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In elk gezin hoort de liefde de basis te zijn van de 
opvoeding, maar in een christelijk gezin zijn we daar des 
te meer van doordrongen! Onvoorwaardelijke liefde zet 
de toon voor de verdere ontwikkeling van het leven van 
een kind. Dat heeft Jezus ons geleerd. Dat vergt genoeg 
van ouders. Omdat kinderen soms echt het bloed onder 
je nagels vandaan kunnen halen. Hoe lastig is het om 
kinderen soms te bereiken als ze zich van je afkeren…

Waarom zou een christelijk gezin om 

te beginnen vanuit de liefde moeten 

werken bij de opvoeding? 

Om je kind te blijven liefhebben ondanks zijn vervelende 
gedrag, zijn irritante neigingen, zijn koppige houding, 
vraagt een instelling. Het betekent dat je telkens jezelf er 
toe oproept om van je kind ondanks alles te houden en 
dat je die liefde laat voelen. Juist misschien wel als het 
heel dwars reageert. Voedt je kind met liefde!

De zon schijnt op de maan, en dat 

is de reden waarom de maan licht 

geeft. Wij mensen zijn schepselen die 

alleen licht geven als er licht op ons 

valt. Geef liefde, dan kun je liefde 

terugverwachten. 

Dat wil niet zeggen dat je alles maar moet goedvinden en 
goedkeuren. Integendeel: laat je kind juist merken wat 
grenzen zijn. Liefde is met zorg een kind weerhouden van 
het verkeerde. Verwennen is bederven: in het Engels is 
dat hetzelfde woord. 

Liefde aan je kind geven moet je op zo’n manier doen dat 
je kind dat ook ervaart. Dat is al een opgave. Kijk hoe dat 
al ingewikkeld genoeg is in een relatie, je huwelijk. Voor 
dat je elkaar begrijpt in wat die ander bedoelt, ben je 
heel wat verder. Gary Chapman schreef er een prachtig 
boek over: ‘De vijf talen van de liefde’. 

Elk mens, elk kind heeft zijn eigen ‘moedertaal’ van 
liefde. Ieder kind ervaart dan ook op zijn eigen manier 
de liefde van de ouders. Verdiep je in de taal van je kind! 
Chapman onderscheidt in het algemeen vijf talen. 
 - Lichamelijke aanraking (knuffelen en kietelen)
 - Positieve woorden (prijzende en bemoedigende 

woorden)
 - Tijd en aandacht (samen weggaan of een uitje hebben)
 - Cadeautjes geven (een verrassing)
 - Dienstbaarheid (helpen met wat moeilijk is)

3. Geloof

liefde doet er alles toe! 
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Om samen over na te denken: 
 - Hoe heb jij liefde zelf ervaren in de opvoeding van je 

ouders? 
 - Wat zou jij zelf anders willen doen naar je kind? 
 - Hoe hebben jullie samen ervaren hoe je leert die liefde 

te geven die de ander goed doet? 

Er is best nog wel het een en ander over te zeggen hoe 
dit werkt (lees-tip, het boekje van Gary Chapman is echt 
de moeite waard), maar probeer te ontdekken hoe jij bij 
je kind binnen kunt komen. Liefde lijkt zo voor de hand 
te liggen, want je kind is een schatje en je vindt het dan 
zo lief… Maar er is niets zo moeilijk dan echt elkaar lief 
hebben. Dat komt omdat bij ons liefde vaak ergens op 
een grens kan stuiten. Dat is uiteindelijk menselijk. 

Kinderen zijn echt niet altijd lieverdjes, net zo goed als 
dat wij als ouders dan niet zijn. We zijn vaak ondanks 
alles wat ons bindt, hele verschillende mensen. Maar 
hoe ga je om met die grenzen? Ga bij een grens niet 
vechten, maar ga daar leren hoe je opnieuw contact kunt 
maken. Dat doet de liefde: telkens opnieuw beginnen. 
De liefde overwint alle dingen!

Lees Johannes 13: 12-17 
 - Welke grenzen worden hier door Jezus overschreden? 
 - Wat zegt dat voor ons? Als man en vrouw naar elkaar? 

Als ouders naar je kind? Als vrienden onder elkaar? 


