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De puberteit is een periode waar veel ouders tegenop 
zien. Hun kind verandert, wordt onhandelbaar, gaat ex-
perimenteren, wordt onbesuisd, kritisch, onverschillig, 
en ga zo maar door. En wist je nu maar dat alles goed 
zou komen… Dat opzien is begrijpelijk en ik herken het 
ook. Het is heel moeilijk als je merkt dat je kind andere 
wegen gaat, zelfs bij de Heere vandaan. Wat geeft dat 
een worsteling. Mijn kind is in groot gevaar! En toch, 
opvoeden is een roeping van de Heere, zegt een ouder 
in dit nummer. Hij vraagt van ons dat we daarin ge-
trouw en toegewijd zijn. Dat betekent strijd en zelfver-
loochening. En laten we maar eerlijk zijn: daar hebben 
we niet veel trek in. De Bijbelstudie van collega Sjaak 
Jacobse laat zien dat van ons als ouders niets goeds te 
verwachten valt.
Maar dat is zeker niet het enige. In veel gezinnen is de 
puberteit ook een heel leuke periode. Het is geweldig 
om je kind te zien ontwikkelen naar de volwassenheid. 
Het wordt een echte vent, of een leuke vrouw. Wat kun 
je ervan genieten als ze een opleiding halen, een (bij)
baan krijgen, goede vrienden krijgen. Een puber brengt 
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vaak veel dynamiek in het gezin. Er gebeurt altijd wel 
wat, en altijd anders dan je verwacht. Soms stokt de 
communicatie, maar even vaak heb je verrassende 
gesprekken, over de meest wezenlijke dingen. Ze zijn 
soms heerlijk open en spontaan, puur. Je leert veel over 
jezelf, veel over de wereld om je heen en de leefwereld 
van je kinderen.
Dr. P.D. Tripp (Philadelphia, VS) noemt het de kansrijke 
jaren. Juist omdat de mooie momenten en - nog meer 
- de confrontaties kansen bieden om de Bijbelse bood-
schap van zonde en genade ter sprake te brengen. 
Daarvan moet je je als ouders wel bewust zijn. Tripp 
roept ons op om met geestelijke ogen te kijken naar 
onze kinderen. Het is zeker veel waard om ze door de 
turbulente fase van de puberteit heen te loodsen, maar 
dat is geen doel op zich. Onze kinderen moeten be-
keerd worden. En God wil daarvoor ouders gebruiken. 
Juist in de puberteit liggen de kansen voor het opra-
pen. Laten we ze met Gods hulp benutten!

Laurens Kroon
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Bij het maken van een themanummer zijn er 
altijd mooie momenten op de redactie. Tijdens 
de brainstorm, een interview of een boek dat je 
leest. Op deze pagina delen een aantal redactie-
leden hun ervaringen rondom dit nummer.

“Wat mij raakte bij de tot 
standkoming van dit num-
mer, was de opmerking van 
een vader. Hij zei dat wij 
aller   eerst nodig hebben om  
als ouders en pubers net als 
Maria te zitten aan de voeten 
van Jezus. Maria luisterde 
naar de woorden van de 
Heere Jezus, ze dronk ze in. 

Daar is rust voor nodig en aandacht. Laten we vooral 
samen, ouders en pubers, luisteren naar Gods Woord.”

Jolanda Biemond-Van Bergeijk

“Als ik ergens mezelf ben 
tegengekomen, dan is dat 
wel in de opvoeding van 
mijn kinderen. Wat kan 
ik mezelf tegenvallen en 
wat staat de weerbarstige 
praktijk soms ver af van 
wat mijn ideaalbeeld was. 
Het helpt om het in per-
spectief te zetten: mijn 
kinderen hebben geen perfecte ouders nodig, maar 
ouders die in alles afhankelijk zijn van God.”

Petra Jacobse-Weststrate

“Je kind steeds meer 
loslaten is een spannend 
proces. Dat viel me op 
bij de gesprekken met 
ouders. Maar er is ook het 
vertrouwen dat ze in Gods 
hand zijn en dat je het als 
ouders niet alleen hoeft te 
doen. Mooi om te merken 

dat ouders in dat vertrouwen hun kinderen opvoe-
den.”

Gertrude de Regt

“Wat gaat de ontwikkeling 
van kinderen hard! Voor 
je er erg in hebt, moet je 
naar je puber opkijken. 
Het lijkt alsof jouw invloed 
al minder wordt. Vergis je 
niet. Pubers vinden het 
erg belangrijk om ver-
bonden te blijven. Alleen, 
zij verstoppen dat achter 

een stoer, onverschillig of brutaal masker. Aan ouders 
de uitdaging om achter de maskers te kijken en hen 
vast te houden in gebed, tijd en positieve aandacht.”

Mettie de Braal-Prins

Vanuit de
redactie
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Opdat zij hun
hoop op God 

zouden stellen
Het ‘puberprobleem’ is
een ouderenprobleem

‘Resultaten uit het verleden 
bieden geen garantie voor 

de toekomst’ zou een 
samenvatting kunnen zijn 
van Psalm 78. Of begrijpen 
we, als we dat zeggen, Asaf 
juist niet? Bij Asaf moeten 

we niet aankomen met alleen 
de zorgen over onze pubers. 

Asaf begint bij de manier 
waarop wíj opvoeden.

Als je Psalm 78 aandachtig leest, bekruipt je een 
gevoel van verbazing. Hoe kan God zo geduldig en 
liefdevol omgaan met dit ontzettend dwarse en eigen-
gereide volk? Als Israël hier het beeld laat zien van de 
meest rebelse en opstandige puber, dan openbaart 
God zich hier als een oneindig wijze, barmhartige 
Vader. In de Joodse traditie vormt deze psalm het 
midden van het Psalmenboek. De verzen 36 tot 38 
vormen als het ware het hart van de Psalmen. Weinig 
verhe� end. En toch vormen deze verzen de basis voor 
het gesprek dat, volgens Asaf, elke opvoeder moet 
hebben met zijn of haar puber dochter of zoon. Niet 
onze mooie en glorieuze verhalen, maar Gods trouw 
tegenover onze ontrouw.

36. En zij vleiden Hem met hun mond, en 
logen Hem met hun tong.

37. Want hun hart was niet recht met Hem, 
en zij waren niet getrouw in Zijn verbond.

38. Doch Hij, barmhartig zijnde, verzoende 
de ongerechtigheid, en verdierf hen niet; 
maar wendde dikwijls Zijn toorn af, en 
wekte Zijn ganse grimmigheid niet op.
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Vertellen of ten onder gaan!
Asaf komt in deze psalm naar voren als profeet; de 
opvoeder namens God. Hij richt zich tot de opvoeders 
onder het volk en kiest de vorm van een leerdicht. De 
vorm nodigt uit tot herdenken. Waarschijnlijk is deze 
psalm geschreven rondom de inwijding van de tempel 
van Salomo. Het is een verhaal in vogelvlucht, waarin 
Asaf terugblikt op de geschiedenis van Israël. Hij voelt 
de noodzaak om het verhaal te vertellen en wil elke 
opvoeder ertoe overtuigen om dit ook te doen. Vertel-
len, leren en inwijden; daar draait om in de geestelijke 
opvoeding. Asaf is ervan overtuigd dat als opvoeders 
hun plicht om over Gods 
grote daden te vertellen 
verzaken, het volk ten on-
der zal gaan. De keten mag 
niet gebroken worden. Van 
vader op zoon, moeder op 
dochter; dit verhaal moet 
verteld worden. 

Een bijzonder actueel verhaal
‘Weet je nog van toen?’ Elk gezin heeft zo zijn ver-
halen. Verhalen die samenbindend werken en ook 
meestal een eigen ontwikkeling volgen. Verhalen over 
wat je samen meegemaakt hebt. Toch begint Asaf niet 
met deze verhalen, maar met het verhaal van Gods 
werk. Het gaat om de lof van de Heere; om wat Hij 
gedaan heeft; hoe Hij gezorgd heeft en hoe Hij verko-
zen heeft. Een bijzonder verhaal, dat zo verteld moet 
worden dat dit elke generatie herleeft. Het mag dus 
geen oud verhaal worden. Telkens opnieuw moet het 
gaan om wat de Heere toen én nu gedaan heeft. Niet 
alleen op de kruispunten van het leven, maar juist van 
dag tot dag. De kracht van dit authentieke verhaal is 
dat  kinderen zo leren wie God in de praktijk is en dat 
ze daaruit leren om hun hoop op God te stellen en 
niet op zichzelf.

