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BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN
 >> voor de geloofsopvoeding in het gezin <<

UITGAVEN VAN O.A. DE BHZ EN DE HGJB
Voor een deel te bestellen via www.kameel.nl 

ZENDINGSVERHALEN

q
Samen met haar man is Corrie van Donkersgoed-Hoek jaren in Afrika en later in Zuid-
Amerika geweest om de mensen de blijde boodschap van het heil van de Heere Jezus te 
vertellen. Voorvallen uit het leven van alledag heeft zij toen verwerkt in een aantal leuke, 
positief-christelijke kinderboekjes. Titels van haar boekjes zijn o.a.:
• Een afrikaans jongentje
• De kleine herder
• Het moeilijke plan 
• Het venster in de hemel
• Roberto 
• Van een meisje en haar hondje
• Mbwake 
• Schoenpoetsertje en...?
• De lange reis die toch nog goed afliep

(De titels staan als aparte producten op onze website.)

DAAR WIL IK MEER VAN HOREN 
Prachtig boekje met verhalen in beeld gebracht en met wervende 
teksten. 

 ● 16 pagina’s, stevig papier
 ●  minimale afname 5 stuks

Wij maken uw eigen plaatselijke versie van dit boekje door de 
gegevens van uw eigen zondagsschool toe te voegen. Laat dit 
even weten als u hier gebruik van wilt maken bij uw bestelling.

€1,40

FOCUS MATERIAAL 
Materiaal ontwikkeld door de IZB in 
samenwerking met de HGJB. Met de 
Focustrajecten wil de IZB gemeenten 
ondersteunen bij hun missionaire roeping. De 
aanpak is ontwikkeld na zorgvuldig luisteren 
naar de vragen van veel gemeenteleden en 
kerkenraden. Wilt u in uw gemeente ook aan 
de slag met het focusmateriaal? Kijk op izb.
nl/focus voor meer informatie.

€1,50

q
q

€5,00
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€7,50
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WIE VAN DEZE DRIE DENKT U DAT DE NAASTE GEWEEST IS?

Bovenstaande woorden lezen we in de overbekende gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan. Er komen verschillende ‘voorbijgangers’ 
langs: rovers, een priester en een leviet, en ten slotte een Samaritaan. 
De laatste werd tot een naaste, letterlijk: hij kwam ‘dichtbij’, of ‘nabij’. 
Hiermee is hij het beeld van Christus, die met innerlijke ontferming 
bewogen is. 
In deze Opvoedingsbron besteden we aandacht aan het thema ‘in je 
buurt’. Een thema dat ons allemaal veel te zeggen heeft. Als God in 
Christus ons alles geworden is, dan vraag je jezelf niet meer af wie er 
‘in de buurt’ nog wel en wie net niet jouw naaste is, maar dan word je 
zelf een naaste: je komt dichtbij, nabij. Om zo de liefde, de rijkdom van 
Christus aan anderen uit te delen. 

Ds. N.A. Donselaar
Tweede voorzitter Hervormde Zondagsscholenbond

Opvoedingsbron is een uitgave van de Werk-
groep Educatief Beraad (WEB), een samen-
werkingsverband van de Bond van Hervormde 
Zondagsscholen, de Hervormd-Gereformeerde 
Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond en de 
Hervormde Vrouwenbond.
Opvoedingsbron verschijnt ieder voorjaar als 
gratis download via de websites van genoem-
de bonden.

Redactie
Kees Codée, Wijnanda Hogendoorn-Teeuw, Ger-
dien Marchand-van den Berg, Gertruud de Koeijer-
Hoekman, ds. J.P. Nap, ds. N.A. Donselaar

Artikel ‘Staat de deur van jouw huis open?’
Gerdien Marchand, MSc (medewerker kinder-
werk en geloofsopvoeding HGJB)

Bijbelstudie Genesis 18:1-15 
Ds. J.A. van den Berg

Gezinsmomenten ‘In de generaties’
Wijnanda Hogendoorn-Teeuw

Foto’s 
Jan Verburg Fotografie

Vormgeving
Marloes Leenman, PIT Tekst en Creatiebureau

Gedrukte exemplaren
Opvoedingsbron is een gratis te downloaden 
digitale uitgave.
Een gedrukt exemplaar is voor €1,- per stuk 
te bestellen via bondsbureau@solconmail.n.

Drukwerk 
Torendruk, Nijkerk

Contact
Reacties op de inhoud van Opvoedingsbron: 
bondsbureau@solconmail.n.

www.hervormdemannenbond.nl
www.hervormdevrouwenbond.nl 
www.hervormdezondagsscholen.nl
www.hgjb.nl
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STAAT JOUW DEUR OPEN?

OPVOEDERS

Het is vijf uur en na een drukke dag ben je bezig met het klaarmaken van het avondeten. Ineens vraagt 
je dochter: ‘Mag Joep bij ons blijven eten?’ Hoe reageer je? Is het goed om altijd iedereen welkom te 
heten in je gezin of vind je het juist beter om dit niet te doen? In ieder gezin komt regelmatig de vraag 
of een vriendje of vriendinnetje mag komen spelen, eten of logeren. Hoe ga je daarmee om? Kies je 
zelf uit wie er wel of niet bij jou binnenkomt of staat de deur altijd open voor iedereen die langs wil 
komen? En last but not least: wat vertel je met je houding ten opzichte van anderen aan je kinderen?

ook de taak van de zorg voor het (geestelijk) welzijn van 
je eigen gezin. Ook dit is een taak die we van God hebben 
gekregen, dit kan zorgen voor een zekere spanning.

EERST JE EIGEN GEZIN
Om een gastvrij gezin te kunnen zijn is het belangrijk dat 
er bepaalde ‘voorwaarden’ zijn. Je denkt misschien aan een 
keurig opgeruimde kamer, glimmende keuken en een voor-
raad drinken en eten, maar dat bedoelen we hier niet. Wan-
neer er in je huis een sfeer van liefde en vrede heerst dan 
voelen mensen dit als zij binnenkomen. Om dit te bereiken 
is het belangrijk om tijd door te brengen met je gezin. Het 
is niet alleen belangrijk, maar zelfs een voorwaarde. Het 
opvoeden van je kinderen kost veel tijd en aandacht en 

