelele
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Surrogaat
Transcendentie

Staat(s-vorm) die aan het hele volk invloed op de regering toekent.
Toneelachtig.
Artistieke gevoelsuitdrukking.
De levensverrichtingen (zoals de stofwisseling) van organismen.
Aangenaam klinkende vereniging van tonen.
Hulpmiddelen.
Gebarenspel onder begeleiding van muziek en dans.
Elke kunstvorm die uitsluitend dient voor de opwekking van esthetisch genoegen of
om een kunstzinnig idee tot uitdrukking te brengen
Vervangingsmiddel.
De eigenschap van God dat Hij zich onderscheidt van de schepping; letterlijk:
overstijgend, buiten het gewone tredend.
Klein gitaarachtig tokkelinstrument.

Themales 4: Hoe kies ik een interessante hobby?

Democratie
Dramatisch
Expressie
Fysiologie
Harmonie
Media
Pantomime
Schone kunst
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BIJBELLES
INLEIDING
Iedereen heeft wel iets wat hij graag doet. De een vind lezen heel erg leuk om te doen, de ander maakt graag
sommetjes en nog weer een ander vind het heel leuk om de bossen in te gaan en te kijken welke dieren er
allemaal leven. Vandaag gaan we leren over hobby’s en hoe we daar nu een goede keus in kunnen maken.
Zullen we gaan kijken wat de Bijbel daar over zegt?
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat is het hoogste doel van de mens?
Het hoofddoel van de mens is “God verheerlijken en voor eeuwig van Hem genieten.” De eer en glorie
van God is de rode draad die doorheen al onze handelingen loopt. “Of u dus eet of drinkt of iets anders
doet, doe alles tot eer van God” (1Kor.10:31). Alles leidt uiteindelijk naar een bepaald punt. Zo heeft
ook de mens een verstand gekregen om na te gaan welk punt dat is. De conclusie zou moeten zijn dat
hij er steeds naar streeft om God met lichaam en geest te verheerlijken in deze wereld (1Pet.4:11,
1Kor.6:20). Iemand kan beter nooit geboren zijn geweest, dan leven hier op aarde en niet weten wat
zijn doel van bestaan is. Een leven zonder doel is een nutteloos leven! Leer daarom als eerst aan je
kind de reden van zijn bestaan, het verheerlijken en genieten van God.
 Hoe kun je God verheerlijken?
Om God te kunnen verheerlijken moet je eerst en vooral Hem kennen, weten wie Hij is. Als je niet weet
wie God is, mis je het nodige inzicht om Hem te kunnen verheerlijken en mis je sowieso je doel in het
leven (Jer.4:22). Het leren verheerlijken van God begint met Bijbels onderwijs.
 Zou je alleen met kennis God kunnen verheerlijken?
Nee, kennis van God maakt ons in staat om God te verheerlijken, maar kennis is niet het enige wat telt.
Iets waar niet altijd dadelijk aan gedacht wordt zijn onze vaardigheden. Kennis en vaardigheden zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden als het gaat om het verheerlijken van God. Onze kennis van God
maakt dat wij Hem beter begrijpen en onze vaardigheden maken dat wij deze kennis vorm kunnen
geven in deze wereld. Om God te kunnen verheerlijken in deze wereld horen we dus zowel onze kennis
als onze vaardigheden te trainen.
 Vaardigheden kun je ook omschrijven als iets wat je kunt, iets wat je graag doet. Dat wordt ook wel
eens een hobby genoemd. Kun jij omschrijven wat een hobby is?
Een hobby wordt door Van Dale omschreven als een ontspannende bezigheid voor in de vrije tijd.
Typische hobby’s zijn zwemmen, fietsen, lopen, voetballen, dansen, muziek en tekenen.
 Hoe kies jij een hobby?
(Laat de kinderen antwoorden.)
 Lees Rom.12:2. Weet jij wat de Bijbel zegt over kiezen van dingen die je graag doet?
De keuze van een hobby wordt meestal bepaald door het kind zelf en beïnvloed door vrienden of lokale
mogelijkheden. Kinderen (of ouders) kiezen op basis van hun “gevoel” een “ontspannende bezigheid”
of omdat ze het leuk vinden. Maar zoals Paulus schreef: “Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle
dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op” (1Kor.10:23). We
hebben de vrijheid gekregen van God om onze tijdsbesteding in te delen en sport en spel zijn op zich
zeker niet verkeerd, maar daarom niet altijd even nuttig. Of ze kunnen wel enig nut hebben, maar er
kunnen nog andere dingen zijn die nuttiger zijn. De kinderen een hobby laten kiezen of de hobbykeuze
laten bepalen door vrienden of omstandigheden is als een paard met oogkleppen zijn richting laten
kiezen. Dit paard zal zich vooral focussen op het vooruit lopen omdat het een beperkt gezichtsveld
heeft terwijl er zoveel meer is om te ontdekken. Ook als ouders en gemeente horen we na te gaan of
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
1 Kor.10:31; Rom.12:2; Ps.27:4; Ef.4:1
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ons denken over hobby’s niet gelijkvormig aan de wereld is gebleven maar “innerlijk veranderd” werd
(Rom.12:2).
Lees Ps.27:4. Wat was Davids grootste verlangen?
Davids verlangen was “Dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de
lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.”
Het zoeken van de Heer was als het ware Davids hobby of zijn roeping. Hoe kun jij zoeken naar een
goede hobby? En wat is een roeping?
We zouden het gemakshalve ook een zoektocht naar “de roeping” van het kind kunnen noemen. Dit is
geen zoektocht naar een mysterieus iets, maar gewoon nagaan welke natuurlijke “aanleg” het kind
heeft en waar het een innerlijke aandrift voor heeft. Daarbij heeft deze tegenwoordige hobbykeuze als
vertrekpunt de gedachte “hoe kan ik mijn tijd invullen?” Terwijl de startgedachte bij het op zoek gaan
naar de roeping is “hoe kan ik mijn plaats hier op aarde het best invullen?”
Kun jij een aantal dingen opnoemen die je graag zou willen doen en hoe kun je God daarin eren?
Voorbeelden zijn: Creatieve kunst: Muziek, kunst, drama en beweging; Tekenen en kleuren; Creatief
spel; Natuuronderzoek; Scheppingswetenschap; Ervaringswetenschap; Vreemde taal; Computer;
Internet.
Welke vraag is altijd belangrijk om te stellen wanneer we een hobby willen doen?
De vraag die je jezelf altijd moet stellen bij het zoeken van een hobby of interesse is: “Hoe kan ik de
Heer het best verheerlijken met de middelen en mogelijkheden die de Heer mij heeft gegeven”.
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De Bijbel leert dat ieder mens uniek geschapen is door God en hier op aarde rondloopt om Hem te
verheerlijken. Om Hem te kunnen verheerlijken heeft God eenieder verschillend toegerust met mogelijkheden.
Het is aan de ouders en de gemeente om de kinderen tijdens de kinderjaren te helpen zoeken naar deze
natuurlijk ingebouwde mogelijkheden, de aanleg of roeping. In de plaats van kinderen in hun leefgebied te
laten kiezen wat ze graag doen, horen ouders en gemeente de kinderen als het ware mee te nemen op de
bergtop van mogelijkheden en hun hier op een natuurlijke wijze van laten proeven en genieten. Wanneer naar
de tienerjaren toe dan stilaan duidelijk wordt waar de verlangens van het kind naartoe neigen, kunnen de
ouders en de gemeente het kind begeleiden in het vormen en plaatsen van deze roeping in het echte leven.
Het nagaan welke carrière het kind best volgt, hoe het kind als volwassen persoon God het meest optimaal kan
verheerlijken met geest en lichaam, zodat het in het gebruiken van zijn vaardigheden vol vreugde kan zeggen
“naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde” (Ps.73:25b). Het aanschouwen en onderzoeken van de Heer
(cf.Ps.27:4) als geliefkoosde bezigheid en interessante hobbykeuze is leven tot eer en glorie van Hem en ligt
binnen ieders handbereik. Ben jij deze ontdekkingstocht al begonnen, al nagedacht over jouw carrière?