Een slecht voorbeeld 
‘Jij hebt echt de ogen van mama!’ Welke opvoeder ziet 
niet met trots bepaalde eigenschappen van zichzelf 
terug in zijn of haar kind? Vooral als het gaat om posi-

tieve eigenschappen die we graag door willen geven. 
Asaf doet het hier andersom; het jongerenprobleem 
is volgens hem een ouder(en)probleem. Hoe zouden 
opvoeders die in de kern van hun bestaan afwijken 
van God, goed kunnen opvoeden? Resultaten uit 
het verleden bieden voor Asaf geen garantie voor de 
toekomst, dan alleen de garantie dat het mis zal gaan. 
Kijkend naar het verleden ziet hij een zich herhalend 
patroon. God zorgt als een Vader voor Zijn volk, maar 
de Israëlieten gaan aan de haal met Gods zegeningen 
en keren zich van Hem af. En tóch redt de Heere. Asaf 
kijkt niet hoopvol naar de jeugd: ze zijn erfelijk belast 
met een dodelijke kwaal. Hoe zal God dan toch geëerd 
worden? Doordat opvoeders juist dit verhaal vertel-
len. Gods oneindige trouw en goedheid schittert het 
meest tegen de inktzwarte achtergrond van het ver-
haal hoe mensen het eraf gebracht hebben. 

Gesprek van hart tot hart
Elke opvoeder moet net als Asaf een fontein zijn bij 
wie jongeren terecht kunnen. Asaf heeft het over 
‘spreuken’; waarheden die gestold zijn tot de kern en 
die daarom beter blijven haken. 
Welke waarheden en beloften willen wij onze kinde-
ren telkens voorhouden? Om er maar een te noemen: 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die 
in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 
hebbe. Asaf noemt verder ‘verborgenheden’; dingen 
die voor je puber niet zichtbaar zijn, maar die door 
ervaring (persoonlijke bevinding) geleerd worden. 
Die kun je alleen overdragen door vragen te stellen en 
door te spiegelen. Hoe doe je dat dan? Juist de tiener-
leeftijd biedt hiervoor veel aanknopingspunten. Elke 
aanvaring of confrontatie kan het begin vormen van 
een ontmoeting van hart tot hart waarin er wederzijds 
herkenning is. Juist in de gebrokenheid van het leven; 
het besef dat de nieuwe generatie het niet beter zal 
doen dan de voorgaande, komt er ruimte voor uitzien 
naar verlossing. Psalm 78 roept op één ding: om de 
Verlosser. Jezus Christus kwam om de zonde van Zijn 
volk te dragen. Ik voor u. Dát verhaal wekt hoop.

Sjaak Jacobse

Asaf zegt: “Wij zullen 
het niet verbergen.” 
Op welke manieren 
kun je als ouder dit 
verhaal verbergen?

Denkduwtje
Als je zelf geen actueel verhaal hebt over Gods 
daden, ben je niet geschikt als opvoeder.

Denkduwtje
Op welke manier betrek je als opvoeder je eigen 
zondigheid en Gods genade bij het gesprek met 
onze tieners?
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“Opvoeden
     doe je met zijn

   Drieën”
Ouders over de opvoeding van pubers
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Verschil meisjes en 
jongens
Albert en Janneke de Ronde 
zijn ouders van zes kinderen. 
Een jongen van 8, drie meisjes 
van 9, 11 en 14 jaar en twee 
jongens van 16 en 19 jaar. Een 
huis vol pubers dus. Hoe doen 
ze dat, pubers opvoeden? Is 
het echt een tijd om te over-
leven?

“Bij ons thuis zie je duidelijk 
een verschil tussen de meisjes 
en de jongens. Als de jongens 
gaan puberen, trekken ze zich 
vooral terug op hun kamer,” 
vertelt Janneke. “Je ziet ze 
een paar jaar veel minder. 
Een meisje laat zich veel meer 
gelden: Kijk, hier ben ik, ik tel 
ook mee. Zij geven ook overal 
hun mening over. Ze dagen 
hun vader uit. Je merkt dat ze 
oog krijgen voor het andere 
geslacht. Je broers zijn dan 
ook veilig om je eigen gedrag 
en reacties op uit te proberen. 
De invloed van vriendinnen 
en de groepscultuur is heel 
belangrijk. Ze willen hun eigen 
wereldje creëren, daarin zijn ze 
ook duidelijk naar ons toe. De 

jongens krijgen bij ons meer 
bepaalde buien: boos zijn en 
slaan met deuren. Ze bewijzen 
zich vooral fysiek.”
Hoe ga je daar als ouders mee 
om? Albert: “Bij de oudsten 
gingen wij door in het patroon 
wat we gewend waren. We 
hadden nog niet gelijk door 
dat ze aan het puberen waren. 
Dan kregen we als reactie: 
‘Waar bemoeit u zich mee?’. Ik 
reageerde dan als vader ver-
keerd, omdat ik niet gelijk door 
had dat het gedrag bij de pu-
berteit hoorde en dat het een 
zoeken naar zelfstandigheid is.” 

Mobiel beneden
De invloed van de groep zien 
Albert en Janneke vooral bij 
het gebruik van media. “Kin-
deren zien het belang van 
grenzen niet. Ze vergelijken 
onze regels vooral met wat 
andere kinderen mogen,” zegt 
Janneke. “We hebben de regels 
voor mediagebruik wel aan-
gescherpt. Hun mobiel moet 
bijvoorbeeld ’s avonds en bij 
het huiswerk maken beneden 
blijven. Dat levert bij ons derde 
kind veel weerstand op. Dan 

Veel ouders zien op tegen de 
tienerjaren van hun kinderen. 

Dan raakt het proces van loslaten 
in een stroomversnelling. 

De wereld van pubers wordt groter, 
de invloed van ouders minder. 

We spraken met twee ouderparen 
over deze periode in de opvoeding. 

Hoe ervaren zij deze jaren?

blijf ik niet aandringen, maar 
leg ik uit waarom ik die regel 
belangrijk vind. Na een poosje 
komt ze zelf haar mobiel be-
neden brengen. Je wilt bij hen 
een soort bewustwording op 
gang brengen. Het gaat er niet 
om dat ze exact onze mening 
volgen, maar dat ze zich leren 
afvragen of hun gedrag in 
overeenstemming is met de 
Bijbel. Maar soms zit je daar 
zelf teveel bovenop. Je leert 
dat je  in alles afhankelijk bent 
van de Heere.  

“Gelukkig zijn ze graag thuis 
en vinden ze onze mening 
echt wel belangrijk,” zegt Al-
bert. “Dat moet je voor ogen 
houden. Vooral bij onze oudste 
van 19 jaar zie je dat. Hij gaat 
argumenten wegen. Je merkt 
dat hij vanuit de Bijbel naar 
antwoorden zoekt. Ik zit er 
zelf al snel teveel bovenop. 
Dat komt ook omdat ik als 
vader dingen in mijn jongens 
terug zie van mijzelf. Ik wil ze 
bewaren voor fouten die ik zelf 
gemaakt heb. Ik moet leren 
loslaten. Ik mag ze bij de Heere 
neerleggen.”

Loslaten
Loslaten moet je op allerlei 
gebieden, merkt Janneke 
op. “Je ziet dat ze het lastig 
vinden om tijd vrij te maken 
om ’s avonds uit hun Bijbel en 
dagboekje te lezen. Een tijdje 
legde ik de Bijbel en het dag-
boekje op hun kussen, zo van: 
doe je dit, voordat je naar bed 
gaat? Daar ben ik mee gestopt. 
Ze moeten zelf de keuze gaan 
maken om hun Bijbel te lezen. 
Aan de andere kant merk je 
dat ze aan tafel meedoen als er 
een gesprek is over de preek. 
Dit doen we bewust bij de 
maaltijd, omdat iedereen er 
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dan bij is. Ze vinden het be-
langrijk genoeg om over mee 
te praten. Zo moet je kritiek 
ook zien: het is een vorm van 
betrokkenheid.”
Van de pubertijd wordt wel-
eens gezegd dat het een tijd is 
die je moet zien te overleven. 
Hoe kijken Janneke en Albert 
daar tegenaan? Janneke vindt 
het vooral moeilijk als een van 
de jongens onder de maaltijd 
boos naar boven vertrekt. “Dan 
houd ik heel de maaltijd een 
vervelend gevoel. Ik vind het 
ook wel weer een heel inte-
ressante periode. Je leert ook 
veel over jezelf, over je eigen 
zwakheden en zonden. Je 
moet in alles afhankelijkheid 
leren. Ik ben soms beschaamd 
als ik merk dat het goed gaat.” 
Albert geeft aan dat opvoeden 

een roeping is die je gekregen 
hebt van de Heere. “Als je dan 
alleen maar klaagt ‘wat heb ik 
het moeilijk’, probeer je onder 
die roeping uit te komen. Je 
moet leren dat je opvoeden 
niet met zijn tweeën, maar met 
zijn Drieën doet.”

