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‘Ik houd heel veel van de Heere, hoor!’ Een kind 
kan het zo onbekommerd en vrij zeggen. Hoe 

reageer je daar op een goede manier op?
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HOE JE KUNT REAGEREN
Het gebeurt regelmatig dat kinderen er 
onomwonden voor uitkomen dat ze de 
Heere liefhebben. Hoe ga je daarmee om?

1   Wees voorzichtig, oordeel niet

Er zijn er heel wat die in hun kinderjaren hebben 
beleden de Heere lief te hebben, maar bij wie 
het in latere jaren heel anders blijkt te liggen. Dat 
mag opvoeders voorzichtig maken met bepaalde 
kinderuitspraken. 
Het is belangrijk bij het oordeel weg te blijven, omdat 
ons het oordeel niet toekomt. Dat geldt zowel een 
positief als een negatief oordeel. 
Als een opvoeder reageert met iets dergelijks als ‘Dat 
kan niet, kinderen kunnen dat nog niet weten’, kan het 
zijn dat een teer plantje wordt vertrapt. 
Als een opvoeder meteen de handen oplegt, kan het 
zijn dat de groei van een plantje wordt belemmerd. 
Wat dan wel?

2   Reageer wijs, geef voeding

Laat de uitspraak van het kind helemaal staan. Vraag 
door wat het kind precies bedoelt of leg er iets 
tegenaan dat voedt. Wat je ernaast legt, is afhankelijk 
van de situatie waarin je kind de uitspraak doet. 
Misschien heb je gelezen over het meisje bij Naäman 
de Syriër (2 Koningen 5) of een andere Bijbelse 
persoon. Vraag dan: hoe merk je dat dit meisje/deze 
persoon de Heere liefheeft? Op deze manier geef je 
je kind iets mee om over na te denken voor het eigen 
leven. Je kunt ook laten zien hoe goed het is om de 
Heere al jong te dienen en lief te hebben. Daarvan 
krijgt de Heere de eer en dat bewaart voor zonden. 

3   Leg je kind in Gods handen

Laat de uitspraak van je kind je temeer aanzetten tot 
gebed voor je kind. Laat Gods werk van bekering aan 
Hem over. Opvoeders hebben de taak Gods Woord 
te zaaien in kinderharten. En dat mogen ze natmaken 
met hun tranen en gebeden. Maar de vrucht mogen 
ze aan de Heere overlaten.

4   Bewaar de uitingen van je kind, 
overleg die in je hart

Na de geboorte van de Heere Jezus en na Zijn verblijf 
in de tempel toen zij Hem kwijt was, lezen we over 
Maria: ‘En Zijn moeder bewaarde al deze dingen 
[je mag ook lezen: woorden] in haar hart’ (Lukas 
1:51). Al eerder staat geschreven dat ze woorden en 
dingen in haar hart bewaarde om die te overleggen. 
Het grondwoord wijst op: het ene met het andere 
samenvoegen, vergelijken. Doe zo ook met de 
woorden en dingen van je kind. Schrijf ze gerust op: 
het lievelingsversje dat het steeds opgeeft, bepaalde 
uitspraken die het doet, opmerkelijke gebeurtenissen. 
Wie weet, laat de Heere er later licht over vallen. 

I N L E I D I N G

VROEG DE HEERE VREZEN

Het gaat in de Bijbel vaak over kinderen en 
jongeren. Kinderen zijn belangrijk en krij-
gen beloften (Spreuken 8:17 bijvoorbeeld). Er 
wordt gesproken over Gods lof uit de mond 

der kinderen (Psalm 8) en lammeren die in Gods schoot 
gedragen worden (Jesaja 40). In het Oude Testament wor-
den kinderen steeds bij de dienst van de Heere betrokken 
(denk aan het Pascha en aan gedenkstenen). 

De Heere Jezus stelt een kind ten voorbeeld. Nadrukke-
lijk zegt Hij: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhin-
dert ze niet’ (Markus 10). Deze houding van de Heiland 
in het openstaan voor en het omhelzen en zegenen van 
kinderen is kenmerkend voor hoe de Bijbel spreekt over 
kinderen. 

