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Tips, ervaringen  
en achtergrond vanuit  

de wereldwijde kerk



N
A

A
ST

 o
kt

ob
er

 2
02

2
312

Hoe geef je kinderen geloof mee? Wat bete-
kent het om als ouder het christelijk geloof 
‘voor te leven’ aan je kinderen? Dat zijn vragen 
die christenen vanaf het allereerste begin al 
bezig houden. Monica, een gelovige vrouw 
uit de derde eeuw na Christus, zag ooit hoe 
haar zoon al haar pogingen om het geloof aan 
hem door te geven aan zijn laars lapte. Hij 
deed alles wat God verboden heeft. Maar er 
was één ding waar Monica nooit mee ophield: 
ze bleef bidden voor haar zoon. Jarenlang. 
Nooit veranderde er iets. Totdat hij op een dag 
zomaar eens een Bijbel opensloeg en las: ‘Als 
je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop 
alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de 
armen; dan zal je een schat in de hemel bezit-
ten. Kom daarna terug en volg Mij’ (Matteüs 19: 
21). Het veranderde zijn leven radicaal. Tot op 
de dag van vandaag is de zoon van Monica één 
van meest gelezen theologen ter wereld. Zijn 
naam: Aurelius Augustinus.

In deze editie van Naast vind je inspirerende 
voorbeelden en verhalen van hedendaagse 
Monica’s over de hele wereld. Vaders en 
moeders die voor hun kinderen bidden. En 
die met u en met jou ervaringen delen over 
manieren waarop zij het geloof delen met hun 
kinderen en de kinderen in hun gemeente. Lees 
bijvoorbeeld de inspirerende en bijzondere 
verhalen van Irina, Anna en Waletina – moeders 
uit Oekraïne – die dat onder heel moeilijke 
oorlogsomstandigheden doen. Of doe je 
voordeel met de uiterst praktische adviezen 
van Kaisa Furberger uit Zweden, een kinder- en 
jeugdwerker die vanuit Groningen Mission | 
Verre Naasten wordt ondersteund. Vergeet ook 
niet het artikel over het gezin van Marc Floor, 
bekend van The Voice Kids, waarin hij en zijn 
vader vertellen over geloofsopvoeding bij hen 
thuis.

Mocht je jezelf herkennen in dat oude verhaal 
van Monica en haar zoon, lees dit blad dan 
eens. Laat je inspireren. Misschien is dit wel de 
belangrijkste Naast die je ooit gelezen hebt. 
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Tekst: Cor Harryvan
Beeld: Josh Applegate
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Geloofsopvoeding: veel ouders hebben er een flinke kluif 
aan. Hoe is dat als je geconfronteerd wordt met oorlog? 
‘Nood leert bidden’, of juist helemaal niet? Hebben 
je kinderen (meer) grote geloofsvragen? En kun je ze 
helpen een antwoord zoeken als je leven overhoop ligt?  
Wat leert God ouders en kinderen door de oorlog? 
Dominee Cor Harryvan woonde jaren in Oekraïne en 
sprak drie Oekraïense moeders hierover. 

Geloofsopvoeding  
in tijden van oorlog 

thema geloofsopvoeding

Irina* (40) woont in het westen van Oekraïne: “In het begin van de oorlog waren we ontzettend bang. 
Veel tranen en emoties. We kregen telefoontjes van familie uit andere delen van het land, die naar ons 
toe wilden komen. We hoopten en baden dat de situatie snel zou veranderen, maar helaas… Er zijn veel 
vluchtelingen deze kant op gekomen; het is daardoor veel drukker in onze kerk, bij de zondagsschool en 
op de doordeweekse kinderopvang. Dat betekent ook veel extra werk en organisatie. 

Geloofsopvoeding? Tsja daar heb ik eigenlijk geen tijd voor; we zijn constant bezig. De oudere jeugd helpt 
auto’s uitladen die vol zitten met ingebrachte tweedehands kleding. Vluchtelingen hebben een bed nodig, 
een matras en lakens. Dat is best veel werk. Bij ons in huis woont een oudere vrouw die uit Donetsk is 
gevlucht. Zij helpt als oppas voor onze jongste. Ze helpt mee opvoeden en daar zijn we haar erg dankbaar 

‘Geloofsopvoeding?  
Tsja daar heb ik eigenlijk geen tijd voor…’
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thema geloofsopvoeding
dienst te gaan! In het begin van de oorlog 
zagen we ook echt dat het drukker was in de 
kerk; je zag mensen huilen onder de preek. 
Maar helaas raken mensen zelfs aan een 
oorlog gewend. Vreselijk!”

De 47-jarige Anna* komt uit de door de 
Russen bezette stad Enerhodar, waar de 
grootste kerncentrale van Europa staat. Zij is 
gevlucht naar een ander deel van Oekraïne, 
maar veel van haar familie is in Enerhodar 
gebleven.  “Op je vraag of nood leert bidden, 
zou ik antwoorden, dat alles wat gebeurt, 
plaatsvindt door de wil van God of met Zijn 
goedkeuring. Tijdens de oorlog merken we, 
dat het meest dierbare van de mens het 
leven en de familie zijn. 
Dat de Enige die allen en alles vast houdt, 
God is. De zoon van een bekende van ons 
leeft nog door een wonder van God. Hij is 
soldaat en was net met verlof. Juist op dat 
moment kwam zijn eenheid onder hevig vuur 
te liggen. Ze werden met rakketten bestookt 
en niemand van zijn afdeling overleefde de 
aanval. Bijna op hetzelfde moment overleed 
de schoonvader van deze bekende; die als 
predikant werkte.

Onze kinderen bidden mee
Ons geloof in God is het enige wat rust geeft. 
We klampen ons vast aan Gods genade 
en bidden elke dag onophoudelijk voor al 
onze familieleden vooral in Enerhodar en in 
Zaporizja, waar ontzettend hevig gevochten 
wordt.  Onze kinderen bidden mee: zij 
beseffen heel goed dat alleen God ons kan 
verdedigen en beschermen. 

Levend contact met God nodig
Oorlog is afschuwelijk, want het gaat over 

dood, ontzettend veel pijn, wanhoop en 
angst. ‘Wees niet bang, Ik ben met je, vrees 
niet, Ik ben jouw God’: zulke woorden over 
het duistere dal krijgen een heel nieuwe 
dimensie. ‘Spreid Uw vleugels over mij heen, 
al vallen er duizenden aan mij zijde.’ Al dat 
soort gebeden komen tot leven; het zijn niet 
slechts mooie woorden. 
In Efeziërs 6: 13 wordt gesproken over klaar 
zijn om weerstand te bieden tegen de kwade 
dagen. Daarvoor hebben ouders en kinderen 
een levend contact met God nodig. Maar 
ouders moeten het voorbeeld geven aan hun 
kinderen, je moet zelf de wapenrusting aan 
trekken, de helm, het wapen, het schoeisel. 
Anders is je opvoeding loos. Alleen zo 
kunnen we met God overwinnen.”

Walentina* (34) woonde in Marioepol en 
is naar Nederland gevlucht. “Ik vind het 
moeilijk om je vragen te beantwoorden. Het 
voelt alsof ik mezelf kwijt ben. Er is zoveel 
gebeurd: ik kan het met mijn verstand niet 
goed bevatten.
Ik lees met mijn kinderen nog steeds veel 
in de Bijbel, we bidden voor Oekraïne. We 
praten niet over de vraag waarom God dit 
allemaal liet gebeuren. Wat we weten is dat 
ons land werd aangevallen; ons huis, onze 
familie, vrienden, ons werk en leven hebben 
ze afgepakt. We weten niet hoe het verder 
gaat. Dat leert ons om volledig op God terug 
te vallen. Ik vertel de kinderen dat Jezus 
ons nooit alleen laat, dat Hij ons begrijpt en 
steunt. Ons gebed is vooral dat we niet bang 
zijn voor wat de toekomst brengt. Want dat 

is vreselijk. Heel raar, tijdens een luchtalarm waren we nooit bang, 
maar nu wel.

We willen zo graag terug
Mijn gezin en ik: we willen zo graag terug naar ons leven van voor 
de oorlog. De kinderen willen terug naar hun eigen school, naar hun 
vrienden, naar hun eigen kamer. Ik wil terug naar mijn werk, waar ik de 
taal begrijp, waar ik me plezierig voel. Naar mijn kerk, stad, de winkels. 
Maar voorlopig is dat geen optie.