Niets voorspelbaar
Ook Ton en Eveline van Manen 
hebben een gezin met pubers. 
Het levendige gezin telt vier 
kinderen in de leeftijd van 10 
tot 22 jaar. Wat is er leuk aan 
pubers in huis? Ton: “Het leuke 
vind ik dat er niets voorspel-
baar of georganiseerd is. Daar 
houd ik wel van. Ze nemen 

graag hun vrienden en vrien-
dinnen mee en die zijn hier 
ook welkom. Pubers houden je 
ook een spiegel voor. Dat doet 
wel wat met je. Ze hebben je 
aan alle kanten nodig, ook al 
doen ze hun best om te laten 
zien dat ze zelfstandig zijn.” 
Eveline: “Je merkt ook dat ze de 
sfeer belangrijk vinden. Lekker 
eten, gezelligheid.”

Gezinsregels
Pubers willen hun eigen 
leven vormgeven. Dat kan 
wringen met de gezinsregels. 
Ton: “Sommige dingen kun je 
uitleggen, soms moeten ze 
iets gewoon doen omdat dat 
in ons gezin de afspraak is. 
Omdat de sfeer goed is, accep-
teren ze dat.” Eveline: “Soms 
kijken ze hoe ver ze kunnen 
gaan. Onze zoon van vijftien 
kwam pas op een zaterdag-
avond om half één thuis. Op 
zo’n moment vinden wij een 
gesprek belangrijker dan straf. 
Zo’n gesprek doe je om aan 
te geven dat je iets belangrijk 
vindt.” Per kind is je aanpak 
ook verschillend, merken de 
ouders. Ton: “Voor de jongste 

zijn argumenten niet zo be-
langrijk. Hij is meer gevoelig 
voor de sfeer. Voor hem werkt 
het soms beter als je een maat-
regel neemt die hij niet leuk 
vindt.” 
Soms hoor je dat in de puber-
teit jongens makkelijker met 
hun moeder optrekken en 
meisjes met hun vader. Ton 
herkent dit niet. Eveline denkt 
dat ze wel allebei een eigen 
rol hebben in de opvoeding: 
“Ik ben degene die meer op 
de regels zit, jij beweegt meer 
mee en praat meer.” Ton: “Ze 
vragen bij een feestje jou voor 
de taarten en de bitterballen, 
ze komen mij vragen of er bier 

geschonken mag worden. Als 
het over zulke dingen gaat, 
weten ze dat ze dat moeten 
overleggen.”

Contacten met 
ouders
Belangrijk vinden Ton en 
Eveline ook het contact met 
andere ouders. Eveline: “Wij 
proberen contact te houden 
met de ouders van hun vrien-
den. Dat gaat over dingen 
als het bezoeken van de JV, 
zaalvoetbal en hoe laat ze naar 
huis gaan.” Ton: “De kinderen 
weten dat ook.” Die contacten 
groeien in de loop van de tijd. 
Eveline: “Het begint met een 
paar ouders die je regelmatig 
tegenkomt. We houden ook 
contact via WhatsApp, soms 
ook mondeling. Je hebt steun 
aan elkaar, dat is heel mooi.” 
Ton: “Je kunt problemen met 
elkaar delen, dat geeft verbon-
denheid. Als de kinderen ou-
der worden en uit de puberteit 
raken, verdwijnen die contac-
ten weer. Dan zijn ze ook niet 
meer zo nodig.”
Niet alleen ouders, ook andere 
gemeenteleden zijn betrok-
ken bij hun kinderen. Ton: 
‘Onze zoon is bevriend met 
een twintiger die getrouwd is 
en kinderen heeft. Die vraagt 
hem regelmatig of hij mee 
gaat race�etsen. Hij is een 
voorbeeld�guur voor hem. 
Het is iemand die tussen jou 
en je ouders in zit, waar je een 
beetje tegenop kijkt, in een 
positieve zin.” Ook veel ouder-
lingen en de predikant zijn 
heel laagdrempelig richting 
jongeren. “Als ze de dominee 
mailen, krijgen ze altijd ant-
woord.”
Zien Ton en Eveline dat ze 
bij de jongste dingen anders 
doen dan bij de oudste? Eve-

“Hun kritiek is 
een vorm van 
betrokkenheid”
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line: “Ik denk dat dat vooral bij 
het omgaan met hun mobiel 
is. Daar zijn we ingegroeid. De 
oudste heeft eerder een mo-
biel gekregen dan onze jong-
ste. Bij onze dochter geldt 
nu de regel: je mobiel blijft ’s 
avonds beneden.”

Verantwoordelijk-
heid
Opvoeden is je kinderen losla-
ten. Ton: “We merken verschil 
in wat kinderen aankunnen 
aan verantwoordelijkheid. Ze 
ergens voor behoeden is niet 
altijd de juiste weg. Soms moe-
ten ze het ervaren en een keer 
onderuit gaan.” Eveline: “De 
een zoekt eerder de grenzen 
op. Onze oudste dochter heeft 
een goede en stabiele relatie. 
Ze is echt met de belangrijke 

dingen in het leven bezig. Die 
laat je gerust weggaan. Je laat 
ze los op het moment dat je ze 
los kunt laten.”
Ton: “Toch is het belangrijk dat 
ze zelf hun verantwoordelijk-
heid nemen. Onze oudste 
zoon vindt het nog altijd 
belangrijk wat wij ergens van 
vinden. Dat voelt �jn, maar het 
mag geen gemakzucht wor-
den. Hij is zelf verantwoorde-
lijk voor wat hij doet.” 
Jongeren kijken goed naar 
je leven en manier van doen, 
merkt Ton. “Ze zien of iets echt 
is en of het uit je hart komt. 

Dat geldt ook voor andere 
mensen waar ze vaak contact 
mee hebben.” Eveline: “Aan 
regeltjes hebben ze lak. Maar 
een vriendelijk woord doet 
iets met hen. Laten we met z’n 
allen de jongeren zien. Ik denk 
dat we ze op die manier beter 
bij de kerk houden dan met 
allerlei waarschuwingen.”

Jolanda Biemond - Van Bergeijk

Gertrude de Regt

N.B. de namen van de families 
De Ronde en Van Manen zijn 
ge�ngeerd.

“Ze ergens voor behoeden 
is niet altijd de juiste weg”
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moet als ouders best sterk in je schoenen staan om dit 
soort uitspraken niet al te persoonlijk aan te trekken. 
De jongere is bezig met het ontwikkelen van eigen-
heid. En heeft daarvoor een zekere afstand tussen 
hem en zijn ouders nodig. Hij wil zijn eigen keuzes 
maken. Tegelijkertijd blijft hij de liefde, bevestiging, 
goedkeuring en waardering van zijn ouders zoeken. 
Zo bekeken vormt deze periode een spannende tijd 
voor zowel ouders als kinderen. Beiden ervaren onze-
kerheid. Beiden willen elkaar vasthouden.

Kinderen hun eigen keuzes laten maken, wil niet zeg-
gen dat je hen in emotioneel opzicht loslaat. Integen-
deel. De vader van de verloren zoon liet zijn jongste 
gaan, maar bleef op de uitkijk staan. Ouders laten niet 
los, maar gaan anders verbinden. De jongere krijgt 
de ruimte en ouders blijven op afstand meekijken. Zij 
tonen belangstelling voor wat hem bezig houdt. Zij 
luisteren naar zijn zorgen. Ze geven hem een compli-
mentje voor zijn nieuwe kapsel (al zouden zij daar nu 
niet direct voor gekozen hebben), de enige voldoende 
van de achterliggende periode, zijn zorgzaamheid 
voor het jongere zusje.
Een jongere heeft behoefte aan bepaalde verantwoor-
delijkheden, waardoor ouders voor zichzelf de gele-
genheid creëren om hem de broodnodige erkenning 
en waardering te kunnen geven. Daarmee vergroten 
zij het gevoel van eigenwaarde van hun ten diepste 
onzekere puber. Ouders veren mee en houden vast. 
Het gaat om het geven van tijd, aandacht en vertrou-
wen. Dat manifesteert zich op elk gebied waarin de 
jongere zich ontwikkelt. 