GESCHENK
Alles wat God ons heeft gegeven is van Hem en wij mogen 
daarvoor zorgen en er gebruik van maken. Onze tijd, ons ge-
zin, ons geld en ons huis. Het is een geschenk dat wij hebben 
gekregen. God heeft ons de verantwoordelijkheid gegeven 
om hierover rentmeester te zijn. Het gaat niet alleen om het 
weggeven van geld en spullen, maar betekent ook het delen 
van je tijd, liefde en aandacht. Als christen is het een op-
dracht om gastvrij te zijn en voor anderen te zorgen, ook als 
dit niet altijd even leuk is. Als het goed is zien mensen in 
onze houding de liefde van Christus weerspiegeld. Op deze 
manier kunnen wij mensen laten zien – en ook vertellen – 
wie God is en wat Hij voor ons doet. Dit is iets wat wij ook 
aan onze kinderen mogen leren. Aan de andere kant is er 

GERDIEN
MARCHAND

MSc
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Oefen gastvrijheid in je 
gezin: door elkaar te 
helpen en aandacht te 
hebben voor de ander.

dit hebben zij nodig. Kinderen moeten van jou leren wat 
het betekent om in God te geloven. Investeer in het samen 
Bijbellezen en bidden en praten over wat geloven inhoudt. 
Hoe kunnen jouw kinderen in de buurt vertellen over het 
geloof als zij hier geen woorden voor hebben gekregen? 
Zullen jouw kinderen anderen over God durven vertellen 
als jij dit nooit voordoet? Ook moeten zij het gevoel heb-
ben dat zij altijd bij jou terecht kunnen met hun eigen vra-
gen of vragen die zij hebben gekregen van anderen. Laat 
hun zien dat geloven een mooi geschenk is dat je graag uit 
wilt delen. Kinderen vaardigheden leren voor – en woorden 
geven aan – hun geloof is een belangrijke voorwaarde om 
hen de ‘wereld’  in te sturen en in contact te brengen met 
anderen. Jezus zocht ook regelmatig de rust op om tijd 
met God door te brengen. Zo moeten wij dat ook doen en 
dit ook aan onze kinderen leren. 

MANIEREN OM GASTVRIJ TE ZIJN
Gastvrij zijn betekent natuurlijk dat je je huis openstelt voor 
anderen. Je geeft mensen het gevoel dat ze welkom zijn en 
biedt hun eten en drinken aan. Het is belangrijk en goed 
om dit aan je kinderen mee te geven. Maar gastvrijheid is 
niet alleen iedereen binnen laten en voorzien van eten en 
drinken, maar betekent vooral ook een open houding naar 
anderen. Het heeft ermee te maken of je je afzijdig houdt 
of dat je meedoet en je open opstelt. Dit begint met heel 
eenvoudige dingen als een praatje met de buurvrouw in de 
speeltuin, je buren uitnodigen voor de koffie of een kaartje 
in de brievenbus te doen wanneer er een kindje is geboren 
in de straat of er iemand ziek is. 

Misschien doe je liever niet mee met het buurtfeest of de 
buitenspeeldag, maar daardoor leg je geen contacten met 
anderen en leer je de mensen uit je omgeving niet kennen. 
Juist door wel aanwezig te zijn laat je zien dat je geïnte-
resseerd bent in de ander. Vaak kiezen we ervoor om veel 

tijd te investeren in kerkenwerk, wat ontzettend belangrijk 
is, maar het is minstens zo belangrijk om als christen op 
andere plekken aanwezig te zijn. Dus kies er ook eens voor 
om trainer te worden bij de sportclub van je kind of mee te 
helpen bij activiteiten die niet vanuit de kerk worden geor-
ganiseerd. Zie je of merk je dat er iemand in de buurt een 
probleem heeft, bied je hulp aan. Op die manier ben je ook 
gastvrij voor je buurt en omgeving. Je kunt je kinderen ook 
leren om zelf gastvrij te zijn. Dit kun je eerst oefenen in het 
gezin, door elkaar te helpen. Lukt iets niet bij een jonger 
broertje of zusje, laat een ander kind uit het gezin eens hel-
pen. Als kinderen dit thuis leren, zullen zij dit sneller toe-
passen op school en sport. Stimuleer je kind om aandacht te 
geven aan de mensen om hen heen. Is er iemand ziek uit de 
klas, maak een tekening, stuur een appje of ga langs. Is er 
iemand  eenzaam in de klas of in de buurt maak een praatje 
en nodig hem of haar eens uit. Laat zelf in je eigen houding 
en gedrag het voorbeeld zien. 

Gastvrij zijn is niet altijd alleen maar leuk en gezellig. Mis-
schien komen er kinderen bij je in huis die dingen zeggen of 
doen waar je niet achter kunt staan. Dit kan heel lastig zijn, 
maar gedrag dat je niet van je eigen kinderen wilt zien, hoef 
je ook niet te accepteren van andere kinderen. Zorg wel dat 
je in liefde en op een vriendelijke toon uitlegt waarom jullie 
bepaald gedrag liever niet hebben of waarom jullie bepaalde 
woorden niet gebruiken.
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WAT STRAAL JE UIT?
Wanneer je als christelijk gezin in een buurt woont kan er 
erg op je worden gelet. Zij gaan iedere zondag naar de 
kerk, maar ondertussen… Misschien hoor je die zin weleens. 
Dit moet er niet voor zorgen dat je krampachtig gaat le-
ven. Maar het is nooit verkeerd om af en toe bij jezelf te 
bedenken ‘Wat straal ik hier eigenlijk mee uit…’ Wij maken 
allemaal fouten, maar hoe ga je hiermee om? Bespreek dit 
eerlijk met je kinderen. Je kinderen zullen misschien wel-
eens ruzie hebben met andere kinderen uit de buurt, maar 
leer ze om dit op een goede manier op te lossen en het goed 
te maken. Leg uit aan je kinderen waarom jullie bepaalde 
dingen op een bepaalde manier doen, zoals op zondag naar 
de kerk gaan. Zo krijgen zij hier ook woorden voor als zij 
vragen krijgen. Als je zelf niet weet waarom jullie bepaalde 
dingen doen dan is het misschien een goed moment om eens 
na te denken over bepaalde afspraken en ideeën die je hebt. 
Waarom doe je het zoals je het doet?