God geeft moed
We voeren veel gesprekken met onze predikant en volgen online 
bijbellessen. Door de oorlog zijn we ons ervan bewust geworden dat je 
in je leven van het ene op het andere moment alles kwijt kunt raken. 
Maar het allerbelangrijkste dat ik leerde: God geeft mensen moed om 
anderen te helpen en te redden, al gelooft diegene zelf misschien niet 
eens in God! Wanneer het Gods wil is om je te redden dan doet Hij het. 
Hij hielp mijn vriendin en haar drie kleine kinderen veilig uit Marioepol 
ontkomen, vraag niet hoe. Ze had geen auto, ze kon niet rustig de stad 
uitlopen. Mensen die buiten op straat eten zaten te koken, werden 
doodgeschoten, er was geen ontkomen aan, de bommen vielen 
constant, dag en nacht. Er was geen stroom, water of eten, maar toch 
waren er mensen die voor anderen zorgden. Wat ik ook ontdekte tijdens 
deze oorlog: God geeft kalmte bij grote dreiging. Ik raak pas achteraf 
in de stress als ik veilig ben. God geeft moed en doorzettingsvermogen 
op het moment dat je het echt nodig hebt. Eerder niet. Hoe bijzonder is 
God! Dat is echt Zijn werk, Hij redt en Hij is altijd dichtbij.”

*vanwege privacy- en veiligheidsredenen gebruiken we niet de 
echte namen van deze vrouwen. Ook op de foto's staan geen van de 
geïnterviewden of hun familie. De foto's zijn gemaakt in een kerk in Cluj 
in Roemenië, waar Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden en 
kinderen (geloofs)onderwijs krijgen. Fotograaf: Maarten Boersema.

daarvoor. We zijn zo druk met de gevolgen van de oorlog. Maar elke avond 
houden we vast aan onze traditie; we bidden samen als gezin. Dat blijft 
onveranderd. We geloven nog steeds dat God ons helpt winnen. We zijn 
enorm dankbaar voor alle zegeningen die God ons geeft en… tot op heden 
zijn we nog in leven.

Zelfs oorlog went 
Mijn man is dominee en onze kinderen kunnen met veel geloofsvragen 
bij hem terecht. Ze vinden het erg moeilijk om te begrijpen waarom er 
oorlog is en dat de hele wereld niet 1 mens kan tegenhouden. Maar we 
zien en ervaren elke dag dat God ons liefheeft. Hij zorgt voor ons. We 
helpen vluchtelingengezinnen in onze buurt maandelijks met een tas 
met boodschappen en een tasje met dingen als tandpasta etc. En we 
organiseren evangelisatiefeesten voor kinderen en vluchtelingen. Elke 
zondag komen er vluchtelingen naar de dienst. Kinderen komen ook graag 
naar de zondagsschool. Een van de gevluchte gezinnen vroeg voor zij 
terugkeerde naar hun woonplaats Kyiv of wij een kerk wisten bij hen in de 
buurt. Ze hadden de gewoonte weer opgepakt om elke zondag naar de 

‘We praten niet 
over de vraag 
waarom God 
dit allemaal liet 
gebeuren, maar 
wel dat Hij ons  
nooit alleen laat’

‘Bijbelse gebeden 
komen tot leven, 
het zijn niet 
slechts mooie 
woorden’
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nieuws nieuws
Dankdag: dank mee voor mannen met impact  
in Zuid-Afrika 
Het is alweer bijna zover: woensdag 2 november is het Dankdag. Dan 
danken we God voor al het goede dat we afgelopen groeiseizoen van 
Hem kregen. Dankdag is een mooi moment om mee te danken met 
het goede wat broers en zussen wereldwijd mochten ontvangen! Verre 
Naasten vraagt deze Dankdag in het bijzonder aandacht voor mannen 
met impact in de Zuid-Afrikaanse kerken. 
Phineas Kgatle is predikant in Pretoria, Zuid-Afrika en deelde met ons 
hoe dankbaar hij is voor ‘mannen met impact’ in zijn gemeente, zoals 
Norman Sebela. Norman veranderde zijn leven toen hij Jezus aannam 
als zijn Verlosser. Ds. Phineas: “In deze kerk, waar Norman zo’n 10 jaar 
geleden voor het eerst binnenstapte, is hij lid van de kerkenraad. Zo 
neemt Norman zijn verantwoordelijkheid en mag hij, als man, een 
voorbeeld zijn voor velen.” Dankt u mee voor mannen met impact in 
Zuid-Afrika, zoals Norman? Ze zijn zo nodig! En geef een dankbare gift 
voor de kerk in Zuid-Afrika. Zie www.verrenaasten.nl/dankdag 

Nieuwe partners in wereldwijde 
mission-werk  
Mission-werk is dynamisch, afwisselend en altijd in ontwikkeling. Zo ook de 
plaatsen op de wereld waar we samenwerken met kerken. Na langdurige samen-
werking is soms ook het moment daar om de steun af te bouwen. Dat gebeurt 
weloverwogen en bewust; met de intentie om een afhankelijksheidsrelatie te 
voorkomen en partners te stimuleren om een breder netwerk en creativiteit aan te 
boren. En om andere (voor ons nieuwe) partners een kans te geven. 
Afbouw in het ene land, schept (financiële) ruimte voor steun aan partners in 
een ander land. Zo krijgen nieuwe partner-kerken ook de mogelijkheid om hun 
mission-werk een boost te geven. Op dit moment oriënteren Verre Naasten en 
Regionale Samenwerkingsverbanden (lokale Nederlandse support-kerken die 
samen mission-werk steunen in bepaalde gebieden zoals West-Afrika Mission of 
Groningen Mission) zich op nieuwe partners elders. In Italië, Griekenland, Namibië, 
Senegal, Zambia en Zimbabwe zijn eerste kennismakingen geweest en dat lever-
de vertrouwen op om een tijd met elkaar op te trekken.
Zo’n eerste oriënterende periode wordt gebruikt om verder kennis te maken en 

te kijken of er een 
goede match is om 
vruchtbaar samen te 
werken. Er wordt dan 
in eerste instantie 
beperkte project-
steun gegeven, dit 
jaar bijvoorbeeld voor 
mission-werk in de 
stad, theologische 
training, een gezond-
heidsopleiding en een 
onderwijsproject. 

Fundament voor bouw therapiecentrum Sri Lanka
Een mooie mijlpaal: afgelopen juli werd het fundament gelegd voor de bouw van een nieuw therapiecentrum voor misbruikte 
kinderen in Sri Lanka. De organisatie Leads, samenwerkingspartner van Indonesië Mission | Verre Naasten op Sri Lanka, is al jaren 
bezig met plannen voor een nieuw gebouw. Dat is hard nodig want het huidige gebouw is klein en in slechte staat. Dankzij steun 

van Stichting Pharus kan nieuwbouw 
gerealiseerd worden. Helaas liep 
de bouw vanwege bureaucratische 
problemen (zoals heel lang wachten op 
een bouwvergunning) flinke vertraging 
op. We zijn dan ook ontzettend 
dankbaar dat de vergunning er nu 
is en de bouw officieel van start kan 
gaan. Het leggen van het fundament 
was een prachtig ceremoniële aftrap. 
Vertegenwoordigers van Indonesië 
Mission | Verre Naasten waren hierbij 
aanwezig. De kinderen die in het 
therapiecentrum wonen, mochten 
zelf ook een stukje van het fundament 
leggen: prachtig! De daadwerkelijke 
bouw is deze maand begonnen. 

Ontmoetingsdiensten: lang leve wereldwijde kerk
Tijdens de Internationale 
Conferentie (van 30 september 
tot 11 oktober) waren er 
op zondag 2 en zondag 9 
oktober verdeeld over het 
hele land in totaal bijna 
50 Ontmoetingsdiensten. 
Deelnemers aan de 
conferentie bezochten kerken 
die betrokken zijn bij het 
mission-werk in hun thuisland. 
Dat leidde tot prachtige 
diensten, uitwisseling en 
ontmoetingen. Zoals in Leiden 
op 2 oktober: "Lang leve de 
wereldwijde kerk. Vandaag 
preekte Tony Salurante in de 
Herengrachtkerk en dat was 
mooi. We hebben gebeden 
voor Jakarta en Leiden. 
Leiderdorp en Toraja-land. 
Voorschoten en Waingapu. Zoeterwoude en Denpasar. Met een bos bloemen in bijpassende kleuren."
Was er in uw kerk geen Ontmoetingsdienst, maar had u dat wel gewild? Of woonde u een Ontmoetingsdienst bij en was het voor 
herhaling vatbaar? Goed nieuws: in juni ’23 staat de volgende Internationale Conferentie op de  
agenda en zullen er op 4 juni en 11 juni weer Ontmoetingsdiensten plaatsvinden! 

