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Wat geef ik door? 

 

Inleiding 

Als ouder probeer je je kind op te voeden in het geloof. Dat doe je allemaal op je eigen manier. De 

één zal er veel over praten, een ander zal zijn geloof juist meer laten zien in zijn daden. Het hangt er 

maar net van af wat jou het beste ligt.  

Deze kring willen we met elkaar nadenken over de inhoud van het geloof dat je meegeeft en hoe 

je hier woorden aan geeft. Want als je geloof wilt overdragen, dan is het op zijn minst noodzakelijk 

dat je zelf weet en onder woorden kunt brengen wat je gelooft. Anders kun je het niet aan je 

kinderen uitleggen.   

Dat is nog best wel lastig! Daarom gaan we er deze gesprekskring mee oefenen. 

 

Verkenningsvraag 

Als je nu eens aan een ander het geloof uit zou moeten leggen aan de hand van één woord, welk 

woord zou dat dan zijn? 

 

Bijbelstudie 

We lezen met elkaar het eerste stuk van Psalm 78. Psalm 78 vormt een leerdicht voor het volk van 

Israël. Hij vertelt een deel van de geschiedenis die God met Zijn volk is gegaan. Het is de bedoeling 

dat deze psalm van geslacht op geslacht wordt doorgegeven, zodat ieder geslacht zal weten van de 

grote daden van God en zodat ook ieder geslacht zijn vertrouwen op God zal stellen. De verzen 1-8 

vormen de inleiding bij deze psalm. Deze verzen gaan we met elkaar lezen.  

1 Een kunstig lied van Asaf.  

 
Luister, mijn volk, naar wat ik leer,  
hoor de woorden uit mijn mond.  
2 Ik open mijn mond voor een wijze les,  
spreek uit wat sinds lang verborgen is.  
3 Wij hebben het gehoord, wij weten het,  
onze ouders hebben het ons verteld.  
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4 Wij willen het onze kinderen niet onthouden,  
wij zullen aan het komend geslacht vertellen  
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,  
van de wonderen die hij heeft gedaan.  

 
5 Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob  
en kondigde in Israël een wet af.  
Onze voorouders gaf hij de opdracht  
die aan hun kinderen te leren.  
6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten,  
en zij die nog geboren moesten worden,  
zouden het weer aan hun kinderen vertellen.  

 
7 Dan zouden zij op God vertrouwen,  
Gods grote daden niet vergeten  
en zich richten naar zijn geboden.  
8 Dan zouden zij niet worden als hun voorouders,  
een onwillig en opstandig geslacht,  
onstandvastig van hart en geest,  
een geslacht dat God ontrouw was. 

 

Vragen: 

1. Lees met elkaar vers 1-3. In vers 3 vertelt Asaf dat het volk God kent uit wat hen over Hem 

verteld is door hun voorouders.  

a) Wie was in jouw eigen geloofsopvoeding een inspirerend geloofsvoorbeeld? 

b) Wat sprak jou in deze persoon aan? Waren het woorden, daden, wijsheid etc.?  

c) Wat was het belangrijkste dat je over geloven van deze persoon geleerd hebt? 

 

2. Lees met elkaar vers 4-6. Uit deze verzen komt het belang naar voren dat we onze kinderen 

de Bijbelverhalen meegeven waarin we de grote daden van God kunnen lezen en waarin 

Gods leefregels voor ons staan. Daarnaast is het ook belangrijk dat wij hun kunnen vertellen 

wat het geloof voor ons persoonlijk ten diepste betekent.  