ANDERSGELOVIGEN
Wanneer er in de buurt gezinnen wonen die een ander geloof 
hebben of niet-gelovig zijn, kan dit bij jouw kind vragen op-
roepen. Het is belangrijk om je kind te leren respectvol om 
te gaan met anderen en ook met andersgelovigen. Wel is het 
goed om als ouders in de gaten te houden wat je kind mee-
krijgt in andere gezinnen. Kinderen hebben jou als ouders no-
dig om hun beoordelingsvermogen te ontwikkelen. Leer ze om 
te onderscheiden wat goed voor je is en wat niet. Op deze ma-
nier kun je je kind voorbereiden op het zelfstandig nemen van 
beslissingen. Het is belangrijk dat je goed in de gaten houdt 
wat je kind aankan, ook in het contact met andersgelovigen. 
Wanneer je merkt dat je kind erg beïnvloedbaar is en alles 
snel voor waar aanneemt dan is het goed om in de gaten te 

houden met wie je kind omgaat. Stel vragen over wat je kind 
gezien of gehoord heeft van buurtkinderen en leg dan goed 
het verschil uit tussen het christelijk geloof en andere geloven. 
Wanneer je merkt dat het je kind erg in verwarring brengt of 
dat het daardoor op andere gedachten wordt gebracht, kun je 
afspraken maken met je kind over het spelen bij andere kin-
deren thuis. Laat zelf in je houding respect zien naar anders-
gelovigen. Bijvoorbeeld door geen varkensvlees te gebruiken 
wanneer een moslimvriendje komt eten. Aan de andere kant 
kan en mag je wel laten zien wat het christelijk geloof inhoudt 
door je houding en gedrag, door te bidden en Bijbel te lezen 
bij het eten. Wat is het mooi als daar dan vragen over komen

GEVEN EN GRENZEN
Gastvrijheid is een belangrijke opdracht. Je kinderen mogen le-
ren dat het goed is om gastvrij te zijn en dat dit ook wat mag kos-
ten. Aan de andere kant mag je ook grenzen stellen om ervoor te 
zorgen dat je eigen gezin en/of geloofsleven niet in gevaar komt.                                                                                                                                            
Hieronder staan wat praktische tips:

TIPS UITGELICHT
• Zet eens op een rij op welke gebieden jij andere keuzes maakt dan je omgeving en waarom.
• Bedenk welke normen en waarden jullie als gezin hebben en hoe je deze aan je kinderen zou kunnen leren.
• Plan vaste momenten in waarop jullie als gezin tijd maken voor elkaar en God.
• Maak een lijstje met volwassenen en kinderen die je zou kunnen uitnodigen en spreek met elkaar af om iedere 

maand iemand uit te nodigen of een kaart te sturen.
• Geef je een keer op voor een activiteit op de sportclub van je kind of de organisatie van de buurtbarbecue.
• Bespreek met je (oudere) kinderen de verschillende geloven die er zijn, bespreek de verschillen en leg uit wat er zo 

anders is aan het christelijk geloof. Vertel hun hoe jij je geloof in je eigen leven ervaart.

Gerdien Marchand is werkzaam bij de HGJB als 
medewerker kinderwerk en geloofsopvoeding
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BIJBELSE GASTVRIJHEID

.....
Ds. J.A. 

van den Berg,
IZB

KRING/
VERENIGING

Lezen: Genesis 18:1-15 
Leessleutel: Lees het bijbelgedeelte eens door met in je achterhoofd de vraag hoe jij je gastvrijheid laat zien aan 
de mensen om je heen én aan je kinderen.

Hoe vaak heb jij gasten over de vloer? Bij sommige mensen lijkt het huis wel een 
zoete inval. Spontaan en ongepland komen mensen aan en vinden een kop koffie en 
een mooi gesprek. Bij andere mensen werkt dat niet zo en is er een afspraak nodig 
voordat je kunt aanbellen. Soms heeft dat te maken met een heel volle agenda, soms 
met iemands aanleg: onverwachte dingen geven stress, of men geeft er de voorkeur 
aan op zichzelf te blijven. Uit ervaring weet ik dat je in een dorp makkelijker ergens 
aanwaait dan in een stad of in een Vinex-wijk waar je elkaar eigenlijk niet kent. 

ss
Hoe belangrijk is gastvrijheid eigenlijk? Hoe belangrijk is 
het dat we openstaan voor de mensen rondom ons? Je kunt 
natuurlijk niet een-op-een voorschrijven dat je er altijd bent 
en iedereen kunt ontvangen. Maar, een gebrek aan open-
heid naar en ontvankelijkheid voor elkaar heeft wel degelijk 
invloed. Een steeds groter probleem in Nederland is een-
zaamheid. Eenzaamheid heeft verstrekkende gevolgen voor 

deze altijd gesloten blijft, is er niet zoveel te lezen. 
De geschiedenis van Abraham uit Genesis laat ons veel zien 
van wat gastvrijheid is. Het is een bijzondere gebeurtenis 
geweest. Er zitten kanten aan die een gemiddelde gastvrij-
heid ver overstijgen. Niettemin heeft de Hebreeënbriefschrij-
ver onder andere deze geschiedenis in gedachten wanneer 
hij de lezers aanspoort om de gastvrijheid niet de vergeten. 

de kwaliteit van leven en voor de ge-
zondheid van mensen. 
Een ander punt waar we over na kunnen 
denken is dat door een gesloten levens-
houding en de afwezigheid van gewone 
contacten er minder mensen zijn die via 
ons een glimp kunnen opvangen van het 
evangelie. We zijn immers als het goed 
is een leesbare brief van Jezus. Maar als 

Hierdoor hebben, zo schrijft hij, ‘som-
migen zonder het te weten engelen 
onderdak geboden’ (13:2). 
De geschiedenis spreekt als verhaal 
grotendeels voor zich en zal ik niet 
stap voor stap nalopen. In wat volgt 
plaats ik de geschiedenis in de con-
text en trek ik een lijn door naar het 
Nieuwe Testament.
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VERBOND, BELOFTE, VREEMDELING
De schrijver van Genesis verbindt hoofdstuk 18 met hoofd-
stuk 17. Beide gedeelten beginnen met de mededeling 
van de schrijver dat de HEERE aan Abraham verschijnt. In 
hoofdstuk 18 gebeurt dat zonder het noemen van de naam 
van Abraham. Er staat slechts ‘aan hem’. Dit maakt dat je 
als lezer deze geschiedenis ervaart als een voortzetting 
van wat er zojuist gebeurd is. In de gebeurtenis zoals deze 
zich ontvouwt speelt ook hetzelfde thema: de belofte van de 
geboorte van een zoon. In beide gedeelten wordt daarover 
gelachen (17:17 en 18:12). 
Het ligt dan ook voor de hand om de gastvrijheid die Abra-
ham tentoonspreidt in het gedeelte dat we hier bespreken 
te lezen in het licht van het voorafgaande. Zijn gastvrijheid 
heeft alles te maken met het feit dat hijzelf een vreemdeling 
is, die leeft van Gods beloften (17:1-9). Hij kan zich mak-
kelijk verplaatsen in wat reizigers meemaken. Hij weet dat 
hij slechts veilig is door de beloften van God, met wie hij een 
verbond heeft mogen sluiten. Hij heeft ook ervaren dat alles 
wat hij heeft van de HEERE komt (vgl. 14:22v). 
Abrahams gastvrijheid is zo gezien vrucht van zijn relatie 
met de HEERE. Hij laat andere vreemdelingen graag delen 
in de overvloed en beschutting die hij van Hem ontvangt.