Themales 4: Hoe kies ik een interessante hobby?

SAMENVATTING
Het hebben van een hobby is haast een vanzelfsprekend iets. In ieder vriendenboek van kinderen staat de
vraag welke hobby’s je hebt. Het bewust invullen van je tijd is dan ook een wijs iets. Toch is er in de
hedendaagse manier van het kiezen van een geliefkoosde tijdsbesteding een gemis. Het kiezen van een hobby
wordt grotendeels overgelaten aan de verlangens van een kind, aan de lokale instanties of clubs en aan de
keuze van de vrienden.
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CRÈCHELES
Pascal en Laura staren door het raam.
Het regent buiten en ze weten niet wat ze kunnen doen.
“Pfff… ik verveel me” zucht Pascal terwijl hij op de leuning van de zetel hangt.
Laura zit ondertussen naar het plafond te staren en doet haar mond als een nijlpaard open om te gapen.
“Mama, wat kunnen we doen?” vragen ze al zeurend aan mama die net even voorbij komt gewandeld.
“Doe iets wat je leuk vindt” antwoordt mama.
Pascal en Laura kijken elkaar twijfelachtig aan en mompelen samen: “er is niets leuks om te doen.”
Ondertussen is papa ook thuisgekomen en hij heeft al wat opgevangen van het gesprek.
Met zijn dikke Bijbel in de hand gaat hij op de zetel zitten en roept zijn twee kapoentjes bij hem.
“Wat zouden jullie het allerliefst willen doen?” vraagt hij aan hun.
Beide trekken ze hun schouders op en zeggen dat ze het niet weten.
Weten jullie wat koning David het allerliefst deed?
Stilletjes doet hij Psalm 27:4 open en leest voor: “Ik heb maar één grote wens, God te mogen zien en Hem nog
beter te mogen leren kennen.”
“David wist altijd wel wat te doen”, zei hij, “David wilde God beter leren kennen en begrijpen, dat was zijn
hobby. En als dat je hobby is, kan je je eigenlijk nooit meer vervelen want God kan je nooit volledig kennen”.

’s Avonds komen beide kinderen met een hongerige maag naar binnen.
Aan tafel kunnen ze maar niet stoppen met praten over het lieveheersbeestje dat ze hebben gevonden.
“Wat is God toch een grote Kunstenaar” zegt Pascal, “van Hem kan ik nog veel leren.”
Moe maar voldaan liggen de kinderen even later in bed.
Zachtjes doen ze hun ogen toe, danken God voor de dag en zien uit naar morgen, weer een nieuwe dag om op
ontdekking te gaan. Morgen zijn ze van plan om een dansje te verzinnen om samen met muziek te dansen voor
God. Pascal en Laura hebben beide een nieuwe hobby gevonden: het beter leren kennen van God en alles wat
Hij gemaakt heeft.
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“Wauw papa”, roepen Pascal en Laura, “door al die dingen te onderzoeken leren we God ook beter kennen?
Maar dan hebben we echt nog heel veel te doen!”
Vol enthousiasme lopen de twee kinderen naar hun spullenbak.
Ze pakken een tas met wat tekenpapier, enkele potloden en potjes en vertrekken naar buiten.
In het gras vinden ze een lieveheersbeestje.
Voorzichtig pakt Laura het lieveheersbeestje en stopt het in het potje.
Pascal pakt wat zand, gras en bladeren en doet het voorzichtig in het potje.
Samen kijken ze nu nieuwsgierig naar wat het beestje allemaal doet.
“Toch mooi hé” zegt Laura.
Pascal knikt terwijl hij het lieveheersbeestje probeert na te tekenen.

Themales 4: Hoe kies ik een interessante hobby?

Pascal wordt al wat boos, “ik heb geen zin in een Bijbelverhaal!”
Papa lacht, “maar vriend toch, denk je dat je God enkel kunt leren kennen door Bijbelverhaaltjes?”
Pascal en Laura kijken verbaasd.
“Kijk eens naar buiten” zegt papa, “al gezien hoe het gras groeit? Waar komt al die regen vandaan? Zijn jullie
al op zoek gegaan naar de grote gieter waar dit allemaal uitkomt? Of kijk eens naar dit schilderij aan de muur?
Nooit afgevraagd hoe het komt dat die schilder zo mooi kon schilderen? Ik hoor muziek uit de radio komen,
Waar komen die klanken vandaan? De buurvrouw spreekt een andere taal dan ons, hoe zou dat komen? Wie
zou die taal hebben gemaakt? ’s Avonds komen er sterren aan de hemel, heb je die al eens proberen te
tellen?”
En zo gaat papa nog een tijdje door.
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MEMORIEVERS
1 Kor.10:23

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij
geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Themales Les 1).
Schrijf het vers op het bord, maar doe dit zo dat alle letters van de woorden doorelkaar staan. Laat de kinderen
proberen om de verwarring te ontrafelen. Help de kinderen eventueel. Schrijf de geraden (juiste) woorden
onder op het bord, zodat ze kunnen volgen. Een voorbeeld van een door elkaar gegooid vers: lale nigedn njiz
imj oogerooldf, raam tine llea gneind zinj gittun. Ella nidgen njiz ijm oorgelfodo, rama etin llea negnid wuoben
po.