Nu te koop:  
Bijbels dagboek 
2023 
“Op het moment 
dat ik dit schrijf, 
heeft net een groep 
militairen onze 
regering afgezet”, zo 
begint Marc Nabie, 
predikant in Burkina 
Faso de overdenking 
van donderdag 3 augustus in het Bijbels 
dagboek 2023. Hij trekt vervolgens een 
lijn van de gewapende conflicten in zijn 
regio, naar vredestichter zijn in je eigen 
omgeving. 
Al een aantal jaar levert Verre Naasten 
voor de maand augustus van het Bijbels 
Dagboek schrijvers uit ons wereldwijde 
netwerk. Hun overdenkingen geven een 
mooi inkijkje in de leefwereld van christe-
nen wereldwijd en waardevolle inzichten. 
Een aanrader! 
Eerder deze maand was Nabie in Ne-
derland als deelnemer aan de Internati-
onale Conferentie in Zwolle, zie ook het 
nieuwsbericht over Ontmoetingsdien-
sten, op de pagina hiernaast.

http://www.verrenaasten.nl/dankdag
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Joanne Bolt (19),  
team E&R in Beerze '22

“Ik leerde dankzij E&R  
meer over de  

belevingswereld  
van ongelovigen”

“Toen wij E&R oprichtten,  
hadden wij geen idee  

dat het 50 jaar later nog  
steeds zou bestaan”

Ad Stolk (70), een van  
de oprichters van E&R
“Door een advertentie in het Nederlands Dagblad 
kwam ik in contact met een groep mensen die samen 
wilden evangeliseren. We waren met ongeveer 30 
enthousiastelingen. En we zijn gewoon begonnen. In 
de zomer van 1972 stonden we voor het eerst op een 
camping. De beheerders vonden het prima dat wij 
wilden evangeliseren, als we ook zouden zorgen voor 
een recreatieprogramma. God stond centraal in het werk 
op de camping, evangeliseren was ons hoofddoel. In de 
loop van die zomer werd ons werk steeds meer bekend 
en kregen we ook geldelijke giften en bv. stoelen. Omdat 
de groep groeide en we bezittingen kregen, zijn we na de 
zomer gaan overleggen en hebben we E&R opgericht.

Wat mij is bijgebleven uit mijn jaren E&R is de 
kameraadschap en het dicht bij God leven. Een 
ontmoeting die ik mij in het bijzonder nog herinner was 
met een jongen die bij de benzinepomp voor de camping 
werkte. Hij vertelde me dat hij God altijd om zich heen 
voelde. Hij was katholiek en las nooit in de Bijbel. Ik vroeg 
aan hem of hij wist dat David dat duizenden jaren geleden 
ook al gezegd had? We lazen samen  Psalm 139 en de 
jongen was verrast dat iemand toen God ook al zo voelde. 
Dat was een mooi moment. 

Ik zag God aan het werk in de gesprekken die ik 
had met campinggasten, maar ook in het feit dat 
campingbeheerders accepteerden dat wij het evangelie 
brachten. Ik voelde mij gedragen door God in het werk 
wat wij deden. Het is soms goed om gewoon te beginnen 
met iets, zonder teveel over de toekomst na te denken. 
Toen wij E&R oprichtten, hadden wij geen idee dat het 50 
jaar later nog steeds zou bestaan. God is en was erbij in de 
gesprekken en de activiteiten van E&R.”
    

TWEE MENSEN DELEN WAT HEN BEZIGHOUDT:  
VERSCHILLENDE ACHTERGROND, HETZELFDE THEMA.

Tekst: Mathilde Koomans van den Dries
Foto’s:  archief magazine Meerwegen  

scholengroep (foto Ad)

tweeluik
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“Afgelopen zomer deed ik mee met E&R in Beerze. 
Het was voor mij de eerste keer. Van tevoren was ik erg 
zenuwachtig. Gelukkig leerde ik al snel veel mensen 
kennen en kon ik echt mijzelf zijn. Ook klikte het goed 
met de gasten. Ik verzorgde samen met het team een 
week lang diverse activiteiten. De ochtend stond in  
teken van evangelisatie en in de middag was het tijd  
voor recreatie, bijvoorbeeld kanoën, volleybal etc.  
’s Avonds was er nog een activiteit of een thema-avond, 
bijvoorbeeld een getuigenis, en een avondsluiting. 

Er hing een fijne en open sfeer. Zo was er op de camping 
een meisje dat het moeilijk vond om open te zijn. Toen ik 
naast haar ging zitten, praatte ze ineens heel veel, ook 
over dingen die zij moeilijk vond. Dit vond ik een erg  
mooi moment. 
Meedoen met E&R geeft echt een boost aan je 
geloofsleven. De hele setting maakt het makkelijker om 
diepere geloofsgesprekken aan te gaan; gasten komen 
bewust naar ons toe om meer te leren over God. Dit 
maakt de gesprekken extra gaaf! Ik kon hier mijn  
liefde voor God en mijn naaste helemaal kwijt.

E&R leerde mij meer over de belevingswereld van 
ongelovigen. Ik denk dat het goed voor mij was om uit 
mijn christelijke bubbel te stappen en gesprekken te 
hebben met ongelovige gasten. Ik merk dat het mij heeft 
geholpen om beter te begrijpen hoe hun wereld zonder 
God eruit ziet. Ik heb heel erg genoten van E&R. Toen ik 
thuiskwam, hoefden mijn ouders niet te vragen of ik het 
naar mijn zin had gehad, het straalde van mijn gezicht! 
Ik kon niet stoppen met glimlachen en ik wil volgend jaar 
graag nog een keer meedoen!”
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achtergrond
Tekst: Wouter Hoving

Beeld: Kaisa Furberg

Hoe geef je je (klein)kind de juiste lessen mee die hem of haar helpen 
een relatie met God te krijgen? Het is misschien wel een van de heetste 
hangijzers in onze kerk. Dat geldt niet alleen in Nederland. Kaisa 
Furberg (43) heeft haar leven in het geseculariseerde Zweden gewijd 
aan kinderwerk in de kerk. “Ouders onderschatten hun kinderen vaak.”

Ze geeft al meer dan twintig jaar Bijbelschool aan kinderen. Het is de roeping van Kaisa Furberg. “Ik ken 
de waarheid en kan daar niet stil over zijn”, vertelt ze. “Toen ik zelf kinderen kreeg – drie in totaal – werd 
het werk nog belangrijker. Mijn grootste angst is dat zij het geloof verlaten. Ik weet dat je alleen redding 
krijgt door Jezus.”
Haar baan bestaat uit het organiseren van kinderwerk in de missionaire kerk van Åkersberga. Ook al zijn 
de aantallen klein – tien, vijftien kinderen zitten in die kerk –  toch vindt de gemeente het belangrijk om 
er genoeg tijd in te investeren. De kinderen zijn immers de toekomst. Bovendien komen er regelmatig 
niet-christelijke kinderen mee naar de zondagschool, een mooie kans om het evangelie te vertellen.
De kerk kan door dat kinderwerk weleens de rol krijgen van geloofsopvoeder, vertelt Kaisa. Maar de 
echte opvoeders zijn de ouders, die hun kroost zeven dagen per week zien. Zij moeten het evangelie 
meegeven. En in gesprek gaan, het liefst niet te oppervlakkig. 

Drie tips van Kaisa voor ouders
Kaisa deelt daarover drie tips, waarvan ze hoopt dat ook Nederlandse ouders er iets aan hebben. De 
eerste: “Ouders onderschatten hun kinderen vaak en willen het te simpel houden. Vaak houden we 
het alleen bij de christelijke verhalen. Gaan we niet een laag dieper. Maar kinderen begrijpen meer 

Hoe help je je kind in  
ontwikkeling van geloof? 

Kindwerker Kaisa Furberg  
uit Zweden geeft tips
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Geloofsopvoeding? Heel simpel: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je 
groeien mag.’ Tenminste, zolang je kinderen klein zijn en ze het leuk 
vinden dit liedje mee te blèren en de gebaren fanatiek mee te doen 
(bij ons werd er op stoelen gestaan om dat groeien zo helder mogelijk 
te vertolken).  Het wordt lastiger als je kinderen moeilijke vragen 
gaan stellen of helemaal niet geïnteresseerd zijn in het geloof. En nog 
lastiger wanneer je als ouder zelf ook niet zo heel precies meer weet 
wat je gelooft. Ja, het is heel belangrijk voor je, maar wat zou je nou 
graag willen ‘overdragen’? 