ABRAHAM EN LOT
De maaltijd en gastvrijheid door Abraham aan zijn gasten 
aangeboden zijn ook sterk verbonden met wat er volgt. Ze 
hebben een spiegel in wat er gebeurt wanneer Lot vreemde-
lingen ziet. De hoofdstukken 18 en 19 beginnen bijna het-
zelfde. Zoals Abraham, staat Lot op om de twee vreemdelin-
gen te begroeten en nodigt ze in zijn huis. Zoals Abraham 
biedt hij hun water aan om zich te wassen en beiden bereiden 
een overvloedige maaltijd. In beide situaties is de gastvrij-
heid bovenmate groot. Abraham zet veel voor, en Lot doet 
hetzelfde (19:3 – een maaltijd aanrichten heeft de beteke-
nis van het organiseren van een feestmaal). 
Misschien mag je zeggen dat Lot hier zelfstandig doet wat 
hij in de tenten van Abram geleerd heeft. Lot was immers de 
neef van Abram en was als een zoon met hem meegetrokken 
uit Ur naar Kanaän. Dat geeft aan dat het geven van een 
voorbeeld sterk bepaalt hoe je kinderen zich uiteindelijk zul-
len gedragen wanneer ze volwassen zijn.

MAMRE EN SODOM
De parallel tussen beide geschiedenissen verandert in een 
scherp contrast wanneer je doorleest in hoofdstuk 19. De 
vraag ‘Waar is uw vrouw?’ (18:9) komt dan tegenover de 
vraag ‘Waar zijn die mannen?’ (19:5) en de woorden ‘Zie 
toch, ik heb twee dochters die met geen man gemeenschap 
gehad hebben’ (19:8) te staan. Sodom is een stad waarin 
gastvrijheid niet kan floreren. De bevolking is pervers en 
daardoor zien ze in kwetsbare gasten potentiele mogelijkhe-

den voor het bevredigen van hun lusten. 
Wanneer je een medemens reduceert tot lustobject, ontmen-
selijk je die ander. Je verlaagt ook jezelf. Het beeld van de 
inwoners van Sodom is dat van een roedel wolven op jacht 
naar prooi. 
Sodom lijkt ver bij ons vandaan. Maar, het ontmenselijken 
van de medemens gebeurt ook wanneer je je door andere 
emoties laat meeslepen. Angst is een voorbeeld van een 
emotie die alle remmen kan laten losgaan. Angst voor de 
ander groeit wanneer die ander afwijkend is in kleding en 
gedrag en je die ander nooit werkelijk spreekt. Je ziet dat 
in ons land gebeuren rondom migranten. Als je met hen 
spreekt wordt het heel anders.
  
IJVERIG EN BETROKKEN
In de geschiedenis van Abrahams maaltijd met zijn gasten 
valt de snelheid op waarmee Abraham handelt. Hij staat 
snel op (vers 2). Hij haast zich naar Sara die hij ook aan-
spoort tot spoed. In het Hebreeuws heeft de opdracht iets 
kortafs: ‘Gauw, drie maten fijn meel! Kneed het en bak koe-
ken…’ (vers 6) Hij rent naar de kudde om een kalf uit te 
zoeken dat de knecht op zijn beurt ook weer snel klaarmaakt 
(vers 8). Dit alles ondanks het feit dat het heet is en het erop 
lijkt dat Abraham siësta aan het houden was. De gasten zijn 
er immers onverwacht op het midden van de dag (vers 1). 
De bereidheid om het goede te zoeken voor zijn gasten blijkt 
ook uit het feit dat Abraham zelf nog voor boter (of een soort 
yoghurt) en melk zorgt en onder de boom als een soort ober 
blijft wachten. Hij wil echt het goede voor zijn gasten, om 
zijn gasten. 
Deze houding van betrokkenheid komt niet voort uit het 
feit dat Abraham zijn gasten herkend heeft. Die identiteit 
blijft verborgen tot aan het moment dat de HEERE het woord 
neemt. Het heeft iets van wat er later in het grote gebod 
verwoord wordt met de woorden ‘en de naaste zoals jezelf’. 
Liefde. Een andere uitwerking van deze houding zie je in het 
onmiddellijke vervolg wanneer Abraham gaat pleiten voor 
Sodom en ook voor zijn neef Lot. Daar zit eenzelfde ijver en 
betrokkenheid op zijn omgeving in. Abraham laat zich raken 
door de vermoeidheid van reizigers en door de nood van 
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is. In Handelingen, na Jezus’ hemelvaart, zijn maaltijden 
een echo van de maaltijden die met Jezus zijn gehouden. 
De apostelen herinneren zich die momenten dat ze samen 
aten en door gebed en gesprek is Jezus er eigenlijk nog bij. 
De gewone maaltijd is verbonden met en een afspiegeling 
van het avondmaal. 
Deze gedachte ontbreekt vaak bij ons. Wij hebben een 
scheiding aangebracht tussen ons dagelijkse leven en het 
geestelijke leven. Wanneer we er in groeien die kloof te 
overbruggen, groeit het inzicht dat deze werkelijkheid bol 
staat van verwijzingen naar de werkelijkheid van God. Als 
je dat op het spoor komt, dan zijn ontmoetingen mogelijk-
heden om te brengen of te komen tot ontmoeting met God 
zelf. Dan is je gezin niet een gesloten unit in een wijk, maar 
een afspiegeling van het grote gezin waarvan God de Vader 
is en Jezus Christus de Zoon. Je huwelijk weerspiegelt de 
liefde tussen Christus en Zijn bruid. Zo wordt heel je leven 
een spannende opdracht, vol geheimen en verrassingen. 

...

zijn omgeving. Dat maakt dat hij gastvrij is en een bron van 
zegen voor zijn omgeving. 

