
Even voorstellen 



 AUTISME en geloofsopvoeding 

 

• 2 Bijbelverhalen 

• Knelpunten Autisme. 

• Effecten op geloofsopvoeding 

• gesprek 

 

 



Problemen ASS 

In het contact (afstemmen 

moeizaam) 

Informatieverwerking 

In de communicatie/taal (Letterlijk) 

In verbeelding/fantasie  

Met overzicht houden 

 

 

 
Een aantal voorbeelden 



Gefragmenteerde waarneming 
problemen bij de informatieverwerking 

Normale waarneming  
(huid, ogen, mond, oren en neus) 

 

 



Info gaat naar de 

hersenen 

Daar aangekomen spat 

het uit elkaar in 

puzzelstukjes 

 

Heeft grote gevolgen 

voor infoverwerking 

 

 

 

De duur van de 

verwerking is 

afhankelijk van het 

soort info 
 

Iemand met ASS, 

neemt de info 

waar, 

Maar de 

verwerking is 

anders als bij ons 



Problemen 

Communicatie 

Dure woorden 

Favoriete onderwerpen 

Begrijpen en uiten van taal is soms 

verstoord 
 

Contact 

Afstemmingsproblemen 

Begrijpen niet altijd wat een ander 

bedoelt 

 

Manier van denken 

Kijken/denken vanuit zich zelf 

Moeite zich te verplaatsen in 

gedachten van een ander 
 

 

 

 

Moeite met overzicht te houden 

Moeite het geheel te zien en 

verbanden te leggen 

Hoofdzaken en bijzaken niet kunnen 

onderscheiden 

 

 

Veel zaken letterlijk nemen 
 

 

 

 

Dit alles maakt geloofsopvoeding 

moeilijker 
 



      

  taal en uitdrukkingen 

Voorbeelden: 

 

Woorden als barmhartigheid/goedertierenheid, genade?  

Het drinken van het bloed van christus (angst) 

Jezus is de weg….. 

Jezus woont in je hart 

Zorg dat jij een goede herder bent… 

Blijven hangen in details van verhalen 

 

 

 

 

 

  



De catechisatie/kerk 

wat gebeurt er allemaal? 

 Zingen 

Bidden 

Lezen 

geritsel 

Veel prikkels 
Hoelang? 

Luisteren 

geluiden 

geuren 



   Jan 



Andere manier van geloven 

Van een kindje zonder benen verlang je niet dat het gaat lopen.  

 

Van iemand met een stoornis in het autistisch spectrum mogen 
we dus niet verwachten dat ze hun geloof op dezelfde manier 
beleven als wij 

 

 Dit leidt bijna automatisch tot een andere manier van 
geloven………….. 

 niet een slechtere manier 



Waar vind ik nu een ingang om verder te helpen  
 

Onze houding en kennis van ASS is belangrijk 



Geloofsopvoeding met ASS in de kerk en thuis 

 
Enkele tips 

 

Kerkdienst 

Zichtbare plek voorganger 

Vaste volgorde, zien hoelang een 

lied duurt (hoeveel coupletten) 

Beamer 

Eigen overzicht geven van de dienst 

 

 

 

 

Catechese/Vereniging 

Duidelijke afspraken, liefst zichtbaar 

Heldere tijdsindeling, liefs zichtbaar 

Koppelen aan 1 persoon 

Groep klein houden 

Eigen plek 

Veranderingen benoemen 

 



Verdere tips 

- Neem liturgie van te voren door 

- Een vaste plek naast vertrouwd 
persoon 

- Laat het tijdens de dienst 
tekenen/opschrijven van zaken die 
hij/zij niet begrijpt 

- Bij avondmaal: uitleggen 
 

 

 

 

 

     

 

 



Tips  

Thuis 

In kleine dingen God benoemen 

In dagelijkse zaken God betrekken 

Gebruik de goede kinderbijbels 

Neem de rust 

Vertel de kern 

Probeer abstracties de vermijden 

Ga niet de strijd aan 

Bijbellezen aan tafel vaak problemen  

Later individueel  mee lezen  

Of laat het verhaal tekenen 

 

 



Kinderen met ASS 

Druk? 

Dwars? 

Eigenwijs? 

 

 

Bijzonder! 

Uniek! 

Gods schepsel! 

De moeite waard! 

SAMEN!!!!!!! 



Gesprek 

  