Misschien benaderen we het thema geloofsopvoeding wel te 
geïsoleerd. Alsof het een aparte sectie is naast de rest van de 
opvoeding. Je hoopt dat je kinderen uitgroeien tot goede, zelfstandige, 
gelukkige volwassenen. Én je hoopt dat ze gaan geloven in Jezus 
Christus. Maar hebben die dingen niet alles met elkaar te maken? 
Leren geloven staat nooit los van leren leven. 

Momenteel lees ik het boek Wereldgericht onderwijs van 
onderwijsfilosoof Gert Biesta. Een mooie, veelzeggende titel. Biesta 
verzet zich tegen de ontwikkeling van de afgelopen jaren waarin 
onderwijs versmald is tot het optimaliseren van een individueel 
leertraject van de leerling. Centraal staat daarin de vraag wat jij wilt 
leren en hoe de school dat kan faciliteren. Biesta aarzelt niet om te 
benadrukken dat hij hierin een transcendent perspectief mist, dat wil 
zeggen dat onderwijs draait om een gave die jou als leerling overstijgt. 
Er wordt steeds iets nieuws aangereikt dat jouw horizon openbreekt, 
dat werkelijk anders is. Je leert je op school te verhouden tot mensen 
die anders zijn dan jijzelf en je leert je te verhouden tot een wereld die 
steeds weer nieuw, anders en eerbiedwaardiger is dan je voor mogelijk 
hield. Het begint en eindigt allemaal niet bij jou. 

Biesta heeft het hier in het algemeen over onderwijs, maar voor mij 
klinkt het volstrekt ook als ‘geloofsopvoeding’. Die gaat niet alleen over 
je relatie met God, maar over alle relaties waarin je als mens geplaatst 
bent. Dat je een gezonde relatie ontwikkelt tot jezelf, de ander en de 
wereld. Je leert je te verhouden tot de oneindige bron van goedheid 
die door alles in dit leven heen straalt en jou uitnodigt. Het zit in alles. 
Kleine gebaartjes van aandacht en respect. Kleine opofferingen van 
ruimte en tijd. Dat je je neus stoot aan een deur, of iets doms en 
gemeens doet waar je met spijt op terugkijkt. Leren geloven, het lijkt 
verdacht veel op leren leven. 

Dus ja: lees je Bijbel, bid elke dag. 
En maak vrienden, lees een boek,  
wees betrouwbaar, leer tevreden te zijn.
Dat je groeien mag!

dan we realiseren.” Dat kan anders, weet Kaisa. Zelf voert ze 
gesprekken zoals: ‘wat is het geloof’, ‘wat is zonde’ en ‘hoe kun 
je bidden’. “Je kunt al met kinderen de diepte in als ze zes, zeven 
jaar zijn”, zegt Kaisa. “En eigenlijk nog eerder; een tweejarige 
weet ook al wel wat zonde is.” Zelf heeft Kaisa drie kinderen. 
“Die kijken naar mij. Als ik niks doe in de kerk, geen Bijbel lees, 
of niet bid, doen zij het ook niet. Een voorganger zei eens tegen 
mij: ‘lees je Bijbel niet op je telefoon, maar in een papieren boek. 
En laat ‘m daarna open op tafel liggen.’ Dan zíén de kinderen 
het geloof. Ik vond dat wel een eye opener.” Dat is haar tweede 
tip: maak het geloof zichtbaar. 
In de derde plaats helpt het als ouders én kinderen zich actief 
opstellen in de kerk. “Al ben je nog zo jong, een kind kan prima 
boekjes uitdelen, geld tellen of zelfs een stukje van de dienst 
leiden.”

En als ze ouder worden?
Ondanks alle inspanningen kan het best een uitdaging zijn om 
jongeren betrokken te houden bij het geloof in God. Dat vindt 
ook Kaisa. “Wij raken in de tienerfase in onze familie. Ik denk dat 
routines belangrijk zijn. We lezen elke dag in de Bijbel. Bij het 
avondeten vraag ik de kinderen honderduit. Ik ga na de vraag: 
‘hoe was school?’ niet akkoord met een simpel: ‘goed’. Ik vraag 
door; wil weten waar ze mee zitten, wat ze ervaren.”
Praten en tijd nemen is belangrijk, zegt Kaisa. “Mijn zoon zit op 
een seculiere school en heeft niet-gelovige vrienden die vloeken. 
Ik hoor mijn zoon ook weleens vloeken. Maar ik praat veel met 
hem. Ik leg uit dat ik hem begrijp. Als die vrienden straks in de 
leeftijd komen dat ze roken, drinken en drugs gebruiken, kan 
het best zijn dat mijn zoon ook dronken thuiskomt. Ik denk dat 
het belangrijk is dat ik hem dan liefde geef. Niet tegen hem 
schreeuw. Maar – de ochtend erna – wel met hem het gesprek 
aanga. Onze kinderen leven in deze tijd onder grote druk. Leven 
als christen is moeilijk voor hen, omdat de omgeving het niet 

begrijpt. Een docent van mijn 13-jarige dochter zei letterlijk 
tegen haar: ‘christendom is onzin’.”

Christelijke bubbel
Wat dat betreft is de relatief beschermende christelijke bubbel 
waar veel kinderen in Nederland in opgroeien, een grote zegen, 
vindt Kaisa. “Ik groeide ook op in zo’n bubbel. Mijn ouders 
waren zendeling in Kenia.” Kaisa hoopt dat ouders in Nederland 
goed gebruik maken van die context en christelijke omgeving  
in de geloofsopvoeding. “Er komt misschien wel een tijd dat  
het – net als hier – niet meer zo vanzelfsprekend is.” Al kleeft er 
ook een risico aan die christelijke bubbel. “Ouders kunnen er lui 
door worden. In mijn woonplaats, waar verder geen christenen 
wonen, moet ik de kinderen elke dag weer van alles thuis 
uitleggen. Lui zijn is er niet bij.”

Het kinderwerk in Åkersberga 

In de kleine Åkersberga-gemeente gaan de kinderen niet elke zondag 
uit de dienst. “We wijken daarin sterk af van andere kerken in Zweden”, 
vertelt Kaisa. “We willen voorkomen dat kinderen zich op latere leeftijd 
niet meer thuis voelen in de eredienst.” In de dienst organiseert Kaisa 
een uitgebreid kindmoment. Ze legt dan de strekking van de preek 
uit, bijvoorbeeld met behulp van handpoppen. Eens per maand is er 
zondagsschool over Bijbelse thema’s. 
De kinderen ontmoeten elkaar ook op andere dagen dan zondag. 
Bijvoorbeeld in de ‘Skatten mix’ (christelijk onderwijs aan een groepje 
meiden) en ‘Charge’ (een catechisatiegroep voor tieners met pizza en 
activiteiten). Kaisa Furberg geeft tevens lessen op basisscholen over het 
christelijk geloof en leidt een kinderkoor om met kinderen van niet-
christelijke ouders in contact te komen.
Vanuit Groningen Mission | Verre Naasten krijgt Kaisa Furberg een 
vergoeding om dit werk te doen. 
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Meeblèren met  
lees je Bijbel,  
bid elke dag 

Wolter Huttinga (42) is theoloog bij het Expertise- 
centrum Onderwijs en Identiteit (e-oi.nl). Hij is  

vader van 2 kinderen en schrijft regelmatig voor  
de religie- en filosofiepagina’s van dagblad Trouw.



