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Een kind moet geleid worden
Kinderen zijn een bron van vreugde. Je kunt er intens 
van genieten hoe je kind zich ontwikkelt. Er blijkt een 
heel eigen persoontje in je kind schuil te gaan. Jullie kind 
krijgt steeds meer de trekken van het mensje die het 
mag gaan worden. Maar dat gaat bij een kind ook niet 
vanzelf. Een kind doet ervaringen op en het moet geleid 
worden. 

Ik wil het in deze brief over opvoeden hebben. Dat is 
heel wat meer dan voeden en verzorgen. Opvoeden 
heeft  met leiden te maken, met inleiden en zelfs met 
inwijden. Daarbij is het best belangrijk om er over na te 
denken hoe we ons kind zien. Hoe kijk je naar je kind en 
wat is jouw verwachti ng van je kind en ook voor je kind?  

De bijbel doet daar ook een boekje over open. In het 
doopformulier staat iets wat best diep raakt. In harde 
woorden staat er dat op ons kind de toorn van God rust. 
Wij zouden dat mogelijk nu anders zeggen, maar het 
komt er wel op neer dat ons kind net als wij zondaar 
zijn en dat wij daarom genade nodig hebben. Anders 
heeft  ons kind geen toekomst. Want buiten God en Zijn 
Koninkrijk is er geen leven, nu niet en straks wordt dat 
eens te meer bevesti gd. 

Oneindige troost
Daarom is het een oneindige troost om te weten dat 
God in Zijn liefde ook genade geeft . En dat Hij ons een 
nieuw leven schenkt, waarin wij mogen leren tot onze 

bestemming te komen. Onze bestemming ligt bij God, 
dat we weten dat wij door het geloof in Jezus verzoend 
mogen zijn. Daarheen moeten we ons kind leiden! Dat 
is onze roeping en verantwoordelijkheid. Want het komt 
niet automati sch goed. 

Ingewikkelde wereld
De wereld waarin we leven is ingewikkeld. En hoe wij 
zelf als mens in elkaar zitt en maakt het ook ingewikkeld. 
Daarom raken wij het spoor steeds weer bijster. Je 
probeert je weg te vinden en je overeind te houden. Een 
kind is kwetsbaar en hulpeloos. Het maakt allerlei dingen 
die invloed uitoefenen. Dat zijn hopelijk hele mooie 
dingen, maar er kunnen maar zo ook hele nare dingen 
gebeuren. 

Eén van de dingen die we als mens tegenkomen is dat je 
bang kunt zijn. Er zijn heel veel momenten in het leven 
van een kind dat er angst is (loslopende hond, onweer en 
bliksem… ) In de bijbel lees je daar ook over. Angst is ook 
nodig om je te beschermen tegen gevaar. Een kind leer je 
zelfs om bang te zijn voor gevaar. 

Dat een kind angst heeft  of bang is, is dus niet raar, 
maar hoort bij een gezonde ontwikkeling. Je leert een 
kind in de opvoeding dat zij veilig zijn als jij ze aan de 
hand houdt. Dat spreek je af. Regels geven veiligheid en 
bescherming. 

4. Gezin 

Daarbij hoort ook opvoeden
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Lees samen eens Matt heus 14: 22-32 
Het gaat in dit Bijbelgedeelte over angst. Ook discipelen 
kunnen dus bang zijn. Kijk eens hoe serieus Jezus daar 
mee omgaat. Hij corrigeert ze zelfs. Hij wijst ze er op dat 
ze niet kleingelovig moeten zijn, maar vol vertrouwen. 
  
Hoe denken jullie er over? 
Kijk eens terug naar je eigen opvoeding. Herken je het 
hoe je als kind reageerde? Ook hoe je ouders daarop 
reageerden? 

Wat zou voor jou het mooiste dat jij aan je kind kunt 
meegeven? Wat zou je het liefst nu bij je kind in zijn of 
haar bagage stoppen als het straks de weg van het leven 
inslaat? 

Wat zou een kind willen vertellen dat heel bang is? Of 
jouw kind als het heel vaak in gevecht gaat en de strijd 
aanbindt? Of jouw kind als het heel sti l en bedeesd is en 
alti jd maar lief wil zijn? 

 -

Er zijn ook reacti es denkbaar dat een kind heel fel 
kan reageren en gaat schoppen en vechten. Ook dat 
heeft  begeleiding nodig. Want een kind moet leren te 
weten waar zijn plek is. Soms voelt het zich juist daarin 
bedreigd. Mogelijk is het kind juist kwetsbaar geworden 
in het gevoel of hij er wel mag zijn. En dat hij aandacht 
gaat opeisen.

Een kind kan ook heel bedeesd raken en het erg lasti g 
vinden om voor zichzelf op te komen. Hij kruipt weg en 
wil er liever niet toe doen. Ook daarin heeft  een kind 
zorg nodig, om te ontdekken dat hij geliefd en bevesti gd 
mag worden in wie hij is. Een kind gaat zien dat hij van 
waarde is en niet alleen in het leven staat, omdat er een 
arm is die hem omhelst. Een kind mag ontdekken dat 
er zorg voor hem is en worden gesti muleerd om iets te 
ondernemen.