IJSBREKERTJES
Zoeken
Verstop verschillende afbeeldingen in het lokaal die in verband staan met de les. Voorbeelden kunnen zijn:
voetballen, lezen, bladeren onderzoeken, sterren kijken, etc. Vertel de kinderen dat er allemaal plaatjes in het
lokaal verstopt zijn en dat zij op jou teken ze mogen opzoeken. Wanneer ze allen verzamelt zijn, laat je de
kinderen ieder op zijn beurt vertellen wat er op de afbeelding staat. Vertel hoe al deze dingen te maken
hebben met de les vandaag.

KNUTSELWERKJES
Een gouden medaille
Geef elk kind een half A4 vel papier in de gele kleur. Laat hen hier een cirkel op tekenen (maak gebruik van een
mal of gebruik een voorwerp waarmee je een cirkel kan trekken) en knip dit uit. Laat hen er een afbeelding op
tekenen of versieren waarmee ze de Heer glorie kunnen geven. Maak aan de bovenzijde van de cirkel een gat.
Geef elk kind een stuk garen dat lang genoeg is om hun nek te doen. Doe het garen door het gat. Voorbeelden
kunnen zijn: lopen, zwemmen, verven, bladeren onderzoeken, etc. Spreek met hen hoe bijvoorbeeld een
hardloper God eer kan geven. Lees 1 Kor.10:31 voor en laat de kinderen dit op de achterkant van hun medaille
schrijven.
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De balpen
Neem een balpen mee. Laat de pen aan de kinderen zien en vraag hen wat het is. Haal van te voren de pen
uiteen en zet het daarna weer in elkaar zonder de veer terug te plaatsen. Hou de veer bij de hand (zonder dat
de kinderen het kunnen zien). Vraag de kinderen wat het belangrijkste deel van de pen is. Laat de kinderen
antwoorden. Sommigen zullen zeggen dat het de inkt is. Probeer de pen uit door een vrijwilliger te vragen. De
kinderen zullen zeggen dat de pen stuk is. Misschien dat sommigen concluderen dat de veer mist. Neem de pen
terug en vertel dat de pen het niet doet, omdat het een deel mist. Doe de veer terug in de pen en test of deze
het nu wel doet. Leg uit dat de pen alle onderdelen moet hebben om goed te kunnen werken. Zo is het ook in
de gemeente van Christus. Ieder heeft daar zijn taak en gebruikt daar zijn gaven en talenten. De een lijkt meer
belangrijk dan de ander, zoals de inkt of de veer in de pen, maar als er iemand mist zal de kerk niet goed
functioneren. Lees 1 Kor.12:12-13 voor. Hoe gebruiken de kinderen hun talenten voor God? Vandaag leren we
over hoe we deze gaven en talenten voor de eer en glorie van God kunnen gebruiken.

Themales 4: Hoe kies ik een interessante hobby?

Wat doe jij graag?
Vraag de kinderen wat zij graag doen. Laat de kinderen om de beurt antwoorden. Vertel eventueel wat jij graag
doet. Voorbeelden kunnen zijn: sport, Bijbel lezen en studeren, knutselen, dieren bestuderen, etc. vandaag in
de les gaan we leren hoe we op een goede manier een keus kunnen maken wat we graag zouden doen.

77

Alfabet
Geef elk kind een kopie van het blad “Alfabet.” Geef hen een vel papier, waarop ze later hun woorden kunnen
plakken. Laat hen beginnen met de woorden “God eren met…” en laat hen aanvullen met een woord waarin zij
God willen eren. Voorbeelden zijn voetbal, spelen, lezen, natuur, etc. Laat hen eerst de woorden rangschikken
op hun blad vooraleer ze vast te plakken. Laat hen het blad mooi versieren en de woorden inkleuren.
Helpende handen
Geef elk kind een vel papier. Laat hen hier hun beide handen overtrekken. Laat hen dit versieren en onder aan
het vel schrijven “Met mijn handen kan ik anderen helpen en God dienen.”
Bouwplaat huis
Lees Psalm 27:4 voor. David verlangde maar een ding en maakte daar als het ware zijn hobby van. Geef elk kind
een kopie van het blad “Bouwplaat huis” op stevig papier en laat hen dit inkleuren en daarna uitknippen. Zet
het ineen zoals aangegeven op het blad. Plak het huis op een ander vel stevig papier of karton en plak de
figuren erbij. Laat hen het vers uit Ps.27 er bij schrijven. Verlang jij ook naar deze hobby?

KNUTSELACTIVITEITJES
Muurschildering
Hang een groot vel (behang)papier aan de muur. Vertel dat we op verschillende manieren God kunnen leren
kennen en alles wat Hij gemaakt heeft. Laat de kinderen op dit vel papier tekenen welke dinge zij kunnen doen
als hobby en hoe God daarin te eren.

