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Inleiding
Lieve ouders,
In je handen heb je een gespreksboekje voor ouderkringen, moedergroepen en doopkringen. Dit boekje is bedoeld om aan de hand van de
onderwerpen tien keer met elkaar in gesprek te gaan over het opvoeden
van onze kinderen, in bijbels perspectief.
Wat zouden we onze kinderen graag het geloof in God willen geven. Gewoon, op een presenteerblaadje. Maar zo werkt het niet. Onze kinderen
zijn individuele schepsels, gemaakt en bedoeld door hun Schepper om
zelf tot eer van Hem te leven.
Al kunnen we onze kinderen het geloof niet geven, we mogen het hun wel
voorleven! In de Bijbel lees ik prachtige beloftes van God Zelf voor ouders
die hun kinderen voorleven in het dienen van Hem.
Dat kun je niet alleen, we hebben elkaar nodig. Ter aanmoediging, opscherping, bemoediging en soms ook gewoon heel praktisch als we ons
afvragen: ‘Maar hoe dan?’
Ik hoop dat dit boekje jullie zal helpen om verder te komen in de geloofsopvoeding van onze kinderen. Zij zijn het meest kostbare dat aan jullie
zorg is toevertrouwd, en daarmee ook je hoogste prioriteit.
God stond aan het begin van hun leven. Wat een bemoediging om dan in
Filippenzen 1:6 te lezen: ‘Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk
begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.’
Hou vol! Zoek zelf God en deel Zijn liefde met je kinderen.
Het is goed om thuis de genoemde Bijbelgedeelten alvast te lezen, evenals de tekst van het hoofdstuk. Tijdens het kringmoment kan de kringleider dan inventariseren welke vragen of opmerkingen er zijn naar aanleiding van het gelezen hoofdstuk. Daarna kunnen jullie overgaan tot het
bespreken van de vragen. Het is dus niet nodig om het hele hoofdstuk op
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kring te lezen, als ieder dat zelf thuis al heeft gedaan.
Dit boekje bevat soms misschien vragen die te persoonlijk zijn om in een
groep te bespreken. Geef dat dan eerlijk aan. Dat geldt ook voor gebedstips, die misschien te dichtbij komen of te moeilijk voor je zijn. Probeer
binnen je groep transparant te zijn over dingen die je graag wilt doen of
bespreken en waar je liever een luisteraar bent. Die ruimte mag er zijn.
Ik wens je Gods zegen en mooie gesprekken toe. Want Jezus zegt: ‘Waar
twee of drie mensen samen zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.’

Nieske Selles

Zie voor meer info: www.nieskeselles.nl
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1. HET CHRISTELIJKE GEZIN

1. Het christelijke gezin
Luther noemde het gezin een ‘Hauskirche’ of ‘Hausgemeinde’.
‘Hier’, zo zegt hij, ‘zet de kerstening van het leven in. In het (christelijke) gezin wordt ‘de verborgenheid’ van het geloof bewaard. Hier
klopt het hart van de kerk.’

Vanuit de Bijbel
Om vooraf thuis te lezen, ter voorbereiding:
• Jozua 24:15
• Psalm 127, 128 en 133
• Handelingen 16:31

Het christelijke gezin
In een christelijk gezin staan geloof, hoop en liefde centraal. Het christelijke gezin is een plek waar liefde woont, waar blijdschap is, waar de één
de ander vergeeft, waar men eerlijk met elkaar omgaat. Het is een gezin
waar een kind zich veilig en geborgen voelt, waar je je kunt toevertrouwen
aan de ander, waar orde, rust en regelmaat heerst. Deze veiligheid in het
gezin is symbolisch voor de geborgenheid die een mens mag vinden bij
God de Vader.
Gelovige ouders mogen hun kinderen onderwijzen vanuit het Evangelie en hun leren de verbinding te zoeken met het dagelijks leven. Zowel
moeder als vader zijn verantwoordelijk voor de (geloofs)opvoeding van
de kinderen, die zij samen van God hebben ontvangen. Samen voeden zij
hun kinderen op vanuit het geloof in God. Dat blijkt al vanaf de tijd van
het Oude Testament telkens weer een ‘spannend’ gebeuren te zijn, omdat
er veel tegenkrachten zijn die het godsdienstig leven in het gezin van
binnenuit en van buitenaf ‘aanvallen’ (zie gespreksvraag 2).