   

a) Kijk nog eens naar de verkenningsvraag bovenaan. Vorm tweetallen en probeer aan de hand 

van het gekozen woord aan de ander uit te leggen wat geloven voor jou persoonlijk 

betekent. De ander mag hierbij verhelderingsvragen stellen. Neem hiervoor 5 a 10 minuten 

en bespreek dit in de kring. Degene die verhelderingsvragen heeft gesteld komt hieronder bij 

b) aan de beurt!  
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b) In de bijlage bij deze studie vindt je tien afbeeldingen. Laat de mensen die daarnet alleen 

maar verhelderingsvragen mochten stellen nu allemaal een afbeelding kiezen en aan de hand 

daarvan vertellen wat het geloof voor hen persoonlijk betekent. (Bijvoorbeeld: iemand kiest 

de telefoon omdat geloven voor hem of haar vooral betekent dat je contact hebt met God en 

met al je zorgen bij Hem terechtkunt). Doe dit ook weer in tweetallen. Neem hiervoor ook 5 

a 10 minuten en bespreek dit in de groep. 

c) Is geloven voor jou gedurende je leven veranderd? Ben je anders over dingen gaan denken? 

Deel dit met elkaar. Hebben daar bepaalde gebeurtenissen een rol bij gespeeld? 

 

3. Lees met elkaar vers 7-8. In vers 7 spreekt Asaf zijn hoop uit dat de kinderen door het 

doorgeven van de verhalen en de wet hun vertrouwen op God zullen stellen. Wij hopen dat 

bij onze geloofsopvoeding ook. Toch kan het gebeuren dat onze kinderen andere wegen 

gaan. 

a) Waarop stellen denkt u mensen hun hoop in dit leven, wanneer zij niet op God vertrouwen?  

b) Is ons leven anders wanneer wij wel op God vertrouwen? Hoe dan?   

 

 

Uit het leven gegrepen 

Uit een interview van Cees Dekker met zichzelf: 

Welk woord komt er associatief bij je naar boven als ik je rechttoe rechtaan die centrale vraag stel: 

Wat is de kern van jouw geloof? 

God, genade, Jezus, relatie, liefde, waarheid, … 

Ja zeg, dat is geen woord, dat is een lijst! Het ging in dit boek om ‘de kern’, weet je nog? 

Sorry, ja. Hm. Als ik me beperk tot één item uit dit snelle lijstje, dan moet het Jezus zijn, want hij staat 

voor al die dingen. Mijn geloof is geloof in God, de onverwoordbare transcedente Ander die mijn 

gedachten ver te boven gaat. En die God ken ik door Jezus. 

 Met dat simpele zinnetje ‘ik ken God door Jezus’ doel ik op een heel scala van betekenissen. 

Om te beginnen, dat ik God leer kennen door wat Jezus over Hem vertelde. Door zijn verhalen heb ik 

leren zien dat God niet louter een afstandelijke schepper is, maar een liefhebbende persoon die mij 

kent en in mij geïnteresseerd is. 

Bron: Dekker, C., (2010), “Onverschrokken waarheid zoeken”, in: Dekker, C., Sonneveld, R., (red.), De crux, 

christenen over de kern van hun geloof, Amsterdam, p. 16. 

Vraag: Spreekt deze uitleg van Cees Dekker je aan? Wat vindt je mooi of wat juist niet? 
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Neem mee 

1. Neem thuis nog eens een 15 minuten om voor jezelf op te schrijven wat geloven voor je 

betekent. Doe dit aan de hand van het woord of beeld waarmee je geoefend hebt. Dit is iets 

om op terug te vallen wanneer je kinderen of anderen je hier naar vragen. 

2. Vraag eens aan je kind wie voor hem of haar een voorbeeld is. Vraag er ook eens op door: 

Wat spreekt jouw kind aan in deze persoon? 

3. Bid samen voor jullie kinderen. Bid dat ze mensen om zich heen mogen hebben die hen 

vertrouwd mogen maken met het geloof. Bid ook voor jullie zelf, dat de Heilige Geest jullie 

mag leiden in de geloofsopvoeding. 

 

Gebruikte literatuur: 

Dekker, C., Sonneveld, R., (red.), De crux, christenen over de kern van hun geloof, Buijten & 

Schipperheijn Motief – Amsterdam. 

 

Afbeeldingen:  zie de bijlage met foto’s. 

 

 