Lichamelijke ontwikkeling
De ontwikkeling van kind naar volwassene lijkt zich in 
een stroomversnelling te bevinden. Kinderen (vooral 
meisjes) in de hoogste groepen van een basisschool 
kunnen zich als echte pubertjes ontpoppen. De li-
chamelijke ontwikkeling valt vaak het eerst op: er is 
sprake van een groeispurt, jongens krijgen ‘de baard 
in de keel’ en de secundaire geslachtskenmerken 
ontwikkelen zich. Maar ook de verdeling van vet- en 
spierweefsel wijzigt. Waardoor -  opnieuw - vooral bij 
meisjes, de contouren van het lichaam veranderen. 
Deze veranderingen kunnen leiden tot onzekerheid of 
onvrede over het eigen lichaam. 
Toon begrip voor het probleem dat de jongere er-
vaart. Een meisje dat zichzelf dik vindt, help je niet 
door dat stelselmatig te ontkennen. Voel jezelf als 
moeder niet weggezet als jouw inmenging bij het tot 
stand komen van een nieuwe garderobe niet meer 
op prijs wordt gesteld. Als de nieuwe stijl van zoon of 

Onvoorstelbaar dat 
zestig jaar geleden 
niemand van een 
puber had gehoord. In 
ieder geval niet van 
het woord. Het lijkt 
toch onwaarschijnlijk 
dat de bijbehorende 
verschijnselen ook 
volslagen ontbraken. 
Vandaag vragen de 
veranderingen van een 
zoon of dochter het 
nodige aan omdenken 
van hun ouders. In 
dit artikel beschrijven 
we in grote lijnen 
de ontwikkeling die 
jongeren doormaken en 
wat dit van hun ouders 
vraagt.

Puberteit en loyaliteit
Ouders en kinderen zijn onlosmakelijk en dus voor 
altijd met elkaar verbonden. Nagenoeg elk kind wordt 
geboren met een grote voorraad vertrouwen in de ei-
gen ouders. Dat vertrouwen is nodig om zich positief 
te kunnen hechten en zich veilig te voelen. Jonge kin-
deren uiten hun loyaliteit naar hun ouders onbekom-
merd: mijn vader is de sterkste; mijn mama is de liefste 
moeder van de hele wereld; ik ga later naast jullie wo-
nen hoor. Rond het tiende levensjaar komt daar veran-
dering in. Pubers kunnen hun ouders het gevoel ge-
ven dat zij maar het liefst onzichtbaar moeten zijn. De 
manier waarop zij dat duidelijk maken, is soms ronduit 
schokkend voor ouders. “Werkelijk, nergens zijn ze zo 
belachelijk streng gereformeerd als hier in huis. Ma, 
doe niet zo enthousiast alstublieft. Ik schaam me wild 
voor dat rare gedoe als u een bekende tegenkomt.” Je 
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dochter geen grenzen op het gebied van zedelijkheid 
en �nanciën overschrijdt, besteedt er dan niet al te-
veel aandacht aan. Smaken verschillen nu eenmaal.  

Interesse in seksualiteit en romantiek
Tegelijk met de seksuele rijping ontstaan bewuste 
seksuele gevoelens. Pubers zijn erg geïnteresseerd in 
seksualiteit en romantiek en zijn er in hun fantasieën 
vaak mee bezig. In groep 8 van de basisschool en op 
de middelbare school spelen veel verliefdheden. Ook 
onder christelijke jongeren is de leeftijd waarop voor 
het eerst seksueel contact plaatsvindt, steeds lager 
geworden. We leven in een verseksualiseerde maat-
schappij. Er zijn, niet alleen op internet, veel seksuele 
verleidingen voor jongeren waar ze mee moeten leren 
omgaan. Het vraagt van ouders een open contact met 
hun kinderen om hen hierin te begeleiden. In haar 
boekje ‘Save seks, boekje open over seks’ schrijft Gerry 
Velema dat christenouders opvoeden tot save seks 
– seksualiteit bewaren tot het huwelijk. Dit in tegen-
stelling met wat algemeen gebruikelijk is geworden, 
opvoeden tot safe, veilige seks. Seksualiteit in het te-
ken van liefde tot God en liefde tot de naaste als jezelf. 
Niet in het stramien van ‘als ik me er goed bij voel dan 
is het goed.’ Het beste wat vaders hun pubers kunnen 
geven, is veel van hun moeder houden. Het mooiste 

wat moeders hun pubers kunnen bieden, is veel van 
hun vader houden.

Grote sprong in het denkvermogen
Een ontwikkeling waar ouders vooral in discussies met 
hun volwassen wordende kinderen tegenaan lopen, 
is dat pubers een grote sprong in hun denkvermogen 
maken. De hersenen kunnen meer informatie tegelijk 
opnemen, onthouden en verwerken en verbanden 
worden doorzien. Doordat hun vermogen tot abstract 
denken toeneemt, kunnen ze dingen beredeneren die 
ze niet zien, maar zich wel voor kunnen stellen. Dat 
kan zorgen voor pittige discussies waarin de argumen-
ten creatief zijn en stevig verdedigd worden. Daar-
naast kunnen jongeren beter nadenken over zichzelf 
en hun eigen rol. Je kunt als ouders schrikken van de 
stelligheid waarmee jongeren hun mening ventileren. 
En dan uit angst dat het helemaal de verkeerde kant 
opgaat met je kind, ook stevig stelling nemen. Niels 
(14) stelt elke keer als de schepping aan de orde komt, 
lastige vragen. Zijn vader probeert uit de Bijbel te bewij-
zen dat God toch echt de Schepper van hemel en aarde 
is. Maar Niels is niet te overtuigen. Hij blijft in de ogen 
van zijn ouders rammelen aan de fundamenten van het 
scheppingsverhaal. Totdat ze ’s zondags uit de kerk ko-
men en Niels zegt: “He, he, eindelijk kreeg ik antwoord op 

“Op weg naar 
zelfstandigheid 
moet een eigen 

mening gevormd 
worden en dat 
doen jongeren 

veelal door regels 
en opvattingen te 

bediscussiëren.”
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mijn vraag. De dominee probeerde niet uit alle macht te 
bewijzen dat de aarde geschapen is. Hij kwam met een 
feit waaruit je wel op moet maken dat God bestaat. Hij 
zei dat de aarde ver genoeg van de zon staat om niet te 
verbranden en dichtbij genoeg om van haar warmte te 
pro�teren. Sorry pa, maar ik kon niks met die ellenlange 
uitleggen van u. Nu weet ik het.”
 
Gedragsveranderingen
Een andere verandering die niet onopgemerkt blijft 
bij ouders, is een verandering in gedrag. Op weg naar 
zelfstandigheid moet een eigen mening gevormd 
worden en dat doen jongeren veelal door regels en 
opvattingen te bediscussiëren. Op die manier ontdek-
ken ze hoe ze zelf denken en wie ze zijn (hun identi-
teit). Ook klasgenoten, vrienden en rolmodellen zijn in 
deze ontwikkeling belangrijk. De ontdekking dat jon-
geren al discussiërend hun eigen mening proberen te 
vormen en hun eigen identiteit willen vinden, zorgde 
bij Maria voor ontspanning. “Ik werd zo moe van die 
discussies over zaken die voor mijn min of meer vanzelf-
sprekend zijn. En dan al die verhalen van mijn dochter 
(16) over hoe vrienden dachten. Ik voelde me gedrongen 
er tegenin te gaan. Iedere keer liep het gesprek spaak. 
Totdat ik in de gaten kreeg dat Elles haar mening en 
die van haar vrienden aan die van mij spiegelde. Dat ze 

van mij bijvoorbeeld argumenten wilde horen waarom 
samenwonen volgens de Bijbel niet kan. Door haar vra-
gen als ideeën van vrienden aan te kaarten, bleef ze zelf 
buiten schot. Toen ik dat eenmaal doorhad, stopte ik met 
‘preken’ en ging open het gesprek in. Ik begon het zelfs 
�jn te vinden om samen te praten. Soms op de meest 
onverwachte momenten. Tijdens het eten koken hees ze 
zich op het aanrecht en kwam er weer het een en ander 
aan de orde. Of ’s avonds laat. Het vraagt veel van je als 
ouder, maar je krijgt de investering in tijd en aandacht 
echt terug.”