MAALTIJD ALS VERWIJZING
De maaltijd bij Abraham verandert in iets bijzonders. Terwijl 
hij een bedienende gastheer is, die geduldig wacht of zijn 
gasten nog meer willen, verandert de maaltijd in een ver-
nieuwing van de belofte. God zelf blijkt aan tafel en hij had 
het niet geweten. Voor ons is het niet voorstelbaar dat dit 
bij ons zou gebeuren. Maar, misschien is het toch dichterbij 
dan we denken. Niet voor niets zegt de Hebreeënbriefschrij-
ver dat de we gastvrijheid niet moeten vergeten. Ook Lukas 
geeft ons de gedachte mee in zijn evangelie en in Handelin-
gen, dat de werkelijkheid van Jezus dichtbij onze dagelijkse 
maaltijden ligt. Wat hier met Abraham gebeurt, lijkt ergens 
op wat de Emmaüsgangers overkwam. Zij drongen er bij een 
vreemdeling met wie ze opliepen zeer op aan dat hij bij hen 
bleef. Bij het breken van het brood wordt duidelijk wie Hij 

GESPREKSVRAGEN
1.  Abrahams gastvrijheid wordt gevoed door wat hij van God heeft ontvangen. Wat betekent dit voor ons? Wat hebben wij 

ontvangen van God? Hoe delen wij dat uit?
2. Wat leer je van het vreemdelingschap van Abraham? Op welke manier ben je zelf een pelgrim in dit leven?
3.  Lot heeft bij Abraham goede gewoonten geleerd om gastvrijheid te betonen. Wat draag jij over aan je kinderen? Kun je 

concrete voorbeelden geven van gewoonten die je aanleert aan je kinderen?
4.  Hoe makkelijk je open bent voor een ander is mede afhankelijk van je aanleg. Iemand die introvert en wat teruggetrokken 

is, zal minder snel mensen uitnodigen. Betekent dit dat mensen die dat betreft minder makkelijk tot een zegen zijn? Hoe 
kunnen ook zij iets van de liefde van Christus doorgeven?

5.  Onze cultuur lijkt er een te zijn van onverschilligheid en afstomping. We laten ons niet zo makkelijk raken. Wat ervaar je 
daar zelf van? Hoe draag je ‘verschilligheid’ over aan je kinderen?

6.  Herken je er iets van dat je sneller negatief denkt en spreekt over mensen met wie je weinig contact hebt, zeker als ze er 
afwijkend uitzien? Met wie van onderstaande personen zou je het minst makkelijk contact maken, en waarom?
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.....
De vragen en opdrachten bij de gezinsmomenten zijn handreikingen om 
tot een gesprek te komen in je gezin, voor één dag of om te verdelen 
over meerdere dagen:

 ● Ga naar eigen inzicht met de suggesties om: pas aan wanneer ze te 
makkelijk/moeilijk zijn voor jullie (gezins)situatie. 

 ● Bespreek zo veel vragen als de kinderen aan kunnen. Kleine kin-
deren zullen sneller afhaken dan oudere kinderen. Pak de draad de 
volgende dag weer op.

 ● Spreek vaste momenten af waarop je elkaar rondom de Bijbel ont-
moet. Dat kan elke dag (bijvoorbeeld een kwartier), elke week of elke 
twee weken (bijvoorbeeld een half uur). Net wat bij jullie situatie past.

 ● Geef spontane uitingen de ruimte. Als iemand voorstelt om een ge-
dicht/lied te maken, iets te tekenen/maken of een ander idee heeft, 
neem daar de tijd voor. 

 ● Leer van elkaar. De Geest werkt bij iedereen op een andere manier. 
Spreek open naar elkaar over de manier waarop God in jullie leven 
werkt. Tot eer van Hem!

GEZINNEN
WIJNANDA

HOGENDOORN

>> ZES GEZINSMOMENTEN OVER GASTVRIJHEID <<

..

Woon jij in een dorp of stad? Wat gebeurt daar allemaal? Noem eens wat? In de Bijbel 
wordt veel verteld over (gebeurtenissen in) het dorp Kapernaüm. Daar gebeuren - net 
als in jouw woonplaats - verschillende dingen. Kijk, lees, luister en teken je mee?

KAPERNAUM
..
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LEZEN

Lees Mattheüs 4:12-17

Zie je in gedachten een dorpje voor je? Een paar wegen, wat 
huizen en mensen die bezig zijn.

Vandaag lees je dat er iemand verhuisd is en nieuw is komen 
wonen in Kapernaüm.

VRAGEN

 ● In Kapernaüm komt een nieuwe Dorpsbewoner. Wie is dat? 
 ● Wat is Zijn vorige woonplaats?
 ● Ben jij weleens verhuisd – waarom (niet)? Hoe vond je 

dat? 
 ● Wat is de reden dat de nieuwe Dorpsbewoner gaat verhui-

zen?
 ● Stel je voor dat je ergens nieuw komt wonen. Wat zou je 

dan fijn vinden? Wat zou je prettig vinden als de mensen 
(voor jou) zouden doen?

 ● Wat zou jij kunnen doen/betekenen voor iemand die net 
verhuisd is?

DOEN!
Neem een (groot) vel papier (mag wit, mag ook een lichte kleur). 
Teken daarop een paar straten, zodat het dorp Kapernaüm op je 
blad verschijnt.  Vergeet ook niet de zee; Kapernaüm lag aan 
het Meer van Galilea. 
Teken langs een van die straten het huis van de nieuwe 
Dorpsbewoner. Schrijf onder het huis wat jij deze week gaat 
doen voor iemand die net verhuisd is – wat ga jij betekenen 
voor een ‘nieuwkomer’?

DAG 1

LEZEN

Lees Markus 1:21-28

Gisteren las je dat er Iemand kwam wonen in Kapernaüm. Weet 
je nog wat Hij ging doen toen Hij daar woonde? (Mat. 4:17)

Vandaag lees je dat het sabbat is – voor ons de zondag.

VRAGEN

 ● Wat doet Jezus op de sabbat?
 ●  Wat doe jij op zondag? Waarom doe je dat? Wat vind je 

daarvan? Leg eens uit.
 ● In vers 21 staat ‘onderwijs’. Wat is de inhoud van dat 

onderwijs? Je hebt het gelezen in Mattheüs 4:17.
 ● Hoor jij op zondag ook dat ‘onderwijs’? Wat doe je daarmee?
 ● Kijk (in gedachten) om je heen in de kerk. Is er iemand voor 

wie je iets zou kunnen doen? Wat bijvoorbeeld?

DOEN!
Teken in je dorp een synagoge. Je mag ook een plaatje zoeken 
en opplakken. 
Schrijf onder de synagoge wat je bedacht hebt dat je gaat doen 
voor iemand in de kerk – schrijf ook de naam erbij.  