“Wij willen als kerk graag 
missionair zijn en uitreiken naar 
mensen die de Here Jezus nog 
niet kennen, maar dat begint 
gewoon bij onze eigen kinderen 
en jongeren. Er is zóveel dat 
jongeren weg kan houden 
van God. We moeten onze 
uiterste best doen, als kerk en 
als ouders, om hen bij Jezus te 
brengen. Maar makkelijk is dat 
niet”, vertelt Helga Djodjouwin 
openhartig. Mooi om te zien 
en horen hoe Helga en andere 
broers en zussen wereldwijd 
omgaan met geloofsopvoeding. 
In dit beeldverhaal enkele 
aspecten daarvan uit Benin, Sri 
Lanka en Congo in woord en 
beeld.

beeldverhaal
Tekst: Jan-Matthijs van Leeuwen, Inger Hoegee
Beeld: Gerrit den Broeder, Verre Naasten

Geloofsopvoeding
  wereldwijd in beeld 
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beeldverhaal

Advies uit Benin: volhouden en bidden
Helga is getrouwd met ds. Théophile Djodjouwin van de gereformeerde kerk in Benin. Samen hebben ze drie 
zoons: Ariel (19), Nathan (17) en Amour (15). “Thuis lezen we als gezin elke dag even samen uit de Bijbel en 
wisselen daar een paar woorden over, en we bidden met elkaar. Toen de kinderen jonger waren deden we dat 
’s morgens en ’s avonds, maar ze zijn nu zo groot, dat lukt niet meer. Het zijn tieners dus ja, ze proberen er ook 
wel eens onderuit te komen, maar zolang ze onder mijn dak wonen, doen we dit samen. En dan blijken ze daar 
ook weer over na te denken. Wat ik aan alle ouders mee zou willen geven: regelmaat en volhouden, dat is het 
allerbelangrijkste. Ik bid daar persoonlijk ook voor.” In de kerk richt ik me op het bijstaan van jonge ouders en 
jonge stellen met een kinderwens. Ik geef ze mee dat ze moeten nadenken over geloofsopvoeding, nog voordat 
het kindje er is. In het begin denken ze alleen aan schattige baby’tjes en peuters. Maar het gaat om ménsen, 
geschapen naar Gods beeld en door Hem geliefd. 
Mijn Bijbelse voorbeeld hierin is Hanna. Zij wilde kinderen, niet voor zichzelf maar zodat ze de Here zouden 
dienen. Betrek God vanaf het allereerste moment bij je kinderwens. Jezus zegt als het over de jongste dag gaat 
‘ongelukkig zij de zwangeren’. Je hebt een extra verantwoordelijkheid!”

Een training voor jonge ouders in Sri Lanka 
“Geloofsopvoeding begint bij de doop, als het kind nog 
maar een kleine baby is. Wij bieden jonge ouders in onze 
kerk een cursus aan, waarin we onder meer ingaan op 
geloofsopvoeding. Hoe bid je met een kind, hoe lees je 
samen de Bijbel, hoe bid je als gezin? Ik benadruk altijd 
dat je beter kunt starten als je kindje nog klein is, ook 
al snapt hij of zij er dan nog niets van. Dan is die goede 
gewoonte er al. En hoe klein ook is, je kindje hoort en ziet 
je en is erbij”, vertelt dominee Lakmal Wijerhatne van de 
gereformeerde kerken in Sri Lanka. “Een mooie aanvulling 
op wat ouders thuis doen is de zondagsschool/catechi-
satie vanuit de kerk. We willen kinderen helpen om te 
ontdekken wat Gods Woord mag betekenen in jouw leven 
en hoe je ernaar leeft. Ik denk dat de leider of leidster van 
de zondagsschoollessen van enorme waarde kan zijn bij 
het overbrengen van het geloof. Zelf had ik als 16-jarige 
een geweldige lerares. Mijn leeftijdsgenoten en ik konden 
haar van alles vragen. Over verliefd worden bijvoorbeeld 
en trouwen. Zij luisterde naar ons, gaf antwoord, was 
betrokken – ze vroeg de week erna nog eens hoe het was 
gegaan met dat ene meisje of die jongen aan de vragen-
steller. Ze zei altijd: ‘Onthoud dat God niet wil dat je een 
ongelijk span vormt. Hij heeft al een perfect plan voor je 
en bereidt jouw toekomstige partner voor op jou.’ Wijze 
woorden die mij altijd zijn bijgebleven. Ze zei niet zomaar 
iets, ze geloofde wat ze vertelde en leefde daar ook maar. 
Echt een rolmodel!”

School van de kerk in Congo 
“De kerken in Congo hebben op een heel aantal 
plekken in het land ook hun eigen scholen. Deze 
zijn ontstaan op initiatief van kerkleden vanuit 
een missionair verlangen. Hoe eerder kinderen 
van God horen en Hem leren kennen hoe beter; 
is de visie van de kerken”, vertelt Henk Prins. 
Tijdens zijn werkreis naar Congo afgelopen zomer, 
bezocht hij een aantal van deze scholen. “Ook de 
kwaliteit van onderwijs speelt een rol. Sinds kort 
zijn openbare scholen in Congo gratis toeganke-
lijk. Maar de kwaliteit op deze scholen is niet zo 
best. De scholen van de kerk staan zo goed bekend 
dat ouders er dus geld voor over hebben én dat 
ook niet-kerkleden kiezen voor deze scholen voor 
hun kinderen. Hierdoor horen zoveel mogelijk 
kinderen vanuit de Bijbel spreken over Jezus. 
Tegelijkertijd is het onderwijs thuis en in de kerk 
van grote waarde. Via de zondagsscholen wordt 
er gewerkt aan meer diepgang en kennis van de 
gereformeerde leer. Daardoor leren kinderen hun 
waardevolle plaats als christen kennen binnen de 
kerk en de gemeenschap.” 
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Het is een ‘hot item’: opvoeding. 
Het nieuwe EO-programma  
‘Hoe gaat dat bij jullie thuis’ slaat 
dan ook supergoed aan. Familie  
Ten Brinke laat zich tijdens de 
opnames in de kaart kijken over  
hoe de opvoeding bij hen thuis 
gaat. Maar, als het specifiek gaat 
om geloofsopvoeding, hoe doen  
ze dat dan?

leiding aan omdat we het heel belangrijk vinden om op een 
normale manier, in het dagelijkse leven en naast de kerk, 
connectie met God te hebben.” Marc Floor, voor wie dit 
‘gesneden koek’ is, voelt zich erbij op zijn gemak. En toch. 
“Ik weet wel wie God is en ben altijd met papa en mama 
meegegaan naar de kerk. Ik ben opgegroeid met het geloof 
en de visie van mijn ouders. Maar nu kom ik op een leeftijd 
dat ik het zelf wil gaan ontdekken. Ik wil weten wie God 
voor mij is en wat Hij in mijn leven betekent.”

Je eigen proces
Tja, dat is toch een spannend punt in de geloofsopvoeding, 
erkent Jurrien. “Als ouder wil je niet te veel sturen, maar 
waar je in gelooft, dat draag je ook uit naar je kinderen 
toe.” Marc Floor haakt hier gelijk op aan: “Ik zie hoe papa 
en mama met God leven. En dat vind ik heel mooi! Ik zie dit 
als voorbeeld in hoe je mét God kunt leven. Soms hoor ik 
papa zeggen: daar moet ik eerst even met God over praten. 
Dan wacht hij op een antwoord van God. Ik vind dat nog 
lastig, omdat als ik bid, ik vaak niks hoor.” En dat is nu juist 
waarin Marc Floor volgens Jurrien in mag groeien. “Het is 
belangrijk dat jij je eigen proces hierin doormaakt en zelf op 
ontdekkingstocht gaat.”

‘Spanning’ in geloofsopvoeding
Maar wat nu als Marc Floor tijdens zijn ontdekkingstocht 
een radicaal andere keuze zou maken en het geloof los zou 
laten? “Dat zou ik ongelooflijk heftig en pijnlijk vinden”, 
zegt Jurrien. “Oh, maar dan leg je de lat nu wel een ontzet-
tend hoog om zoiets aan jou te vertellen”, sputtert Marc 
Floor. 
Het is even stil… “Dat vind ik jammer om te horen, ik baal 
daarvan”, zegt Jurrien. “Ergens wil ik als ouder nooit dat 
mijn kind een hoge drempel ervaart om iets te zeggen.” 
“En toch”, zegt Marc Floor: “Het zou voor mij de hoogste 
drempel ooit zijn.”
“Maar dat zegt ook iets over onze manier van opvoeden”, 
bedenkt Jurrien zich. 

Leidinggeven, nu meer dan ooit
“Doe je het nu goed of verkeerd, het blijft ingewikkeld.” 

Jurrien ziet wel duidelijk dat een stuk leiderschap in de 
geloofsopvoeding tegenwoordig belangrijker is dan ooit. 
Marc Floor: “Ik kom nu op een leeftijd dat ik het geloof 
graag wil voelen. Soms heb ik dat niet en dan wil ik ook 
liever even niet iets ‘christelijks’ doen.” Daar wordt binnen 
het gezin discussie over gevoerd. Jurrien: “Deze uitspraak is 
kwetsbaar in deze tijd. Alleen iets willen wanneer het ‘leuk’ 
is of als je er ‘zin’ in hebt, dan komt het erop neer dat je zelf 
leidend bent. Wij geloven dat God dat in Zijn Woord is.” 

In verbinding blijven
Het blijft een boeiende dynamiek: geloofsopvoeding. 
Jurrien: “Het is een constante zoektocht naar wat ieder kind 
nodig heeft, op dat moment. Daarin gunnen wij onze kin-
deren een hoge mate van vrijheid, maar wel in verbinding 
blijvend. Misschien wel in de zin van ‘met de armen van 
Gods liefde om je heen’. En dat wens ik iedereen toe!”