Al deze processen zorgen in veel gevallen voor sterk 
wisselende emoties ten opzichte van ouders, maar ook 
van zichzelf. Het ene moment afwerend, het volgende 
moment aanhankelijk. Nu uitbundig vrolijk, even daar-
voor humeurig en down. Dit heeft vaak zijn weerslag 
op de sfeer in het gezin. Het vergt stuurmanskunst 
om hier tussen door te laveren. Om mee te veren en 
vast te houden. In het besef dat ouders en kinderen 
het met vallen en opstaan, van genade alleen moeten 
hebben. Biddend om liefde, tact en wijsheid.

Mettie de Braal-Prins

Petra Jacobse-Weststrate
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Met een echte puber heb je sneller een discussie dan een goed gesprek. 
Hard tegen hard in plaats van hart tegen hart. Soms is er niet eens 

discussie. Dan stopt het. Alsof je elkaar aan het kwijtraken bent. 
Radiostilte. Verbinding verbroken. Verdriet aan twee kanten.  Want 

geen van beiden wil dit. Jij als ouder niet en je kind ook niet. Je 
komt erin terecht. Het gebeurt. Nogmaals, niet omdat je wilt dat 

het gebeurt. Diep van binnen wil je beiden elkaar vasthouden. Is er 
verlangen naar liefde, erkenning en waardering. 

De lastige houding van je lieve zoon of dochter kun 
je samenvatten met één woord: weerstand. Let op 
het woord. Wéér-stand. Het is een reactie. We denken 
soms dat de grote mond, de brutale opmerking uit het 

Van hard 
naar hart Gesprekken 

met pubers

niets ontstaat. Dat is niet zo. Het komt omdat jezelf be-
gint te duwen. Dan duwt je puber terug. “Ga de schuur 
eens opruimen!” “Waarom ik?” “Vanavond om tien uur 
thuis.” “Ja, dààg!” Dat is weerstand. Natuurlijk niet goed. 
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Luisteren
Om zo’n gesprek te voeren, moet je rust inbouwen. 
Laat je kind merken dat je hem of haar serieus neemt. 
Dat je de boodschap aanneemt en uitpakt. Een goede 
manier is om je tijdens het luisteren te concentreren 
op de vraag: Hoe geef ik dit terug? Uw kind zegt: 
“Jullie zijn ouderwetse ouders.” Je hoort het hem zeg-
gen. En terwijl hij het zegt, ga je al nadenken over je 
reactie. Niet doen! Luister en bedenk hoe je het gaat 
teruggeven. Op inhoud: “Dus je vindt ons ouderwets?” 
Niet op zó’n toontje van ‘dat kan niet waar zijn’, maar 
onderzoekend. In de zin van: vertel! Je kunt de bood-
schap ook oprecht teruggeven op emotie: “Dus je bent 
ontevreden over ons als ouders?” Juist als het gesprek 
moeilijk gaat, als er vaak ‘maar’ wordt gezegd, moet 
je terugschakelen. Eerst luisteren en laten zien wat je 
hebt gehoord. Reageren kan altijd nog. Zo komt er 
rust in het gesprek en erkenning.

Bijbel
Je hebt beloofd je kind op te voeden voor de Heere. 
Daarom wil je als ouders ook graag Gods wil be-
trekken bij keuzes die je kind maakt. Je kunt dat 
rechtstreeks doen. Dat is prima. Maar dan stopt het 
gesprek. Je zegt dan bijvoorbeeld: “Deze DVD gaat te-
gen Gods geboden in.” Het objectieve gelijk stopt het 
gesprek. Het kan trouwens zomaar zijn dat u diep in 
uw hart voelt dat er iets niet klopt. Dat u het inbracht, 
omdat u wilde winnen.
Hoe dan? Als je de Bijbel erbij wilt betrekken, kun je 
dat doen tijdens het gesprek of aan het eind van het 
gesprek. Aan het eind: “Fijn dat we er zo even over 
konden praten. Ik ben blij dat je zo eerlijk was. Maar 
ik wil je nu toch laten zien, waarom ik niet wil dat je 
hiernaar kijkt. Wacht, ik pak de Bijbel er even bij.” Het 
kan ook tijdens het gesprek. Vragenderwijs, zodat 
je kind blijft nadenken. Bijvoorbeeld: “Stel dat je de 
Bijbel hierbij zou willen betrekken, welk Bijbelverhaal 
gaat hier dan over? Wie ben jij in dat verhaal?” Of: 
“Stel dat je de vraag die je aan ons stelt, aan de Heere 
zou voorleggen. Wat zou je dan precies aan de Heere 
vragen?”

Ontmoeten
Gesprekken met pubers. Niet altijd gemakkelijk. Soms 
moet je jezelf even wegcijferen. Om de goede toon, 
houding en inhoud te vinden. Dan kan het zomaar 
gebeuren dat je je kind weer even ontmoet. Ontmoet-
en is genieten. Blij, verwonderd en dankbaar zijn. 

Steef Post

Maar wel normaal. Misschien moet je zeggen: sinds 
de zondeval is dat normaal. Als dat zo is, dan heeft het 
kind het van jou. Via de genen. En jawel, als iemand 
schouder aan schouder tegen jou gaat duwen, duw je 
zelf ook terug. Als iemand zegt: je moet! kan je eerste 
gedachte zijn: Ik moet? Niks moet!

Natuurlijk
Weerstand is een natuurlijke reactie geworden. Wat 
levert dit inzicht op? Ten eerste, dat je dankbaar mag 
zijn iedere keer als je kind wel luistert. Dat is algemene 
genade. Probeer erop te letten. Wanneer luistert mijn 
kind wel? Dank God daarvoor. Ten tweede, dat het 
‘normaal’ is, helpt je om te begrijpen dat die grote 
mond niet altijd tegen jou als ouder is gericht. Meestal 
niet. Het is een automatische reactie op duwen.

Opvoeder namens de Heere
Mag je als ouders dan niet duwen? Zeggen dat iets 
moet! Zeker. Hoewel je juist in de tienerjaren op zoek 
gaat naar een manier van opvoeden, waarbij je het 
kind helpt zelf zijn afwegingen tegenover de Heere te 
maken. Daarin kun je hem begeleiden. Maar goed, als 
er dingen zijn, die echt belangrijk voor je zijn als ouder, 
als opvoeder namens de Heere, wees dan duidelijk. 
Stel een heldere grens en wees consequent. Weer-
stand uitoefenen tegen een muur houdt snel op.

Discussie
Over heel veel zaken heb je liever een goed gesprek 
met je kind dan een harde discussie. Hoe ontstaat 
een discussie? De een zegt ja, en de ander zegt nee. 
Je hebt twee standpunten. Als je er naar verlangt om 
er samen uit te komen, moet je één ding niet doen: 
je standpunt onderbouwen. Argumenten noemen 
voor jouw standpunt. Want zo daag je de ander uit om 
tegenargumenten te bedenken. Het gevolg is dat de 
beide standpunten steeds steviger komen te staan. Ie-
der argument is als een heipaal onder een standpunt. 
Zo kom je nooit bij elkaar. 

Belangen
Wat dan? In plaats van argumenten, kun je op zoek 
gaan naar belangen. Wat maakt je kind zo fel? Vraag 
dit. ‘Wat maakt dit voor jou zo belangrijk?’ Wees 
nieuwsgierig. Stel je oordeel uit. ‘Wat zou het voor 
jou betekenen als we ja zouden zeggen? Wat nog 
meer?’ Vertel er zelf ook wat over. Waarover maak jij je 
als ouder zorgen? Wat maakt jou zo stellig? Wat doet 
het met je? Deel belangen en emoties. Dan ontstaat 
gemakkelijk een goed gesprek. Dan komt er ook ruimte 
om er samen uit te komen. Voor Gods aangezicht.
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Even nelegeips
Een vader en zoon en een moeder en dochter 

vertellen over wat belangrijk is in de opvoeding.

Henriëtte, wat vindt jouw moeder belangrijk 
in de opvoeding?
Openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en 
eeuwigheid.

Waar  merk je dat aan?
Als mijn moeder aan me merkt dat er wat is, vraagt ze 
dat aan me en probeert ze erachter te komen wat me 
dwarszit. Mijn moeder is een prater en dat ben ik ook, 
we bespreken veel met elkaar. Ik hecht aan de mening 
van mijn moeder. Ik vraag vaak zelf naar het oordeel 
van mijn ouders over allerlei dingen die ik tegenkom.  
Mijn moeder en ik hebben gelukkig een goede band. 
Als ik oneerlijk ben, kan dat de band schaden en daar 
voel ik me niet goed bij. En trouwens, mijn moeder 
heeft heel veel door, ze zou er toch wel achter komen. 
Naarmate ik ouder ben, word ik zelfstandiger. Mijn 
ouders blijven geïnteresseerd in school- en geldzaken, 
maar daarin draag ik zelf verantwoordelijkheid. Ik heb 
ook echt nog wel regels nodig, dat merk ik bijvoor-
beeld in het omgaan met mijn telefoon. Het is best 
verleidelijk om er lang mee bezig te zijn.