VERHUISD

DAG 2

SABBAT
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LEZEN

Lees Markus 1:29-39

Gisteren was Jezus samen met Zijn discipelen in de synagoge. 
Weet je nog wat Hij daar deed? Noem twee dingen (Mark. 1:21 
& 26)

Vandaag lees je dat de synagoge uit is. De dienst is afgelopen.

VRAGEN

 ●  Wat doet Jezus na de dienst?
 ● Wat doe jij altijd? Waarom?
 ● Wat doet Jezus bij de schoonmoeder van Petrus? (vers 30)
 ● Heb jij weleens koorts gehad? Als je weer beter bent, 

betekent dat dat Jezus jou genezen heeft. Wat een (gene-
zings)wonder! Wat heb je toen gedaan, toen je beter was?

 ● Wat doet Petrus’ schoonmoeder? (vers 31) Wat betekent 
dat?

 ● Op welke manier kun jij hetzelfde doen als de schoonmoe-
der deed?

DOEN!
Teken in jouw dorp Kapernaüm het huis van Petrus’ 
schoonmoeder. Schrijf onder het huis op welke manier jij Jezus 
gaat dienen. 

DAG 3

LEZEN

Lees Markus 2:1-13

Hoewel Jezus nog niet lang in Kapernaüm woont, kennen heel 
veel mensen Hem al. Wat gebeurt er als Petrus’ schoonmoeder 
genezen is? Wat doen de mensen? (Mark. 1:32 & 37)

Vandaag lees je dat Hij even – een paar dagen? – weg geweest 
is. Maar, als ze horen dat Hij weer thuis is…

VRAGEN

 ●  Wat gebeurt er als Jezus weer thuis is? (vers 1-2)
 ●  Wat zou jij gedaan hebben als jij in Kapernaüm woonde? 

Waarom?
 ● Wat doen de vier mannen uit vers 3? Wat wordt er over hen 

gezegd? (vers 5)
 ● Heb jij zulke vriend(inn)en? Ben jij zo’n vriend(in) voor 

jouw vriend(in)? Leg eens uit.
 ● Binnen in huis ontstaat een ongemakkelijke situatie. 

Waarom? Wat gebeurt er? (vers 5-7)
 ● Hoe lost Jezus dit op?

DOEN!
Teken in jouw Kapernaüm een huis waarvan het dak open is. 
Teken er heel veel mensen omheen. 
Schrijf eronder op welke manier jij een vriend(in) bent – of wilt 
zijn – voor degene met wie je veel omgaat. 

DAG 4

ZIEK WEER THUIS
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LEZEN

Lees Markus 2:14-17

Jezus wil dat iedereen hoort en iets ziet van het Koninkrijk van 
God. 
Op welke manier doet Hij dat? (Mark. 1:34 & 39)

Jezus vertelt over het Koninkrijk van God en blijft daarvoor niet 
op één plaats. Hij gaat verder.

VRAGEN

 ● Waar komt Jezus langs als Hij verder gaat? Wie ontmoet 
Hij daar?

 ● Wat gebeurt er in vers 14? Wat vind je daarvan? Waarom?
 ● Wat vinden de Schriftgeleerden daarvan? (vers 16) Wat 

vind jij van hun reactie?
 ● Hoe ga jij om met mensen? Maak jij verschil? Waarom 

wel/niet?
 ● Vertel hoe jij dat doet – wel/geen verschil maken tussen 

mensen.
 ● Praat met elkaar over vers 17. Wat zegt Jezus daar? Wat 

betekent dat? Bij welke groep hoor jij?

DOEN!
Teken in jouw dorp een tolhuis. Teken/plak het op je plattegrond. 
Schrijf eronder op welke manier jij Jezus volgt.

DAG 5

LEZEN

Lees Lukas 7:1-10

De afgelopen tijd is er veel gebeurd in Kapernaüm. Vandaag 
maken we weer iets bijzonders mee. Nu gaat het over een 
belangrijk iemand die niet bij het Joodse volk hoort. 

VRAGEN

 ● Over wie gaat het in dit gedeelte? Noem de personen die je 
allemaal tegenkomt. 

 ● Wat is er zo bijzonder aan de hoofdman? Wat heeft hij onder 
andere gedaan? Noem eigenschappen van hem die blijken 
uit deze geschiedenis.

 ● Op welke eigenschap van deze man ben jij jaloers? 
Waarom?

 ● Je hebt veel meegemaakt in Kapernaüm. Wat sprak jou het 
meest aan? Waarom?

 ● Welke invloed zouden al deze gebeurtenissen hebben 
gehad op de mensen die in Kapernaüm wonen?

 ● Wat zouden de mensen aan/van jou merken als jij leeft 
zoals al de mensen die je in Kapernaüm hebt ontmoet? Is 
dat positief of negatief? 

DOEN!
Teken in je dorp het huis van de hoofdman. Lees wat je allemaal 
in je dorpsplattegrond geschreven hebt. Wat vind je ervan, van 
alles wat je wilt gaat doen – of al gedaan hebt? Wat vindt God 
ervan? Waarom?
Breng in praktijk wat je allemaal bedacht/genoteerd hebt! 
Vraag God om Zijn zegen.

DAG 6

ONDERWEG DE HOOFDMAN
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.....OPVOEDERS
DS. NIEK

DONSELAAR

De eerste ontmoeting heb ik met Gijsbert en Linda Bouw. Hij 
werkt bij het Reformatorisch Dagblad en zij staat een paar dagen 
in de week voor de klas als juf van groep 1. Op de achtergrond 

is Thomas (9) druk bezig 
met het oefenen voor 
zijn typediploma. De 
afgelopen jaren vingen 
ze acht kinderen op, 
tussen de 1 en 16 jaar, 
soms voor enkele weken, 
soms voor langer dan een 
jaar. 

De vraag die ik stel is: ‘Waarom stelt dit gezin het huis open als 
pleeggezin?’ Het antwoord van Gijsbert is: ‘Het is me met de 
paplepel ingegoten. Is dat aards gedacht?’ Linda vult aan: ‘Na 
ons eerste kindje Rhodé, die nu 11 jaar is, ben ik gestopt met 

werken. Gaandeweg kwam de gedachte naar boven: wat kan ik 
doen met de tijd die ik overhoud? In die tijd was er een campagne 
van de SGJ: “Ruimte in hart en huis”. Samen zijn we in gesprek 
gegaan en tot de conclusie gekomen dat dit mooie werk past bij 
onze situatie en mijn pedagogische opleiding.’
 