Marc Floor weet het mooi te brengen. Hij is 
supertrots op zijn papa en mama. De structuur 
en regels die hij tijdens de opvoeding meekreeg, 
hebben hem goed gedaan. “Nu ik wat ouder 
word, laten ze me meer los, zodat ik me vrijer 
kan bewegen. Soms ga ik daarin net iets te ver 
en moet ik een stapje terug doen. Dat is oké.” 
Zijn vader Jurrien begint te lachen: “Je bent soms 
een partij irritant voor jezelf, en ook voor ons. 
Vooral ook omdat je dondersgoed weet wat je 
wilt en dat niet onder stoelen of banken steekt.” 
En daarmee is de toon gezet. Je zou de manier 
van omgaan met elkaar in huize Ten Brinke 
vriendschappelijk kunnen noemen. “Maar”, 
zoals Jurrien zegt, “ik ben je vriendje niet.” 

Jezus’ liefde laten zien
Jurrien en zijn vrouw Janet vinden de manier 
waarop zij met God en Jezus leven ontzettend 
belangrijk om te delen met hun kinderen. 
Daarin willen ze iets van de liefde van Jezus 
laten zien. Zo staat het gezin aan het eind van 
de schoolvakanties even stil om voor elkaar 
te bidden. Jurrien: “Als ouders geven we daar 

aan 't woord
Tekst en beeld: Ruth de Jong

Geloofsopvoeding:  een spannende onderneming! 

Jurrien ten Brinke (40) is getrouwd met Janet (42) en samen hebben 
ze zes kinderen, waarvan Marc Floor (16) de oudste is. Jurrien 
werkt voor Compasssion, is spreker, inspirator en, samen met zijn 
vrouw, oprichter van Stichting Oldschool Apeldoorn (te volgen op 
Instagram: @oldschoolfamily.nl).
Muziek maken en uitbrengen is Marc Floors passie. Zo deed hij in 
2021 mee aan The Voice Kids en begint hij dit jaar aan de Herman 
Brood Academie. Benieuwd naar Marc Floors muziek? 
Scan de QR-code om zijn nieuwste nummer ‘Zeventien’ te 
beluisteren.
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olgens mij mag je kinderen ook gerust aan dat 
kwartet van kwetsbaren toevoegen. Ja toch? 
Kinderen zijn immers maar wat kwetsbaar. 
Tegelijkertijd wijzen kinderen je ook geregeld 

op sporen van Gods Koninkrijk. Wat dat betreft is het niet 
alleen zo dat ouderen kinderen kunnen opvoeden in het 
geloof, maar dat het tegenovergestelde ook kan gelden.  
Dat lijkt me een mooie gedachte, zo in dit themanummer 
dat gaat over geloofsopvoeding.

Bij dat thema heb ik een foto en misschien wel de bekendste 
tekst over kinderen in de Bijbel uitgezocht. Je vindt de tekst 
hierboven. Als oplettende kijker zou je zomaar al gedacht 
kunnen hebben: maar wat heeft de tekst nu met de foto te 
maken? Het kind op de foto opent immers zijn armen en 
wenkt mensen om te komen en doet Jezus het juist niet 
andersom? Jezus opent toch Zijn armen en zegt tegen de 
kinderen: 'Kom maar bij mij!'?

Dat klopt, op het eerste gezicht lijken tekst en foto met 
elkaar in tegenspraak. Al beeldt dit kind op het strand bij 
Noordwijk misschien wel uit hoe je anno 2022 naar Jezus 
toe kunt gaan. Als Jezus bovenstaande woorden uitspreekt, 
dan zijn ze revolutionair, want kinderen hadden in die 
tijd weinig te zeggen. Ze hadden geen positie, laat staan 
status. Wat dat betreft is het uiterst bijzonder dat Jezus 
juist de kwetsbare kinderen op een voetstuk plaatst. Dat 

is tegenwoordig wel anders. Kinderen worden in onze 
samenleving breed op voetstukken geplaatst. Ze worden 
geregeld behandeld als prinsen en prinsessen, als koningen 
en koninginnen in huis. Al kun je de vraag stellen of dat echt 
zo is. De onlangs schrikbarende cijfers waaruit blijkt dat 
prestatiedruk bij veel jongeren zorgt voor angst, gepieker 
en depressieve gevoelens laten zien dat er een diepdonkere 
drukkende schaduw kan hangen over het zogenaamde 
koningschap van onze kinderen. Druk om prestaties te 
leveren stempelen het prinsendom dikwijls.

Maar Jezus zegt dus: ‘Laat die kinderen toch bij me komen’. 
Hij plaatst ze op een voetstuk en geeft ze status. Hij 
maakt ze tot prinsen en prinsessen, maar daar komt geen 
prestatiedruk aan te pas.

Zoals Jezus dat toen deed, zo kan dat vandaag niet. 
Wij kunnen niet als kinderen onbekommerd naar Jezus 
toerennen. Hij is simpelweg lichamelijk niet meer onder 
ons. Wat we wel kunnen doen, is ons openstellen voor 
hem, zoals dit kind zich openstelt voor de wind en zich laat 
verrassen. Zoals een kind, niet gehinderd door muurtjes en 
hindernissen, zich kan toevertrouwen aan een ander. Leef 
maar van de hemelse wind, zo laat de jongen op deze foto 
zien. Laat de genadige wind je verwonderen, want dan ben 
je de koning te rijk. En een prins, vrij en onverveerd.

V

Tekst en beeld: Maarten Boersema

kwartetten in het koninkrijk

Kwartetten  
in het Koninkrijk 
Er wordt wel eens gesproken over een kwartet van kwetsbaren dat speciale aandacht krijgt  
in Gods Koninkrijk: de weduwe en wees, vreemdeling, arme en zieke. De gedachte achter  
deze rubriek is dat je via dit kwartet sporen van Gods Koninkrijk kunt vinden. In elk nummer  
van Naast gaat Maarten Boersema aan de hand van dit kwartet op zoek. 

13. Daarop brachten de mensen kinderen bij Hem; ze wilden dat Hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. 
Toen de leerlingen hen berispten, 14. zei Jezus: ‘Laat die kinderen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de 
hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ 15. En nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok Hij weer verder.
Mattheus 19:13-15
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“Als moeder doe ik mijn best om mijn kinderen in geloof op te voeden. Als theoloog schrijf ik erover en geef ik toerusting aan ouders.  

Maar geloofsopvoeding is bepaald geen makkie. Ik zie mezelf keer op keer kansen missen, de verkeerde woorden spreken en fouten maken.

Deze tekst bemoedigt mij. Juist waar ik faal en het opgeef, gaat God door. In de rust van de overgave geeft God Zijn zegen.  

Wanneer ik besef dat ik een door God geliefde klungel ben, ben ik waar God mij wil hebben en schijnt Zijn genade door mij heen.” 

Ingrid Plantinga
Zwolle

Welke woorden uit de Bijbel springen er voor u uit? Omdat ze zo mooi/bijzonder zijn of omdat ze bepaalde herinneringen oproepen? Stuur uw favoriete  
bijbeltekst en een korte toelichting in door te mailen naar naast@verrenaasten.nl o.v.v. bijbeltekst en wie weet leest u uw bijbeltekst straks terug in Naast!

      Vergeefs is het dat  
           je vroegvroeg opstaat,
     je laatlaat te ruste legt,  
  je aftobtaftobt voor wat brood –
           Hij geeft het zijn      
         lievelinglieveling in de slaap.
            Psalm 127: 2

favoriete
bijbeltekst

Naast 2022-03 (L) Favoriete bijbeltekst-C.indd   1Naast 2022-03 (L) Favoriete bijbeltekst-C.indd   1 11-10-2022   15:5811-10-2022   15:58

column Gerrit

Stop het kindermoment!  
‘En dan mogen nu de kinderen naar voren komen …’. Als je deze woorden hoort in 
een kerkdienst, dan weet je wel hoe laat het is; tijd voor het kindermoment. Met 
een beetje pech, is het ook nog eens de dominee zelf, die het doet.

Het recept voor het kindermoment is meestal hetzelfde. De dominee neemt 
één of ander attribuut mee. En stelt vervolgens een net iets te moeilijke vraag. 
Bijvoorbeeld: ‘Wat is de overeenkomst tussen de mens en een kip?’ Waarop de 
kinderen dan een antwoord geven, dat hij in zijn studeerkamer nooit had kunnen 
bedenken. Een dromerig meisje zegt: ‘Ze hebben allebei veren…’. Een jongetje 
roept: ‘Ze kunnen allebei kippenvel hebben…’. Waarop de grote mensen in de 
kerk in de lach schieten. En tenslotte legt de dominee uit dat hij straks in de preek 
gaat vertellen over Jezus. Einde kindermoment. Kinderen gaan de kerk uit voor de 
kinder-bijbel-vertel-knutsel-club. 