Aan gesprekken, 
bepaalde 
opmerkingen of 
aansporingen, hun 
gebeden, maar ook 
waar mijn ouders 
aandacht aan 
besteden, merk ik 
dat ze het aardse 
leven niet het 
belangrijkst vinden, 

maar de eeuwigheid. Ze wijzen me erop dat ik ook eens 
een ‘goed’ boek moet lezen of doordeweeks naar de 
kerk gaan.

Judith, wat vind jij belangrijk in de opvoeding 
van Henriëtte?
Er voor haar zijn, belangstelling voor wat ze doet, denkt, 
wil en vindt. Daarnaast willen we haar een gezellig, 
warm nest bieden waarin we eerlijk en open met elkaar 
omgaan. In dit geheel hebben we aandacht voor de 
wezenlijke zaken, het leven met en voor de Heere. In 
allerlei dingen grijpen we terug op de Bijbel. Dat is 
verweven door de hele opvoeding heen. 

Waaraan merkt ze dat?
Mijn betrokkenheid kan ze merken aan veel vragen 
die ik haar stel en aan het feit dat ik meedenk in keuzes 
waar ze voor staat.  Een voorbeeld is haar studiekeuze. 
Ze zegt al van kleins af aan dat ze het onderwijs in 
wil. Ze twijfelt wel eens, dan denk ik met haar mee 
om het weer helder te krijgen. Maar ook keuzes voor 
activiteiten waar ze wel of niet heen gaat: bijvoorbeeld 
naar een gala van de klas. Ik vind het belangrijk dat ze 
daar een Bijbelse mening over vormt. 
Eerlijk zijn begint al eenvoudig: waar ben je (mee bezig)
en met wie? Ik vind het belangrijk om me te verdiepen 
in haar leefwereld en daar het gesprek over aan te 
gaan. Zo hebben we laatst een gesprek gehad over 
Instagram. Ik maak me zorgen om wat ze daar kan 
zien. Ik vind dat ik haar gezien haar leeftijd niet kan 
verplichten om haar account te verwijderen, maar ik 
wilde haar er wel bewust van maken. Het vertrouwen 
om er verantwoord mee om te gaan wil ik haar geven 
maar vind dat tegelijk ook wel moeilijk. 

Reactie op elkaars antwoord:
Leuk om te zien dat onze antwoorden overeen komen. 
Dat is niet zo verwonderlijk, want we praten samen 
heel wat af en we kennen elkaar goed. 

Petra Jacobse-Weststrate

Judith en Henriëtte (16) 
Hollemans



Rutger, wat vindt jouw vader belangrijk in de 
opvoeding?
Dat je je niet moet bezighouden met de dingen van 
deze wereld, je moet niet te veel met het vermaak van 
de wereld bezig zijn. Ergens voor gaan. Als je het doet, 
moet je het wel goed doen. Dienend bezig zijn, niet 
alleen voor je zelf leven en ook op je omgeving letten.
Verdieping in Gods woord is belangrijker dan alles wat 
deze wereld ons te bieden heeft.
Ook samen dingen doen vinden we erg leuk en 
belang rijk, zoals samen naar het zaalvoetbal, JV en 
andere gezamenlijke activiteiten.

Waaraan merk je dat?
Hij geeft commentaar als ik (volgens mijn vader) te 
veel achter mijn mobiel zit. Hij stimuleert mij om te 
helpen daar waar je nodig bent en klaar te staan voor 
anderen. Hij neemt ons mee naar de JV en dat vindt hij 
ook erg leuk. We praten aan tafel veel over wat wel en 
niet kan en waarom dat zo is, met als leidraad de Wet 
van de HEERE.

Martijn, wat vind je belangrijk in de opvoe-
ding van je zoon?
Dat we in gesprek met elkaar kunnen zijn. Verder 
probeer ik mijn zoon te wijzen op de noodzaak van 
zijn bekering. Binnen ons gezin praten we hier met 
onze kinderen over, maar het is goed als je dit ook zo 
nu en dan een op een met elkaar bespreekt, bijvoor-
beeld onderweg in de auto.

Een goede verstandhouding en wederzijds begrip 
vind ik ook erg belangrijk. Daar moet je aan werken, 
tijd voor vrijmaken en voor openstaan. Leuk was daar-
om ook het samen optrekken tijdens de vader-zoon 
driedaagse van de Jeugdbond. Je bent in een andere 
setting, waardoor je ook wat opener naar elkaar durft 
te zijn. Dat was erg waardevol.
Een ander punt is respect: vind niet snel iets gek en 
oordeel niet te snel.
Graag zie ik als vader ook dat onze zoon voor anderen 
of binnen het gezin klaarstaat. Dat probeer ik te 
stimuleren.
Je kind betrekken bij activiteiten in het kerkelijk leven. 
Het is goed om zulke dingen met elkaar te doen. 

Waaraan kan uw kind dat merken?
Hij ziet dat aan de keuzes die je als ouder maakt. Hoe 
ik mijn vrije tijd invul en hoe ik bezig ben met mijn 
werk en kerkelijke zaken. Daaruit kan hij opmaken wat 
ik belangrijk vind. Die keuzes en het voorleven daarin 
wordt door hem opgemerkt. 

Reageer eens op wat jullie over elkaar gezegd 
hebben.
Martijn: “Leuk om van mijn zoon te horen wat ik als 
vader belangrijk vind.”
Rutger: “Ik vind het � jn dat mijn vader voor mij klaar 
staat en het goede met mij voorheeft.” 

Laurens Kroon

Martijn en Rutger (13) 
IJzerman
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Een kleine jongen wordt opgenomen in het ziekenhuis voor 
een blindedarmoperatie. In de operatiekamer kijkt hij met 

angstige ogen rond. “Wat gaat u met mij doen?” vraagt hij aan 
de chirurg. “We zullen die pijn in je buikje eens wegnemen,” 

zegt de dokter vriendelijk. “Je gaat lekker slapen en als je 
wakker wordt, is alles gebeurd.” “Ga ik echt slapen, dokter?” 

“Ja, echt waar.” “Maar dan moet ik eerst bidden!”

Tienersen geloof

“Juist door
schuren tegen

vaststaande 
meningen

vormen ze hun
identiteit”
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Dit voorbeeld is heel herkenbaar 
voor ouders met jonge kinderen. Het 
kan voor volwassenen beschamend 
zijn als kinderen vol vertrouwen 
geloven in de almacht van God. De 
Heere kan alles! 
Dit beeld van God en van de wereld 
om hen heen verandert in de pu-
berteit. Kinderen komen ineens 
met vragen over God of gaan zelfs 
vraagtekens zetten bij de Bijbel. Het 
zijn in onze ogen vaak ongenuan-
ceerde en rauwe opmerkingen. Wat 
doe je dan? 

Opstand
In de puberteit gebeurt er heel veel 
in het leven van een puber. Licha-
melijk, emotioneel, relationeel en 
geestelijk gaat er behoorlijk wat op 
de schop. Er komt een ontwikkeling 
op gang waarin ze hun eigen denk-
proces doormaken en hun eigen 
afwegingen maken. Dat proces 
gaat niet altijd even gestructureerd. 
Soms nemen ze de gedachten van 
een ouder over, maar een volgende 
keer zetten ze zich er volledig tegen 
af. Dit hoort bij de ontwikkeling tot 
autonome, zelfstandige individuen. 
Juist door het vormen van hun eigen 
mening verwerven de jongeren een 
eigen identiteit. 
De manier waarop deze ontwik-
keling plaatsvindt, kan rustig zijn, 
maar ook heftig. Sommige pubers 
ontluiken langzaamaan en zoe-
ken stapsgewijs hun weg. Er zijn er 
ook die juist hun weg zoeken door 
voortdurend te schoppen. In beide 
gevallen proberen ze hun gevoel 
van onzekerheid te maskeren. Juist 
in deze fase zijn ze verlegen om de 
daadwerkelijke handreikingen van 
opvoeders.

