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Als je kind klein is, is het leven nog redelijk eenvoudig. 
Maar bij het ouder worden kan het ingewikkeld worden. 
Des te meer wordt het belangrijker te weten waar je 
houvast ligt. Waar oriënteren we ons op.

In de bijbel is het beeld van de ‘hoop’ het anker. Dat is 
veelzeggend. In de wilde stroom van een rivier of in de 
woelige baren van de zee geeft een anker aan een schip 
houvast. Zo raakt het niet op drift. Dat is het mooie van 
de opvoeding: je mag je kind hoop meegeven. Hoop is 
als houvast en geeft oriëntatie. 

Onze tijd kenmerkt zich door heel veel prikkels en 
contacten. Het is goed om je bewust te zijn dat dit veel 
onrust met zich meebrengt. De wereld is een dorp 
geworden. Wat komt er wel niet in onze gezinnen 
binnen. Als ouders heb je daar je over te bezinnen. Waar 
breng je jouw kind mee in aanraking?

Ben je het er mee eens dat jij als 

ouder in je gezin degene bent wat er 

binnen komt? Of vind je dat jullie daar 

als ouders toch geen invloed op kunt 

uitoefenen? Zitten jullie als ouders 

daarin op één lijn?

We kunnen naar ons gevoel ons nauwelijks voor al die 
prikkels van buitenaf afschermen. Hoe voorkom je dat 
kinderen de dupe worden van moderne communicatie? 
Door heel bewust er aan te werken dat jullie gezin een 
plek is waar alle aandacht er voor elkaar is! Thuis is geen 
duiventil, maar een oase van rust. Neem de tijd voor 
rust! 

De tijd is niet een eindeloze stroom van momenten 
waarin we met elkaar maar druk en nog een druk zijn, 
maar een door God gegeven voorgang van hoe het leven 
verloopt. Wij zijn niet onderworpen aan de tijd, maar 
gebruiken de tijd tot rust te komen. We zijn onderweg en 
lopen geen rondjes, maar kiezen bewust we waarheen 
we op weg zijn! God zegt in de doop: jullie zijn met je 
kind op weg naar Gods toekomst, Zijn Koninkrijk. 

Heb jij ook vaak het gevoel dat je 

geleefd wordt? Hoe zou je er je heel 

bewust van kunnen zijn om te weten 

dat je onderweg bent? 
 
Het Koninkrijk van God is aan het komen. Deze prachtige 
toekomst is niet alleen toekomstmuziek, maar eigenlijk 
al begonnen. Wat dat aangaat is het waar dat onze 
kinderen ‘prinsen en prinsesjes’ zijn, kinderen van het 
Koninkrijk, kinderen van de belofte. Dat is het anker 
waarin we nu al hechten. Als we dat doen is de toekomst 
van Gods Koninkrijk al begonnen.

2. Geloof

hoop doet leven! 
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Hoe denken jullie er over...

 - Bij de doop van je kind, heb je in je hart je 
voorgenomen om je kind op te voeden als kind van 
het Koninkrijk. Als jij werkelijk gelooft dat je kind een 
‘prins of prinses’ is, wat zou dat betekenen voor de 
opvoeding?

 - Lees met elkaar aan het einde van de dag: Jozua 3: 
14-17 en 4: 1-9. Stel je eens voor dat je zo ook eens 
gaat stilstaan in de drukte van het leven. 

Ter overweging

 - Kinderen zijn net als wij. Dus wat wij binnen halen, 
pikken kinderen ook vaak direct op. Toch maak je als 
opvoeder wel het verschil uit. Wat maakt jou als ouder 
tot een opvoeder?

 - Opvoeden is ook duidelijkheid bieden. Je moet 
kinderen leren ja-zeggen en je moet ze leren nee-
zeggen.  Noem eens voorbeelden?

 - ‘Uw verlangen is uw gebed’, zei Augustinus. Waar 
bidden jullie met het oog op je kind voor? Zou dat met 
elkaar als vader en moeder kunnen delen? 


