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In gesprek over ‘Nooit te oud om te leren’

Het is een spreekwoord dat we misschien wel regelmatig tegen elkaar zeggen: Een mens is
nooit te oud om te leren. Maar is dat wel zo, hoe ervaart u dat? Vaak wordt gezegd dat hoe
ouder je wordt, hoe moeizamer het leren gaat. Een mooi onderwerp om samen over in
gesprek te gaan.

Inleiding
● Wat zijn uw eerste gedachten bij het thema?
● Is ‘Nooit te oud om te leren’ voor u hetzelfde als ‘Hoe ouder hoe wijzer’? Verklaar u

nader.
● Vooral in onze jonge jaren leren we heel veel. Welk vak op school vond u vroeger leuk

en welk vak juist niet?
● Merkt u dat leren moeizamer gaat met het ouder worden?
● Wat zou u graag nog eens willen leren?
● Hoe komt het dat het daar tot nu toe nog niet van gekomen is?

Nooit te oud om te leren(?)
Onder het kopje ‘In dit nummer’ op pag. 2 wordt ter inleiding een heel aantal vragen gesteld.
We gaan er een paar langs.

● Wat wilde u als kind vroeger graag worden?
● Bent u dat uiteindelijk geworden? Hebt u een idee waarom (niet)?
● Nooit te oud om te leren. Bent u het daarmee eens? Waarom wel/niet?
● Zou het ook zo kunnen zijn dat je op een bepaalde leeftijd kunt zeggen: ‘Het is goed

zo, ik hoef niet meer anders’?
● Wat zou u antwoorden op de vraag: Gaat leven zonder leren?

Nooit te oud om te leren, het verleden
● Was leren in het gezin waarin u opgroeide belangrijk?
● Wat heeft u ooit geleerd wat u niet had willen missen?
● Wat had u liever nooit geleerd? Kunt en wilt u vertellen waarom?
● Welke levensles hebt u ooit geleerd en is belangrijk voor u?
● Welke levensles zou u uw jongere ik (met terugwerkende kracht) graag meegeven?

Nooit te oud om te leren, persoonlijk
● Wat vindt u moeilijk om te leren in de tijd waarin we nu leven?



● Wat had u graag willen leren, maar is er nooit van gekomen en komt er ook niet meer
van?

● Heeft u in de afgelopen coronaperiode iets nieuws geleerd?
● Als u een persoon zou moeten noemen die u bewondert als het gaat om ‘Nooit te oud

om te leren’, wie zou u dan noemen?
● Afleren is ook leren (pag. 9). Wat zou u graag willen afleren?
● Holkje van der Veer schrijft: Iets leren is voor mij dé manier om me uit mijn persoonlijke

‘put’ te halen, om me uit mezelf te trekken (pag. 9). Wat zou uw antwoord zijn? ‘Iets
leren is voor mij ...’

Nooit te oud om te leren, bereidheid
● Leren vraagt openheid: voor de lesstof, de leraar, het leven, het waarom, zo schrijft

Walther Burgering (pag. 3). Welke van deze punten van openheid gaat u het
makkelijkste af? En welke het minst makkelijk?

● Leren betekent vaak ook automatisch aanpassen. Vindt u dat makkelijker of juist
minder makkelijk dan vroeger?

● Willem van Reijendam stelt dat je ook te jong kunt zijn om (iets) te leren (pag. 11).
Bent u het met hem eens? Zou u een voorbeeld kunnen noemen?

● De wereld wordt in stand gehouden door lerende mensen. Let wel: niet door geleerden,
maar door leerlingen. (pag. 14) Bent u het met deze stelling eens? Ervaart u dat dit zo
is in de wereld?

Leren en het geloof
● Wat vindt u van de uitspraak: ‘Zoals veel dingen moet je ook geloven leren’? Kunt u dat

uitleggen?
● Van wie hebt u geloven geleerd?
● Wat is het belangrijkste dat u in het geloven geleerd hebt?
● Wat hoopt u dat anderen van u geleerd hebben, in, over en van het geloof?
● Wat zou u graag in uw geloof nog willen leren?

Lees het artikel Geloof, iedereen kan het leren.
● Spreekt het artikel u aan?
● Bent u het eens met de titel van het artikel?
● In dit artikel worden behoorlijk wat uitspraken gedaan. Een aantal daarvan staat

hieronder. Ga ze met elkaar of in kleinere groepen langs. Met welke bent u het eens en
met welke juist niet?
◦ ‘Voor geloof is dus, naast de roeping door God, vooral ijver nodig. Veel oefenen.’
◦ ‘Laat ik zeggen dat geloven een talent is, en in zekere zin aan te leren. Verder

kennen we uit onze traditie dat God de mens roept. Daarvan zijn verhalen. De
mens kan zich dan laten aanraken.’

◦ ‘Geloven is net zoiets als zingen of wijn drinken. Iedereen kan het leren. En net als
bij fitness moet je veel oefenen.’

◦ ‘Het is een kwestie van kiezen. Je moet er alleen wel iets voor doen.’
◦ ‘Als geloven voor iedereen te leren is, dan moeten we vaststellen dat opvoeders al

tientallen jaren falen om jongeren het religieus zijn door te geven, gezien de
leegloop van de kerken.’

https://www.trouw.nl/nieuws/geloof-iedereen-kan-het-leren-geloof-kan-iedereen-leren~b80b730c/


◦ ‘Geloven hoeft niet altijd binnen een gemeenschap. Wel binnen een traditie.’
● Is de gedachte dat een mens nooit te oud is om te leren een gedachte die ook terug te

vinden is in de Bijbel? Kunt u dat toelichten?
● Welke Bijbelse persoon komt bij u boven bij dit themanummer?

Ter afsluiting
● Bespreek in de groep wat de deelnemers van deze bijeenkomst vonden en wat ze van

dit gesprek mee naar huis nemen.
● Aan het begin van het gesprek is de vraag aan de orde gekomen wat u graag nog

eens zou willen leren. Bent u van plan om concrete stappen te zetten om dit nu ook
daadwerkelijk te leren?

● Lees het verhaaltje van Iris Boter op pag. 16. Met welk dier uit dit verhaal identificeert
u zich het meeste: de haas of de schildpad? Waarom?
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