Aandacht
Bij het vormen van de eigen mening 
dagen ze de opvoeder telkens uit. 
Dit mag je ook vertalen met een 
roep om hulp en aandacht. Een be-
langrijk element van de opvoeding 

in deze periode is luisteren en vra-
gen stellen. Dit gaat vaak volledig te-
gen ons gevoel in. We horen schok-
kende vragen en opmerkingen, die 
we het liefst zo snel mogelijk de kop 
in willen drukken. Ga maar naast je 
puber zitten en luister naar wat hij of 
zij te zeggen heeft. Dat zijn gouden 
momenten. Neem de tijd om se-
rieuze aandacht te geven, hoe moe 
je ook bent of hoe zwaar de dag ook 
was. Juist in deze fase hebben ze 
veel ouderlijke en herderlijke zorg 
nodig.

Schuren
Een opvoeder kan zich afvragen: 
‘Maar waarom altijd die con� icten?’ 
Juist door het schuren tegen vast-
staande meningen en denkbeelden 
wordt de mening van een puber 
gevormd. Het kan zomaar gebeuren 
dat een puber thuis fel ingaat tegen 
alles wat zijn ouders zeggen, maar 
op school juist het gedachtegoed 
van zijn ouders verdedigt. Alle 
meningen, denkbeelden en reacties 
worden door de puber gewogen en 
beoordeeld op betekenis. De vraag 
die ze als het ware (onbewust) stel-
len, is: ‘Welke waarde heeft dit voor 
mij? Op welke manier kan ik dit in-
passen in mijn eigen ideeën?’ 

Voorbeeld
Een puber heeft niet voldoende 
greep op zichzelf om zelfstandig een 
oordeel te vormen. Daarom spiegelt 
hij zich voortdurend aan een ander, 
vooral aan iemand die veel beteke-
nis voor hem heeft. Dat is de reden 
waarom goede identi� catie� guren 
ontzettend belangrijk zijn. Pubers 

zoeken naar mensen die een con-
crete invulling geven aan het chris-
ten zijn.
In de ontwikkeling van pubers is het 
belangrijk dat er aandacht is voor 
de vraag ‘Wie ben ik?’. Het is mooi 
om jongeren alle geloofsbegrippen 
te leren, maar daarnaast moeten ze 
ook zien hoe deze begrippen dan 

Een paar praktische tips:
- Vertel regelmatig na het eten wat je 

geraakt heeft in het Bijbelgedeelte. 
Probeer daar over in gesprek te ra-
ken. 

- Geef ruimte voor het stellen van 
vragen. Keur geen enkele vraag van 
een puber af, hoe ongepolijst of op 
welk (nachtelijk) tijdstip de vraag 
ook gesteld wordt.

- Schuw de strijd niet, maar maak 
geen onderhandelingspunt van de 
dingen die voor jou heilig zijn. 

- Praat over de kerkdienst na, maar 
laat het geen bijzonder moment 
worden. Toon je positieve emoties 
en mopper niet op de preek of een 
dominee.

- Stimuleer contacten met christelijke 
vrienden. Dat kan bijvoorbeeld door 
ze naar de JV te laten gaan.

- Je kinderen mogen af ten toe best 
merken dat je zelf ook geloofsvra-
gen en worstelingen hebt. Spreek 
wel altijd goed van de Heere. Twijfel 
komt voort uit ons ongeloof, niet 
omdat God niet betrouwbaar is.

- Geef jongeren vertrouwen om din-
gen zelf uit te zoeken.

Ga maar naast je puber 
zitten en luister naar wat 
hij of zij te zeggen heeft.
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functioneren in het leven van alle 
dag. “Wat kan ik met genade als ik 
met mijn vrienden op school ben?” 
Als opvoeder moeten we er voor 
waken dat we niet twee verschil-
lende werelden gaan creëren: de 
wereld van het geloof en de kerk en 
de wereld van de rest van de week. 
De veelgebruikte term ge-
loofsopvoeding is daarom mislei-
dend. Het lijkt er op alsof geloven 
een apart onderdeel is van de 
opvoeding. Als het goed is, laten wij 

zien wat de Bijbel voor ons betekent 
in hoe wij omgaan met onze tijd, in 
hoe wij omgaan met anderen en in 
de liefde voor onze kinderen. Het 
Woord van God heeft niet alleen 
betekenis voor de zondag en de 
momenten dat de Bijbel opengaat. 
Hoe jongeren met de Bijbel omgaan, 
is een weerspiegeling van het beeld 
wat wij als opvoeders aan onze kin-
deren meegeven. Jongeren doen 
niet wat jij zegt, maar ze doen wat 
jij doet.

Andere identifi catiefi guren
Opvoeden van pubers is ook losla-
ten. Soms merk je dat een puber niet 
bij jou als ouder komt met vragen, 
maar eerder bij een opa, oma, 
leidinggevende of iemand anders. 
Dat kan soms moeilijk zijn en het 
gevoel geven dat je zelf faalt. 
Geef die ruimte aan je kind. Het 
hoort bij de ontwikkeling tot zelf-
standigheid. De meningen van iden-
ti� catie� guren zijn belangrijk. Daar-
door schuren en schaven ze aan hun 

Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer je ze als 

ouder moet loslaten, constateert Koolmees. ”Enerzijds 

laat je je kinderen los in het vertrouwen dat de Heere 

ook hun leven leidt. Aan de andere kant kun je ze een-

voudigweg ook niet vasthouden. We hopen dat ze de 

waarden meenemen die we hen hebben proberen bij 

te brengen. Tegelijkertijd zie je dat kinderen die soms 

op een andere manier invullen dan dat je het zelf zou 

doen.”

De oudste dochters uit het gezin in Ede komen soms 

met wezenlijke vragen bij hun ouders. ”Daar ben ik 

heel blij om. Eerlijk gezegd weet ik niet altijd meteen 

een goed antwoord. Als het gaat om een vraag naar 

aanleiding van een catechisatieles, verwijs ik ook wel 

eens naar de catecheet. ”Stel die vraag straks maar,” zeg 

ik dan. 

Regelmatig merkt Koolmees dat pubers zich afvragen 

waarom in het ene gezin op het gebied van levensstijl 

andere keuzes gemaakt worden dan in het andere. 

”Maar al te vaak blijkt dat er achter een enkele opmer-

king  daarover een hele wereld schuilgaat. Dan heb je 

het niet meer over waarom iets niet mag, maar over 

hoe de Heere wil dat wij leven. Ik probeer dan niet met 

het opgeheven vingertje te komen, maar te luisteren 

en samen vanuit Gods Woord naar antwoorden te 

zoeken. De Bijbel met kanttekeningen en de Bijbel met 

Uitleg bewijzen daarbij vaak goede diensten.”

Pubers hebben soms de neiging om op een negatieve 

manier hun vragen aan de orde te stellen, is de erva-

ring van Koolmees. ”Ik probeer te luisteren naar hun 

boodschap en door te vragen: Waarom vindt je dit of 

waarom ervaar je het zoals je nu zegt? Als ik meteen 

zou zeggen: Wat je nu zegt klopt niet, dan is er met-

een een con� ict, omdat je vragen niet serieus neemt. 

Tegelijkertijd probeer ik de kinderen ook wel te wijzen 

op hun eigen verantwoordelijkheid bij het zoeken naar 

antwoorden op levensvragen. Ze moeten iets niet doen 

of laten omdat hun ouders daar een mening over heb-

ben, maar omdat ze zelf vanuit een leven dichtbij het 

Woord van de Heere hun keuzes daarop baseren.”

“Achter een opmerking 
gaat een hele wereld schuil”

Jenneke Koolmees-van Veldhuizen (40) is getrouwd met Gijsbert. 

Het paar is lid van de Gereformeerde Gemeente in Ede en heeft vier

 dochters, waaronder twee pubers van 14 en 17 jaar. 

”Die komen lang niet altijd met hun geloofsvragen als eerste bij 

hun ouders. Leeftijdsgenoten spelen een belangrijke rol.”
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eigen mening. Het  meedoen met 
kerkelijk jeugdwerk is daarom ook 
aan te bevelen. In een ongedwon-
gen setting wordt er met jongeren 
nagedacht over allerlei onderwer-
pen. Stimuleer het bezoek aan de 
vereniging op een positieve manier, 
zonder dwang uit te oefenen.

Zoekers
Het kan een worsteling zijn om de 
doopbelofte in de praktijk te bren-
gen. We hebben beloofd dat we 
onze kinderen zullen opvoeden in 
de leer die naar de godzaligheid is. 