Tekenen
Zingen
Atletiek
Onderwijzen
Schrijven
Toneel spelen
Muziek maken
Kunstenaar
Verhalen vertellen
Bouwen
Vliegen

Kennis en wijsheid hebben
Geloof hebben
zieken genezen
wonderen doen
preken
onderscheidingsvermogen hebben
evangeliseren
voorganger zijn
onderwijzen
anderen helpen
anderen bemoedigen

Heb genoeg keuze om zo het spel interessant te maken. Kies een kind uit die vooraan de gast mag zijn. Deze
moet doen alsof hij een speciaal talent of een gave heeft. Verdeel de kinderen in twee groepen. De groepen
stellen vragen om er achter te komen welk talent of gave deze gast heeft. De vragen moeten zo gesteld worden
dat er alleen met ‘ja’ of ‘nee’ geantwoord kan worden. Elke groep heeft 1000 punten (noteer de groepen op
het bord). Bij elk fout antwoord gaan er 100 punten af, bij elk goed antwoord blijft het aantal staan. Bij een
fout antwoord gaat de beurt naar de andere groep, bij elk goed antwoord mag dezelfde groep nog een vraag
stellen. De kinderen in de groep stellen om beurt een vraag. Wanneer een groep het talent of de gave geraden
heeft, krijgt deze de resterende punten. Kies uit de andere groep een gast en geef hem een talent of gave (laat
hem dit op een papier zien).
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Wat is jouw talent?
Voordat je dit spel speelt laat je de kinderen een aantal talenten en gaven opnoemen. Schrijf deze op het bord.
Zie voor gaven bijvoorbeeld in 1 Kor. 12:8-10, Ef.4:11,12, 1 Pet. 4:10,11 en Rom. 12:4-8. De lijst zou er zo uit
kunnen zien:
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BOUWPLAAT HUIS
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ALFABET
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Handreiking themales 4

Hoe kies ik…
een interessante
hobby?

1KOR.10:31; ROM.12:2; EF.1:4

MEMORIEVERS
1 Korinthe 10:23

“Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij
geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Wat is het hoogste doel van de mens hier op aarde? (1Kor.10:31)
___________________________________________________________



Juist of fout: Het is belangrijker om veel te weten over God dan om veel
te kunnen doen voor God. _____________________________________



Wat was de hobby van David in Psalm 27:4?
___________________________________________________________

___________________________________________________________


Wat is een roeping? __________________________________________



Hoe kan jij samen met je ouders op zoek gaan naar jouw roeping?
___________________________________________________________



Juist of fout: Later veel geld verdienen en belangrijk of populair zijn is
belangrijk. __________________________________________________

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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Hoe kan jij meer genieten van God en Zijn schepping?
Themales 4: Hoe kies ik een interessante hobby?
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Hoe kies ik…
… goede liedjes?
…leuke computerspelletjes?
…wijze vrienden?
… een interessante hobby?

Vier eigentijdse thema’s met vragen die alle ouders
prikkelen in het godsvruchtig opvoeden van hun
kinderen. Muziek, computerspelletjes, vrienden en
hobby’s staan dan ook centraal in de leefwereld van de
hedendaagse westerse kinderen. Groot of klein, jong en
oud, allen worden er in bepaalde mate door aangetrokken.
Deze themalessen zijn ontworpen om vanuit de Bijbel
een evenwichtig beeld weer te geven van elk van deze
thema’s. Steeds met als doel de ouders of
kinderwerkers toe te rusten om het denken en
handelen van de kinderen hierin op een Bijbelse
manier te helpen vormen.
Iedere themales bevat doelstellingen, een
uitgebreide achtergrond, gespreksvragen, een
crècheles, ijsbrekertjes, knutselideeën en leuke
activiteiten die steeds relateren aan het thema.
Daarbij is er ook aandacht gegeven aan een steeds
terugkomend memorievers en een handreiking voor
de kinderen om hun te helpen deze lessen te onthouden.
Een uitgebreide praktische bundel die zowel binnen het gezin
als in de kinder- en/of jeugdwerking kan gebruikt worden.

Deze bundel werd samengesteld door Bart Aerts en uitgegeven door de
Bijbelgemeente Ebenezer te Genk. Bart en zijn vrouw Ellen zijn de gelukkige
ouders van vier kinderen. Als oudste richt hij zich voornamelijk op het
kinder- en jeugdwerk. Voor verdere vragen of inlichtingen kan je hem steeds
contacteren via de website www.bijbelgemeente.be.

