
Benieuwd naar wat jullie allemaal weten over kinderen tussen de 4 en 12 jaar? Doe de quiz 
en vind het uit! Lees de stellingen voor en laat mensen stemmen op ‘waar’ of ‘niet waar’. 
 
Een kind van 4 jaar houdt van kleuren 
 
Sommige kinderen wel, maar andere kinderen ook zeker niet.  
Waarschijnlijk klinkt dit antwoord erg voor de hand liggend. Toch bestaat de verwerking voor 
jonge kinderen tijdens kindernevendienst vaak uit een kleurplaat. Denk met elkaar eens na 
over andere mogelijke verwerkingen.  
 
Kinderen van 5 jaar interesseren zich ervoor of bijbelverhalen wel echt gebeurd zijn 
 
Niet waar.  
Kinderen in deze fase maken vaak weinig onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid. Zo 
heeft het uitleggen dat monsters niet bestaan, niet zoveel zin. Kinderen hebben de monsters 
zelf gezien (in bijvoorbeeld een filmpje), dus dan bestaan ze ook. Kleuters hebben vaak een 
groot geloof en vertrouwen in God en de Bijbel en stellen zich hier meestal geen 
waarheidsvragen bij.  
 
Een kind van 6 jaar kan meestal de opdrachten zelfstandig lezen 
 
Niet waar.  
In groep drie starten kinderen met leren lezen. Kinderen zijn dan meestal 6 jaar oud. Toch 
duurt het een tijdje voordat kinderen langere zinnen leren lezen, met name met 
meerlettergrepige woorden. Je kunt er dus niet vanuit gaan dat kinderen van 6 jaar of jonger 
de opdrachten zonder uitleg kunnen maken.  
 
Een kind van 7 jaar begrijpt hoe hij een Bijbelverhaal kan toepassen in zijn eigen leven 
 
Niet waar.  
Abstract denken is voor een kind van deze leeftijd nog erg lastig. Wat het Bijbelverhaal te 
maken heeft met hun eigen leven begrijpen kinderen ook vaak nog niet na een korte uitleg.  
 
Een kind van 8 jaar kun je vragen naar zijn mening over de invulling van de kerkdienst 
 
Waar.  
Een kind van 8 jaar is goed in staat om een eigen mening te vormen. Wel zijn kinderen 
geneigd sociaal wenselijke antwoorden te geven, probeer in een gesprek niet afkeurend of 
juist heel goedkeurend te reageren, maar blijf neutraal.  
 
Je kunt een kind van 9 jaar nog niet uitleggen wat vergeving is 
 
Niet waar.  
Op deze leeftijd ontwikkelt het schaamtegevoel van kinderen zich. Ze denken vaak erg 
zwart-wit en kunnen streng zijn voor zichzelf en anderen. Dit speelt ook mee in hun relatie 
met God. Het is goed om op deze leeftijd het begrip vergeving uit te leggen.  



 
Een kind van 10 jaar is vaak erg begaan met de wereld.  
 
Waar.  
Kinderen van deze leeftijd kunnen erg geraakt worden door dingen die ze bijvoorbeeld zien 
in het jeugdjournaal. Op deze leeftijd komen kinderen graag in actie: bijvoorbeeld door lege 
flessen te verzamelen of mee te doen aan een sponsorloop.  
 
Een kind van 11 jaar kan zich vaak goed in een ander verplaatsen. 
 
Waar.  
Tot op zekere hoogte kan een kind van 11 jaar goed begrijpen wat iets met een ander kan 
doen. Wel is het belangrijk om kinderen zich bewust te maken van wat hun gedrag voor een 
ander kan betekenen. Kinderen vergeten nog weleens om uit zichzelf over de gevoelens van 
anderen na te denken.  
 
Een kind van 12 jaar denkt graag zelfstandig na over zijn geloof. Samenkomsten zijn 
niet zo belangrijk.  
 
Niet waar.  
Het klopt dat een 12-jarige veel kan nadenken over wat hij zelf van het geloof vindt, toch is 
verbinding met gelovige volwassenen en leeftijdsgenoten juist op deze leeftijd erg belangrijk. 
Kinderen van deze leeftijd vinden het erg belangrijk om bij een groep te horen.  