Pleegzorg is niet alleen mooi, maar soms ook ingewikkeld, 
zeggen Gijsbert en Linda. ‘Toen het een keer tegenzat, gingen 
we nadenken over onze echte drijfveren. Pleegzorg kan mooi 
zijn, maar als het ingewikkeld is en tegenzit, kom je erachter dat 
dienen ten koste van jezelf gaat.’ 

Wat is jullie wens bij het bieden van pleegzorg? ‘Dat is niet de 
waardering van anderen, want die valt soms tegen. De oproep 
“Vergeet de herbergzaamheid niet” zegt iets over onze wens. 
De zegeningen die we als gezin krijgen, willen we gebruiken om 
anderen te dienen.’ 

Het brengt ons terug bij het begin van het gesprek: is het bieden 
van pleegzorg iets aards? Volgens Gijsbert en Linda vraagt 

FAMILIE BOUW

ERVARINGSVERHALEN VAN ANDEREN

IN JE BUURT...

‘Hoe sta je als christelijk gezin in je omgeving, zowel diaconaal als missionair?’ Met deze vraag in het achterhoofd 
ging ds. N.A. Donselaar op bezoek bij de families Bouw en Teekens, die beide wonen in de stad Nijkerk. Het gezin 
van Gijsbert en Linda Bouw met hun twee kinderen Rhodé (11 jaar) en Thomas (9 jaar) bieden al vele jaren een (t)
huis als pleeggezin aan kwetsbare kinderen en jongeren. Het huis van Marco en Francien Teekens, of dat nu stond in 
Den Helder of staat in Nijkerk, staat open voor de hele buurt. Deze openheid krijgen hun kinderen Elsien (23 jaar), 
Geerten (21 jaar), Elianne (18 jaar), Jelmer (16 jaar), Mattanja (13 jaar), Menno (11 jaar) en Wouter (7 jaar) 
als met de ‘paplepel’ ingegoten.
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De familie Teekens is ongeveer tien jaar terug verhuisd vanuit 
Den Helder naar Nijkerk. De vader van het gezin geeft aan 
nogal verschil te ervaren tussen het wonen in de marinestad 
Den Helder en in het Veluwse Nijkerk. Den Helder is omringd 
door de Noordzee en de Waddenzee en de kustplaats staat 
vooral bekend om zijn vishandel en de sterke marinebasis. 
Daar wist het gezin zich vooral staan in de frontlinie. Het 
kerkelijk leven maar ook het leven in de buurt is daar nogal 
anders dan in Nijkerk. 
Je proeft dit ook in de vraag die we bij dit gezin stellen naar 
het ‘waarom?’ Wat is de reden, wat is je wens om je huis open 
te stellen voor anderen, voor je medemens? 
Vader Marco reageert en geeft aan: missionair en diaconaal 
bezig zijn, gaat in je patroon mee. Het is iets wat in je leven 

FAMILIE TEEKENS

pleegzorg om een geestelijke benadering. ‘Recent klonken in het 
slot van de preek de woorden van Jezus uit Mattheüs 25, waar 
Hij onder andere spreekt over het water geven aan een dorstige. 
Dat willen we betekenen voor anderen. Vaak zit dat in de kleine 
dingen: de deur openzetten, een luisterend oor, een bed voor 
iemand. We hebben Rhodé en Thomas gekregen en hebben, 
letterlijk en figuurlijk, ruimte in ons hart en huis voor een ander.’
 
Linda en Gijsbert Bouw kregen de vraag om te reageren op een 
aantal kernwoorden rond pleegzorg:

 ● Barmhartigheid: ‘De Bijbel spreekt diep over Gods barmhartig-
heid: Zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Je kunt 
dit mooie werk niet doen zonder barmhartigheid en daar ligt 
ook een andere mooie lijn in: luister ook zelf naar je eigen 
gevoelens, soms letterlijk naar je eigen buik. Als het bieden 
van pleegzorg ten koste lijkt te gaan van je gezin, dan mag 
dat een poosje, maar het kan niet eindeloos doorgaan.’

 ● Gebrokenheid: ‘Elk kind dat we even een thuis mochten bie-
den, heeft op een bepaalde manier gebrokenheid ervaren. We 
zien het als een zegen als iemand de veiligheid voelt om zijn 
of haar levensverhaal aan ons te vertellen.’

 ● Volharding: ‘Ooit werd een opvang die bedoeld was voor zes 
weken, een plaatsing van negen maanden. Volhouden is soms 
lastig, maar dienstbaarheid en zelfverloochening horen bij elkaar. 
Tegelijk zit er wel een grens aan, die je soms heel duidelijk moet 

aangeven, hoewel dat een hele worsteling kan zijn. Ons eigen 
gezin staat op de eerste plek, maar als je de gebrokenheid en 
de kwetsbaarheid van een pleegkind ziet, is het stoppen van een 
plaatsing soms een moeilijke keuze.’

 ● Voorzienigheid: ‘Het laatste pleegkind vertrok begin 2017. 
De laatste tijd waren we 
weer bezig met pleegzorg 
en met de vraag wat de weg 
van de Heere is. Toen kwam 
ineens een telefoontje van 
pleegzorgorganisatie Timon, 
dat leidde tot een plaatsing. 
Ook hierin zien we: het is 
niet ons plan, of ons idee, 
maar de Heere voorziet.’

 ● Evangeliseren: ‘Door pleeggezin te zijn, willen we iets van het 
evangelie laten zien. Door onze deur open te zetten, liefde te 
geven, een pleegkind aandacht te geven. Dat is ook de reden 
dat we dit mooie en dienstbare werk onder de aandacht willen 
brengen. Je moet het niet doen omdat het leuk is. Het zijn ook 
niet de spectaculaire dingen die het verschil maken in pleeg-
zorg, maar door er gewoon te zijn. Onze bijzonderste les? Dat 
we steeds meer beseffen dat we leven in een gebroken wereld; 
en dat het echt een zegen is als het goed gaat in het gezin. Dat 
zie je extra als de gebrokenheid via pleegzorg dichtbij komt.’

meegaat. In Den Helder liepen mensen zo naar binnen, dat was 
ook geen enkel probleem. In Nijkerk, en ook in de wijk waarin ze 
nu wonen, is dat anders. Mensen bellen aan. Ze kunnen ook wel 
naar Den Helder verlangen, daar sta je aan het front, vorm je een 
kleine gemeenschap en heb je zo elkaar ook hard nodig en leef je 
dichter bij elkaar. 