En ik geef toe, kinderen kunnen soms heerlijk spontaan, verrassend en 
ongecompliceerd uit de hoek komen. Maar ik vraag me de laatste tijd steeds meer 
af: waarom doen we dit? Voor wie doen we dit? Wie heeft dit ooit bedacht? Toen 
ik ooit afzwom voor mijn A-zwemdiploma in zwembad de Marsch in het mooie 
Hardenberg, zat mijn moeder samen met andere ouders te kijken en lachte me 
vriendelijk toe. Ik, in mijn zwembroekje, was als de dood, dat ze me zat uit te 
lachen. En ik vraag me af: zou zo’n jongetje of meisje het nu echt leuk vinden, als 
niet alleen zijn moeder, maar een hele kerk vol mensen hardop zit te lachen om iets 
onbedoeld grappigs wat hij of zij zegt? Ik geloof er helemaal niks van. 

Het is daarom, denk ik, de hoogste tijd dat we eindelijk eens gaan stoppen met het 
kindermoment en kinderen gaan behandelen als de volwaardige gemeenteleden 
die ze, volgens onze belijdenisformulieren toch ook zijn?! Waarom staan er tijdens 
kerkdiensten alleen maar oude knarren (m/v) op het rooster om uit de Bijbel te 
lezen? En waarom nooit eens een kind dat net heeft leren lezen? Waarom zijn er 
maar zo weinig kerken, waarin kinderen een actieve rol hebben bij het zingen of in 
de muzikale begeleiding van de dienst? Waarom zie ik zo weinig dat kinderen en 
jongeren de diakenen helpen? En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Afgelopen zomer was het mooi en ontroerend om te zien hoe de leidster van de 
kindernevendienst in Cotonou (Benin) de kinderen meenam naar de collecte. 
Ze liep voorop. Achter haar een meterslange sliert dansende kinderen, allemaal 
met een klein muntje in hun handen. ‘Kijk, zo doe je dat, geven’, leek ze tegen de 
kinderen te willen zeggen. Wat zou het een zegen voor onze kerken zijn als we ook 
in Nederland eindelijk weer zo met kinderen in de kerk zouden omgaan. 

Je kunt een dominee wel uit het mission-werk halen, maar hoe haal je mission uit een 
dominee? Dat gaat niet, weet Gerrit den Broeder inmiddels uit eigen ervaring. Samen 
met zijn vrouw Titia woonde en werkte hij zes jaar in het Afrikaanse land Benin. In 
Nederland werkt Gerrit nu als legerpredikant bij Defensie. Maar mission heeft nog altijd 
een bijzondere plek in hun harten. Ze keren nog regelmatig terug naar Benin. Zowel 
voor vakantie als voor werkgerelateerde bezoeken, zoals het geven van trainingen. 



N
A

A
ST

 o
kt

ob
er

 2
02

2
2727

tekst en beeld: Henk Venema

uders kunnen hun kinderen het geloof niet geven. 
Maar zij kunnen hen wel het goede voorbeeld 
geven door actief als christen te leven, thuis en in 
de gemeente. Ze kunnen hun eigen geloof laten 

zien, veel vertellen – of voorlezen – over God en over de Heer 
Jezus, liedjes aanleren en leren bidden. En ook hun kinderen 
meenemen naar de kerk en naar een christelijke school sturen. 
Maar als dat niet gebeurt, of het laatste gebeurt dan nog wel 
(kerk en school) maar het eerste niet (thuis), wat moet je dan 
verwachten? Daniël (25): “Mijn moeder leerde mij wel bidden 
en we zongen ook christelijke liedjes. Maar de rest moest de 
kerk maar doen. Daar werd ik ’s zondags naar toe gestuurd, 
maar als ik niet ging, was het ook niet erg.” Jeffry had zijn opa 
en oma, die hem aanspoorden om naar de kerk te gaan. Resi 
ging wel eens naar de zondagsschool, maar hoe ouder ze werd, 
hoe minder vaak ze ging. Haar ouders waren wel christen, 
maar zaten nog helemaal vast in het animisme van vroeger. 
En kletsen over de mensen, dat deden ze ook altijd. Van 
geloofsopvoeding was totaal geen sprake.

Dan Seliana. Zij vertelt – je proeft de dankbaarheid in 
haar woorden – over hoe ze thuis door haar ouders werd 
meegenomen in hun geloof. “Ja, ik moest mee naar de kerk, 
terwijl ik daar zelf toen niet zoveel zin in had. Welk kind wel? 
Maar ik groeide op in een christelijke atmosfeer en was van 
kind af aan al actief in de kerk. En dat ging door, ook toen ik 
tiener was.” Ze vertelt het vol overtuiging.

Geloven als tiener
Het is prachtig om te horen hoe de verhalen verder gaan. 
Seliana en Resi werden gedoopt, toen ze 12 jaar oud waren. 
Later ‘bevestigden’ zij hun doop met hun geloofsbelijdenis. 
Jeffry en Daniël, allebei als baby al gedoopt, beleden hun 
geloof toen ze 15, 16 jaar waren. Vrij jong nog. Van Seliana 
niet onverwacht, omdat ze toch al actief was in de kerk. Maar 
van de anderen? Nu valt Daniël Seliana bij: “Ja, als tiener werd 
ik ook actief. Ik was goed in het maken van muziek. Ik werd 
gevraagd om mee te spelen in de kerk. Ik ging op zondag wel 
drie keer naar de kerk, en niet alleen voor de muziek.” En Resi 
vertelt dat voor haar het geloof echt serieus werd, toen ze 15 

jaar was en mee ging op een schoolkamp waar er veel over 
gepraat werd. En dat bleef zo, ook toen ze voor haar opleiding 
naar de stad verhuisde. En eigenlijk ging het met Jeffry net zo. 
Werd hij eerst gestuurd, nu ging hij uit zichzelf en met steeds 
meer plezier. Ze hebben alle vier wel een opa en oma, een tante 
of nog iemand anders, die hen aanspoorde om naar de kerk 
te gaan. Maar uiteindelijk groeiden ze ieder voor zichzelf naar 
hun geloofskeus toe. Ze merken duidelijk dat Gods Geest hen 
leidt, ook in hun studie nu en in hun verlangen om de kerk te 
dienen. Daniël en Jeffry willen graag mission-werk gaan doen, 
Resi verlangt ernaar om kerkelijk onderwijs te gaan geven aan 
kinderen in afgelegen gebieden en Seliana is inzetbaar “waar ze 
mij maar nodig hebben.” Ze hebben er alle vier zin in.

En thuis?
Wat als ze zelf trouwen en kinderen krijgen? De meeste van 
deze studenten kregen niet bepaald een goed voorbeeld van 
geloofsopvoeding thuis. Resi reageert resoluut: “Wat mijn 
ouders mij nooit gegeven hebben, dat krijgen mijn kinderen 
wél! Ik kan niet wachten om hen te vertellen over de Heer Jezus, 
die ook aan hen een nieuw leven wil geven.” Seliana denkt er 
precies zo over. “Je moet er wel echt de tijd voor nemen,” zegt 
Daniël, “want je wordt zomaar opgeslokt door je werk. Dan zou 
er van die mooie plannen niets terechtkomen.” Jeffry vult aan: 
“Als ik mijn kinderen opvoed, zou ik het niet laten bij de vage 
adviezen, die ik vroeger kreeg en waar ik de zin niet van inzag. Ik 
had behoefte aan duidelijkheid. Die kreeg ik niet. Maar die zullen 
mijn kinderen wel krijgen. Het geloof in de Heer Jezus zal hen 
zekerheid geven, net zoals ik uiteindelijk kreeg.”

Vier Indonesische theologiestudenten  
over hun eigen geloofsopvoeding

‘Geloofsopvoeding is meer  
dan de vage adviezen,  
die ik vroeger kreeg’

O

reportage

Seliana, Resi, Daniël en Jeffry studeren aan de Theologische 
Hogeschool Alètheia in Lawang (Malang, Indonesië). Dit is een 
opleiding van de Gereja Kristus Tuhan (GKT, vertaald: ‘Kerk van Christus 
de Heer’) op het Indonesische eiland Java, een zusterkerk van de GKv. 
Indonesië Mission | Verre Naasten werkt samen met deze kerken en hun 
onderwijsafdeling Alètheia, die zowel een theologische opleiding, als 
kleuterschool, basisschool en voortgezet onderwijs omvat.