10

Ouders en opvoeders mogen hun kinderen voorleven in liefde, geloof en
trouw. Ze mogen naar hun kinderen getuigen van de grote dingen die God
in hun leven doet en heeft gedaan.
Daarom is het belangrijk dat je huis een thuis is, waar Christus woont. Je
mag de Heilige Geest elke dag vragen of Hij jullie hart en huis vervullen
wil. Zonder Zijn zegen is al ons werk voor de Heere inhoudsloos.
Binnen de veilige muren van het gezin kun je naar elkaar omzien. Leer
vanuit de praktijk van het gezinsleven hoe je dit samen ook in het groot
kunt doen, binnen de christelijke gemeente én daarbuiten (vergelijk
Psalm 133:1).
Christelijke opvoeding gaat verder dan aandacht hebben voor normen en
waarden. Het gaat om een levensstijl, waarbij Gods geboden van geloof,
hoop en liefde centraal staan.
Als we praten over ‘het christelijke gezin’, bedoelen we daarmee niet
alleen de gezinnen met een vader, moeder en kinderen. Ook gezinnen
waarvan een ouder is overleden, of gezinnen waarin ouders er alleen
voor staan als gevolg van een scheiding horen er helemaal bij.
Soms neemt in gezinnen teleurstelling en verdriet de overhand. Ouders
willen zo graag hun kinderen voorleven in het dienen van de Heere, maar
worden dagelijks geconfronteerd met de gebrokenheid van het leven.
Juist op een gesprekskring voor ouders of bij een moedergroep kunnen
we om elkaar heen staan en elkaar bemoedigen. Geloofsopvoeding kun je
nooit alleen.
Er kunnen ook andere vormen van zorg zijn, waardoor het moeilijk is om
als ouders overeind te blijven. Denk aan gezinnen waarin de kinderen worstelen met ernstige diagnoses of handicaps. Ook dan kunnen ouders hun
uiterste best doen om handen en voeten te geven aan geloofsopvoeding.
Maar er gaat zoveel aandacht naar die kinderen met extra zorg, dat ze zich
altijd tekort voelen schieten. Deze mensen kunnen zeker bemoediging en
steun gebruiken bij de geloofsopvoeding van hun kinderen. De kinderen
van de gemeente zijn tenslotte een beetje kinderen van ons allemaal.
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Het christelijke gezin in de kerk
Het christelijke gezin mag onderdeel uitmaken van een christelijke
gemeente. Je komt er iedere week, en ontvangt het evangelie via de
verkondiging. Je kinderen breng je naar de kinderoppas, ze bezoeken een
kindernevendienst of ze gaan met jou mee naar de kerk. Door de week
zijn er meestal nog meer mogelijkheden om bezig te zijn met geloofsgroei. Catechisaties, clubs, gebedsgroepen en bijbelkringen…
De kerk is een geschenk van God!
Zoals we in de kerk bezig zijn, mogen we ook thuis in ons gezin bezig zijn.
In het gezin kun je uitwerken wat in de kerk naar je is toegekomen. Je
kunt bijbelgedeelten die in de kerk aan bod zijn geweest thuis herhalen.
Ook kun je met je kinderen een bijbeltekst uit het hoofd leren of creatief
verwerken. Er zijn boeken of internetsites die hiervoor concreet ideeën
geven.
Wat is het fijn om van je huis een veilige plek te maken, waar je samen
als gezin God kunt dienen.

Samen, met God
Soms kan het gevoel je bekruipen dat je geploeter voor God niets oplevert. Je verlangt ernaar om een christelijk gezin te zijn, vol van geloof,
hoop en liefde. Verbeten vecht je, maar je voelt steeds dat je het verliest
van de tijdgeest, moderne media, drukte en vermoeidheid.
Het wordt dan weer extra duidelijk dat je God nodig hebt. Het mooie is
dat Hij ook belooft dat je het niet alleen hoeft te doen. God waakt en Hij
bouwt. Jij mag rusten. Je bent Zijn beminde en Hij wil het je geven als in
de slaap. Psalm 127 en 128 vertellen hierover. God geeft Zijn zegen voor
het gezin dat het van Hem verwacht. Voor moeders die hun hoop op God
stellen en voor vaders die het niet zonder Hem willen.
Lees deze psalmen, samen of alleen. Je mag je erdoor laten bemoedigen.
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Gespreksvragen
1. Lees met elkaar de uitspraak van Luther, die aan het begin van dit
hoofdstuk staat. Ben je het met hem eens? Herken je dit ook voor je
eigen gezin?
2. Er zijn veel tegenkrachten die het godsdienstig leven in het gezin van
binnenuit en van buitenaf ‘aanvallen’. Noem hierbij voorbeelden vanuit
jullie eigen gezinsleven. Hoe gaan jullie met deze tegenkrachten om?
3. Lees met elkaar Psalm 133. Deze psalm kun je ook betrekken op de
onderlinge liefde in het huisgezin. Welke aspecten bedreigen deze onderlinge liefde in jullie gezin? Hoe bevorder je deze liefde ten opzichte
van elkaar?
4. Hoe kunnen vaders en moeders elkaar aanvullen in de geloofsopvoeding? Deel in alle kwetsbaarheid met elkaar als groep hoe jullie als ouders inhoud geven aan het dienen van de Heere in het gezin. Wie heeft
daarin welke rol? Beloof elkaar dat datgene wat jullie met elkaar delen
vertrouwelijk blijft.
5. Op welke manier geeft jullie gemeente inhoud aan het betrekken van
kinderloze echtparen en alleengaanden bij de geloofsopvoeding van
de kinderen van de gemeente? Waarin zouden jullie nog kunnen groeien/stappen kunnen zetten?
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Praktische thuisopdracht
Schrijf de woorden uit Jozua 24:15b op een groot vel papier, of druk ze af
via de computer. Geef deze woorden een zichtbare plek in je huis, zodat
het een herinnering is voor jezelf als ouder en voor de kinderen:
‘Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!’

Liedsuggesties
• Psalm 133
• Heer wat een voorrecht, om in liefde te gaan (Opwekking 249)
• Laat het huis gevuld zijn (Opwekking 623)

Gebed
• Bid om de beurt voor het gezin van degene die rechts van je zit. Draag
de kinderen van dat gezin bij name op aan God.
• Bid voor gezinnen in jullie kerk/omgeving die het zwaar hebben. Denk
aan eenoudergezinnen of gezinnen met kinderen om wie grote zorgen
zijn.
• Dank God voor de mogelijkheid die Hij jullie geeft om samen te komen
en om zo te groeien in jullie rol als christenouders.
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