De twee aanwezige kinderen Mattanja en Menno zeggen dat het 
voor hen vanzelfsprekend is dat je mensen kent. Zodra er nieuwe 
buren zijn, dan maken we kennis. Dat vindt niet iedereen zo 
vanzelfsprekend. Wat het voor dit gezin wél is, dat is het voor de 
buurt niet altijd. En toch blijven ze het doen. Ze zoeken mensen 
op, willen kennismaken als ze mensen uit de buurt tegenkomen, 
proberen contacten te leggen. Het is zo belangrijk dat je jezelf 
zichtbaar maakt voor anderen, met andere woorden: tot een 
naaste worden voor de ander. 

Een aantal voorbeelden worden genoemd, ook door de kinderen. Ze 
hebben een sinterklaasavond gevierd met allemaal buitenlandse 
mensen. Dat vonden ze volgens de kinderen allemaal erg leuk. 
Via de kinderen zijn ze aan alle adressen gekomen. 
Een ander voorbeeld is het tot naaste worden bij iemand uit de 
buurt die ernstig ziek werd. Je waakt aan zijn bed tot het moment 
dat hij naar het hospice moest. Dan mag je samen in gesprek gaan. 

Zo mag het huis openstaan, iedereen mag 
zich welkom weten. Dit heeft ook tot gevolg 
gehad dat er iemand mee naar de kerk is 
geweest alsook naar de zondagsschool. 
Dochter Mattanja is bevriend met drie meiden 
die moslim zijn en ook daar ontstaan in de 
contacten die er zijn, goede gesprekken over 
het geloof. 



GELOOFSOPVOEDING BINNEN HET GEZIN! 
De Hervormde Zondagsscholenbond heeft deskundige sprekers beschikbaar die een avond kunnen 
verzorgen over het onderwerp ‘Geloofsopvoeding binnen het gezin!’
Tijdens deze interactieve avond voor ouders en leidinggevenden van plaatselijke zondagsscholen 
komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: 

 ●  in gesprek met je kind(eren)
 ● voorbeeld zijn, wat zien kinderen?
 ● rol van de gemeente bij opvoeding

Waar/wanneer: op aanvraag in de eigen gemeente, datum in overleg: c.m.codee@gmail.com. 
Kijk op www.hervormdezondagsscholen.nl – Materialen – tabblad ‘Werkgroep Educatief Beraad’.

THEMADAGEN VOOR MANNEN

Ontmoetingen tussen mannen in de regio, rondom een thema 

dat door een of meerdere sprekers is ingevuld. Waar/wanneer: op 

geplande data + op aanvraag in de eigen regio: ds.jmmolenaar@

hervormdede.nl.

Kijk op www.hervormdemannenbond.nl – tabblad ‘Themadagen’ 

voor geplande data en meer informatie. 

GELOOFSOPVOEDING
Je kinderen grootbrengen is, positief gezegd, een 
uitdagend avontuur. Veel ouders hebben vragen 
over geloofsopvoeding. Zij hebben er behoefte 
aan om daarover in gesprek te gaan met andere 
gelovige ouders. En waar nodig ook een stuk toe-
rusting te ontvangen. De HGJB biedt daarvoor di-
verse thema-avonden over geloofsopvoeding aan:

 ● Ontvangen en doorgeven
 ●  Bijbellezen in het gezin
 ● Geloofsgesprekken met kinderen
 ● Sociale media in het gezin
 ● Speciaal voor ouders met tieners
 ● Vasthouden en loslaten, als geloven voor je 

kind niet meer vanzelfsprekend is
Het programma duurt meestal van 20.00 tot 
22.00 uur en vindt plaats in de eigen gemeente.
De thema-avonden zijn interactief. Er is geen 
lezing, maar een afwisselend programma van 
onderwijs, Bijbelstudie en individuele of groeps-
opdrachten. Dat stimuleert de aanwezigen om 
vooral zelf actief met het onderwerp aan de slag 
te gaan. De kosten bedragen voor leden: €270 en 
voor niet-leden: €539.

THEMABIJEENKOMSTEN 
VOOR VROUWEN
Tijdens de themabijeenkomsten treffen 
vrouwen elkaar rondom een thema dat door 
één of meerdere sprekers is ingevuld. Waar/
wanneer: op verschillende plaatsen in het 
land, in de maanden januari t/m maart. 
Kijk op  www.hervormdevrouwenbond.nl/
bijeenkomsten/themabijeenkomsten voor 
meer informatie.

VERDIEPINGSCONFERENTIE 20+
Een verdiepingsconferentie voor 20-ers en 30-ers rondom een thema.

Met centrale sprekers en workshops.
Kijk op verdiepingsconferentie.nl. 

THEMA-AVONDEN

ter verdieping of aanvulling 

op Opvoedingsbron

Wil je een thema-avond geloofsop-

voeding organiseren in je gemeente? 

Nodig dan de Hervormde Zondagsscho-

lenbond of de HGJB uit om deze avond 

te verzorgen.

VOORLEVEN
Samen in gesprek over opvoeden en geloven.
De recente HGJB-serie Voorleven wil ouders met 
kinderen tussen 0 en 16 jaar praktische handvatten 
aanreiken om met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden 
en geloven. Uniek is de focus op zowel de pedagogische als 
de bijbels-theologische kant van opvoeden. Voorleven bestaat 
uit vier boeken. Ouders kunnen op die manier met hun kind 
meegroeien. Met concrete opdrachten en prikkelende gespreksvragen 
wordt een open gesprek bevorderd waarin ouders kunnen leren van 
elkaar, bijvoorbeeld in kringverband. De eerste thema’s uit Voorleven 
(0-3 jaar) zijn ook zeer goed te gebruiken voor doopcatechese. De serie 
Voorleven bestaat uit vier delen van 8 hoofdstukken en bestrijkt de leeftijd 
van 0 tot 16 jaar. Elk hoofdstuk behandelt een thema en biedt een herkenbare 
casus, een Bijbelstudie, verwerkingsvormen en verdiepende artikelen. 

Meer weten of bestellen? Wil je het materiaal liever eerst uitproberen? Vraag dan een 
proefversie aan. Kijk op www.HGJB.nl voor meer informatie.

VROUWENDAGEN
Tijdens de Vrouwendagen treffen vrouwen elkaar rondom een 
thema. Er zijn drie Vrouwendagen voor alle leeftijden en één 
Vrouwendag speciaal voor jonge vrouwen. 
Ingrediënten van de dag:

 ●  Luisteren naar een boeiend thema
 ● Onderlinge ontmoetingen
 ● Bezinnende workshops
 ● Muzikale momenten
 ● Creatieve workshops

Kijk op www.hervormdevrouwenbond.nl/vrouwendagen voor 
meer informatie.

THEMA-DAGEN
ter verdieping of aanvulling

op Opvoedingsbron