“Nee, van mijn ouders kreeg ik het geloof in de Heer Jezus niet echt mee. Mijn moeder was nog het 
meest betrokken bij de kerk. Maar mijn vader was niet meer dan, zoals je het hier noemt, Kristen 
KTP. Het stond op zijn identiteitsbewijs, maar dat betekende niets. Er had net zo goed niets kunnen 
staan, maar dat mag in Indonesië niet”, vertelt de 22-jarige Resi. Bij haar medestudenten Daniël 
(25) en Jeffry (20) thuis was het niet veel beter. Alleen Seliana (22) leerde van huis uit over het geloof 
en groeide op in de kerk. Dat zij nu alle vier theologie studeren en daarna de kerk willen dienen is 
dus wel bijzonder. Wat was hun eigen ervaring met geloofsopvoeding? En hoe willen zij het zelf 
aanpakken in de toekomst? 
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Zing mee met  
de Liedjesbijbel

Vrolijke, aanstekelijke 
liedjes en toegankelijke 
bijbelverhalen met een 
verrassende insteek: dat is de 
Liedjesbijbel. Een team van 
bekende artiesten (waaronder 
Reinier Sonneveld en Lydia 
van Maurik) werkt samen 
om kinderen de mooiste 
verhalen over God mee te 

geven. De Liedjesbijbel komt in delen uit en werkt toe naar 
uiteindelijk 150 verhalen. Het eerste boek kwam in 2019 uit 
en het tweede afgelopen augustus. Beide boeken bevatten 
elk dertien verhalen en liedjes, speciaal voor kinderen van 4 
tot 10 jaar. Daarnaast staan er weetjes in, tips om te bidden, 
vragen en opdrachten voor klas, kerk of het hele gezin. Zie 
www.liedjesbijbel.nl voor meer informatie en alle tot nu toe 
verschenen liedjes en verhalen. 

Bijbelverhalen vertellen  
met de Kijkbijbel
Afgelopen augustus overleed illustrator Kees de Kort, 
bekend van de (in bijna 100 talen vertaalde) Kijkbijbel. Vanuit 
Indonesië Mission | Verre Naasten waren we nauw betrokken 
bij de Indonesische uitgave in 2000. Dit vormde de basis 
voor het CeriA-bijbelvertelproject in Indonesië, waarmee 
evangelisten en zondagschoolleiders getraind worden in 
vertellen van bijbelverhalen. Juist vanwege de Indonesische 
vertelcultuur was er een grote behoefte aan meer visueel 
materiaal. We werkten daarom mee aan een tweede kijk- en 
vertelbijbel, die in 2019 verscheen. Het betreft 30 nieuwe 
Bijbelverhalen en deze keer met illustraties van Indonesische 
kunstenaars die – geïnspireerd op de werkwijze van Kees de 
Kort – goed aansluiten bij de leefwereld van de Indonesische 
kinderen. Prachtig mission-werk: kunstenaars die hun 
talenten inzetten om Gods goede nieuws beeldend en 
aansprekend door te geven!

Advent-sticker
Vrede voor jou

Scan de 
QR code in 

met je mobiel

Het is voor je gevoel misschien nog ver weg, maar Kerst - het feest van vrede en 
licht - is een prachtig moment om je geloof te delen. Jezus Christus kwam naar 
deze wereld om echte vrede te brengen. Geef deze boodschap van vrede door en 
vraag onze gratis, herbruikbare Advent-sticker aan (raamsticker).

www.verrenaasten.nl/
adventsticker

VRAAG
GRATIS

AAN!

vriendenboek

rebus

oplossing

vr
ie

nd
en

bo
ek

Wie ben je ? 

Ik ben Ohmpele Molekoa en ik ben 6 jaar oud. 

Waar woon je?   

Ik woon in Zuid-Afrika, in het dorpje  

KwaMhlanga. 

Heb je broers en/of zussen?  

Ik heb een vader en een moeder, maar geen broers 

en zussen. Ik woon nu een tijdje bij mijn oma, 

vanwege mijn vaders werk in de politiek. 

Wat vind je het leukste op school? 

Het allerliefst speel ik met de blokken. Ook vind ik 

knutselen erg leuk om te doen. 

Hoe ziet een schooldag er voor jou uit? 

Mijn oma maakt me wakker en we eten porridge (een 

soort pap) als ontbijt. Daarna loop ik samen met jongens 

en meisjes uit de straat naar school. De school begint om 

07.30 uur. Na schooltijd speel ik vaak spelletjes op mijn 

oma’s mobiel of kijk ik filmpjes op YouTube. Soms speel 

ik buiten met vriendjes uit de buurt.

Hoe ziet een zondag er uit? 

Ik ga soms naar de kerk. Als oma gaat, dan ga ik mee. Na kerktijd gaan we bij 

mensen uit de kerk op bezoek, of zij komen bij ons. 

 

Als je met vriendje/vriendinnetje gaat spelen 

wat doe je dan? 

Wij voetballen vaak of spelen tikkertje. 

Wat wil je later worden?

Dat weet ik nog niet. 

Wat wil je aan de kinderen in Nederland vragen? 

Wie vinden jullie de beste voetballer?

http://www.liedjesbijbel.nl
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Naast is het hét magazine over mission-werk wereldwijd vanuit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt  
en de Nederlands Gereformeerde Kerken, in samenwerking met Verre Naasten.
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Met een grote 
kinderschare  
in 1996 op  
camping Boszicht
in Beilen.

1997, camping 

Boszicht in 
Beilen. Klaar voor 

het spookver-

haal… Spannend!

Het team van 

camping Boszicht 

in 1996.

Lekker crea  
met de kids  
op camping  
Padjelanta in 
1986.

Goede herinne-

ringen aan E&R, 

hier op camping 

Padjelanta in 

1985.

Gezelligheid 
op camping De 
Fransche Kamp 
in 1991.

Een foto van een 

recent team van 

E&R.

Boogschieten 
in Beerze afgelo-
pen zomer. 
Een activiteit 
die goed in de 
smaak valt!

Volleybaltoer-
nooi op camping 
De Paardenkreek 
in Kortgene in de 
jaren tachtig.

De vereniging ‘Evangelisatie & Recreatie’, beter 
bekend als E&R, bestaat 50 jaar! Donderdag 6 oktober 
was er een feestelijke (online) jubileumviering. De 
afgelopen vijf decennia hoorden duizenden mensen 
via zomerse projecten van E&R over de Bijbelse 
boodschap van Jezus’ liefde. Om alle herinneringen 
te verzamelen is er een online fotoalbum gemaakt; 
een klein voorproefje daarvan ziet u hier. De 
jubileumviering en het fotoalbum zijn (terug) te zien 
op www.eenr.nl/nieuws. Daar vindt u ook nieuws over 
de toekomst van ‘E&R in de wijk’.

Gezelligheid 
in de tent 
op camping 
Seveningen in 
Kampen.

http://www.treffendenco.nl
http://www.eenr.nl/nieuws
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 ik  
geloof

ij God is alles mogelijk! Dat besef is de basis 
van mijn geloof.
Mijn geloof is voedsel en genezing voor mijn 
ziel. 

Mijn leven is totaal veranderd door God. Ik had als 
kind weinig. Ik had niet veel vrienden en ik ging 
niet altijd naar school. Tot ik naar de kerk ging en 
een preek hoorde over wat het betekent om te 
vertrouwen op God in je leven. Dat raakte me en ik gaf 
mijn hart aan Jezus.

Nu heb ik een baan, vrienden en een fijne familie. Mijn 
leven is ten goede veranderd! Alles is mogelijk bij God!
Ik heb Zijn nabijheid ervaren toen mijn vader 
overleed. Ik wist dat als ik op God zou vertrouwen dat 
Hij me zou helpen. En dat was ook zo.

Ik praat graag over mijn geloof, vooral met mijn 
zoontje. Ik wil dat Hij God leert kennen en gaat dienen 
in zijn leven. Vooral voor kinderen en jongeren is het 
zo belangrijk dat ze leren en weten dat alles mogelijk 
is bij God. Dat ze op Hem leren vertrouwen en hun 
leven leven mét God.

Een van de mooiste bijbelgedeeltes vind ik Johannes 
14. Als je bij Jezus hoort, is Hij bij je. Altijd!”

→  Thembeke Ngobese (23),  
lid van kerk in Mabhuqwini , Nqutu, Zuid-Afrika 
(via Nederlands Gereformeerde Zendings- 
vereniging Nqutu)

 

“ B