Hoe moeten we dat doen? Vooral als 
je ziet dat het kinderen van ons zijn, 
in zonde ontvangen en geboren. En 
toch, ze zijn in Christus geheiligd. 
Dat wil niet zeggen dat ze automa-
tisch bekeerd zijn. Ze hebben door 
de kracht van de Heilige Geest 

bekering en geloof nodig. Juist in de 
puberfase kunnen jongeren ‘zoekers’ 
worden. Wat ze in het verleden klak-
keloos aannamen, moet nu persoon-
lijk worden. Wat is het een groot 
voorrecht als je als opvoeder daar 
een grote rol in mag spelen. 

Jaco Pons

Jongeren doen niet
wat jij zegt, maar doen
wat jij doet.

“Als je wilt dat jongeren hun hartopenleggen, moet jij het ook doen”
Johan Schouls (56) is ouderling en catecheet in de Gereformeerde Gemeente in Kampen. Hij probeert bij elk onderdeel van de geloofsleer dat bij de catechisatie aan de orde komt, verbindingen te leggen naar het leven van de catechisant. ”Er mag geen les voorbijgaan zonder dat het persoonlijke aan de orde komt.” Op de catechisatie zijn de Bijbel en de belijdenis het uitgangspunt, aldus Schouls. ”Het gaat dan om de geloofsleer, 

waarbij het ten diepste steeds gaat over God en mens. Als ik probeer een brug te slaan naar het leven van jongeren, 
is dat de ene keer confronterend, de andere keer uitnodigend. Er moet ruimte zijn voor jongeren om met hun eigen 
vragen komen, maar het moet zeker gaan om de vragen die God aan ons stelt. Daarbij is het belangrijk om steeds terug 
te keren naar het Woord. Dat is de bron en de toetssteen van het geloof.”
Volgens Schouls moet het doel van catechisatie niet alleen zijn het vergaren van kennis, maar ook om jongeren te 
leiden naar een leven waarin ze God persoonlijk leren kennen. ”Voorbeelden van mensen uit de Bijbel kun je als een 
spiegel gebruiken. Als catecheet moet je de ruimte geven om jongeren daarop te laten reageren. Een stilte laten vallen 
is niet erg. Als jongeren dan op hun eigen manier reageren, soms met wat je kunt noemen ‘ongewenste antwoorden’, is 
het van belang hen niet af te wijzen, maar samen in het Woord te zoeken naar de juiste weg.”
Een open houding van een catecheet is heel belangrijk, aldus Schouls. ”Je mag je daarin ook wel eens kwetsbaar opstel-
len door hen te vertellen over je eigen worstelingen en tekortkomingen, toen je jong was, maar ook nu. Als je wilt dat 
jongeren hun hart openleggen, moet jij als catecheet het ook doen. Steeds terugkerende vragen zijn steeds: Hoe kun je 
nu weten dat je een kind van God bent? Wat moet ik doen als ik steeds merk dat er van het zoeken van de Heere niets 
terecht komt? Het zijn ook vragen die bij het huisbezoek thuishoren. Maar juist de catechisatieles kan voor jongeren 
minder geladen zijn omdat je daar met andere jongeren onder-ons bent.”

Albert-Jan Regterschot



Bestel nu op www.debanier.nl/opvoeden
ga naar de boekhandel of bel 055 - 539 06 50

Marianne Golombek-Jansen,
Elly van der Gouwe-Dingemanse e.a.
Dit boekje wil stap voor stap met je meedenken over het 
waarom en het hoe van christelijk opvoeden vanuit Bijbels 
perspectief, de richting van opvoeden en waar we naartoe 
werken met onze opvoeding. Hierbij is veel aandacht voor 
de ontwikkeling van de kinderen, jezelf als opvoeder en 
opvoeden in de huidige maatschappij. De auteurs willen 
perspectief bieden en naast 
je staan; in afhankelijkheid, 
gebed en hoop samen met 
jou de reis ondernemen.

Achterin staat een kring-
handleiding met ideeën 
voor acht bijeenkomsten 
die je kunt organiseren of 
volgen om zo samen met 
andere opvoeders aan te 
slag te kunnen.

12,95

Nieuw verschenen
107 pagina’s

Opvoeden, gave en opgave 
Essenties van Christelijk opvoeden

De Jeugdbond is gestart met een nieuwe serie 
‘Schatgraven in het Woord’. In dit boekje worden 
de belangrijkste thema’s uit de brieven aan 
Timotheüs behandeld: geroepen om te dienen, 
een persoonlijke brief, wees een voorbeeld, blijf 
standvastig. 

Bijbel lezen 
met tieners

Bestellen:
jbgg.nl/webshop
 € 2,95

www.outbackexplorers.nl • contact: 06 12 11 18 61 • info@outbackexplorers.nl • twitter: outbackXplorers • facebook: Outback Explorers

Zorgen over uw zoon? Neem contact op en samen zoeken Zorgen over uw zoon? Neem contact op en samen zoeken 
we naar een oplossing. Outback Explorers is specialist in we naar een oplossing. Outback Explorers is specialist in 
jongenshulpverlening/vader-zoon relaties en heeft meer 
dan 25 jaar ervaring met jongens en pubers die vastlopen.

Meer weten? Meer weten? 
Kom vrijblijvend een keer praten.
Karel Post

Bekijk de Vlog:

Gamen, zo houd je het leuk!
www.outbackexplorers.nl/postswww.outbackexplorers.nl/postswww.outbackexplorers.nl/posts
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Boekentips
Gary Chapman, De vijf talen van 

de liefde van tieners (Apeldoorn, 
Uitgeverij Medema); Ean 
9789063537012; 317 blz.; € 15,95
Tieners hebben er behoefte aan om 
te weten dat mensen in hun omge-
ving van hen houden. Maar het is 
een hele uitdaging om dat aan hen te laten merken. 
Dit boek helpt je om in het diepe te springen, de we-
reld van je tiener binnen te gaan en de uitdagingen en 
de mogelijkheden van het communiceren van liefde 
naar je tiener te ontdekken. 

Mariska Dijkstra-Wolters, Tjonge 

jongens! (Apeldoorn, De Banier); 
ISBN: 9789462780392; 220 blz.; 
€ 16,95
Jongens zijn leuk. Maar soms een 
tikje anders leuk dan je misschien 
denkt. In dit boek zoekt Mariska 
Dijkstra-Wolters antwoorden op 
vragen van moeders met zonen. Ze ondervroeg daar-
voor meer dan honderd jongensmoeders. Zo’n twintig 
deskundigen geven tips. Voor iedereen die jongens 
beter wil leren begrijpen. In je eigen gezin, op club, in 
de klas of waar dan ook.  

P.D. Tripp, De kansrijke jaren 
(Apeldoorn, De Banier); ISBN 
9789033617713; 251 blz.; € 19,95
De tienerjaren zijn vaak niet de 
gemakkelijkste voor ouders. De 
overgang van kind naar volwassene 
kan rumoerig verlopen. De auteur 
van dit boek moedigt ouders aan 
om deze fase te zien als een door God gegeven kans, 
in plaats van een fase waar je tegen opziet en die je 
liever zou vermijden. 

Thema’s voor tieners (Houten, Den Hertog); 
€ 9,95 per deel
De serie ‘Thema’s voor tieners’ is uitgegeven 
in samenwerking met de Jeugdbond. In elk 
deel wordt een onderwerp besproken uit de 
leefwereld van tieners of een onderwerp over 
de Bijbel en het geloof. Onder andere: Liefde, Alcohol, Christen zijn, 
Bekering. De boekjes zijn ook te bestellen via jbgg.nl/webshop. 

Steven Middelkoop, Liefde en leiding 
(Apeldoorn, De Banier); ISBN: 
9789033612213 ; 160 blz.; € 9,95
Werken met tieners is geen gemakkelijke 
taak, maar wel een heel mooie. Dit boekje is 
een handzame gids voor iedereen die leiding 
geeft aan tieners. Het belicht de belangrijkste 
aspecten van het werken met tieners binnen 
de gemeente, zowel inhoudelijk als praktisch. 
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Meer informatie en aanmelden op
www.jbgg.nl/opvoedingssymposium

Bouwen op vertrouwen

Ouders als coach 
Bouwen op vertrouwen

Ouders als coach 
Bouwen op vertrouwen

van hun pubervan hun pubervan hun puber
woensdag - 16:00-20:30 woensdag - 16:00-20:30 
8 februari 2017
Kerkgebouw Geref. Gem. Gouda
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