Gods werk in kinderharten
De Bijbel geeft voorbeelden van mensen die al op jonge 

leeftijd de Heere mogen dienen – zoals Samuël – en lief-
hebben – bijvoorbeeld David – of van kinderen over wie 
gezegd wordt dat er ‘wat goeds voor de Heere in was’ (1 
Koningen 14). Ook in het Nieuwe Testament zijn voorbeel-
den te vinden van mensen die al van jongs af aan de Heere 
vrezen (Johannes de Doper en Timotheüs bijvoorbeeld). 

Zoals de Heere in de tijd van de Bijbel werkte in 
kinderharten, zo doet Hij dat nog. ‘Zijn Naam zal zijn tot 
in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal Zijn Naam van 
kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in Hem 
gezegend worden’ (Psalm 72).

Vroegrijpe halmen
Bij sommige kinderen merken ouders er iets van en 

vragen ze zich af met de woorden uit de Bijbel: zou er iets 
goeds voor de Heere in dit kind liggen? 

Bij andere kinderen is het veel moeilijker er iets van te 
zien. Een kind kan tere en diepe gevoelens hebben zonder 
dat te laten merken. Ze kunnen diepe indrukken hebben 
van dood en eeuwigheid, van de goedheid van de Heere of 
de grootheid van Zijn schepping. Karakterverschillen spe-
len een grote rol in de manier waarop ze hiermee omgaan. 

Ook komt het nogal eens bij het sterven van een kind 
openbaar dat dit kind een halm was die vroeg rijp was en 
door God werd ingezameld in Zijn schuur.
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B E K E R I N G S V E R H A L E N

WEES ALERT DAT 
KINDEREN GEEN 
NIET-REALISTISCH 
BEELD KRIJGEN

Er verschijnen de laatste jaren 
nogal wat (prenten)boeken 
met verhalen over het werk 

van God in kinderharten in vroeger 
jaren. Enerzijds is dit heel mooi en 
is het veel waardevoller om derge-
lijke verhalen met je kind te lezen 
dan het zoveelste muisje of eendje 
dat van alles beleeft. Anderzijds is 
het goed om oog te hebben voor 
de andere kant van deze verhalen.

1  Let op dat je kind niet gaat 
denken dat de Heere alleen 

vroeger kinderen bekeerde en in 
kinderharten werkte.

2 Let op dat je kind niet denkt 
dat het bij hem of haar op 

dezelfde manier moet gaan. Het is 
belangrijk dat de verhalen per-
spectief bieden en kinderen door 
dergelijke verhalen gaan zien dat er 
ook voor hem of haar genade bij 
God te krijgen is.

3 Let op voor een niet-realis-
tisch beeld. Een kind dat de 

Heere vreest, kan afgeschilderd 
worden als een kind dat gehoor-
zaam is, belangstelling heeft voor 
de Heere en Zijn dienst, een 
sprekend geweten heeft, oprecht 
berouw toont, betrokken is op Gods 
Woord, vriendelijk en liefdevol 
reageert… En natuurlijk zijn die 
momenten er. Maar soms worden 
ze getekend als onnatuurlijk brave 
mensen, terwijl in het leven van 
David, Simson, Petrus en vele 
anderen ook andere perioden de 
overhand hebben. 

B E S P R E K I N G
Hoe werkt de Heere in  
het hart van Zijn kinderen
Aleid Nijhof-Schreuder. Uitg. De Banier, ISBN 
9789087183615. 120 pag., € 13,95

‘Hoe leg je aan een kind uit wat het 
betekent als iemand een kind van 
God is geworden?’ Deze vraag hield 

Aleid Nijhof-Schreuder bezig en daarover wilde 
ze graag iets schrijven. Aan de hand van de Hei-
delbergse Catechismus en in eenvoudige zinnen 
vertelt ze in dit boekje hoe de Heere werkt in het 
hart van Zijn kinderen. Kinderen vanaf 9 jaar kun-
nen dit boekje zelf lezen, zegt de achterflap. Die 

leeftijdsgrens kan gerust 
wat naar beneden.

In een nawoord aan ou-
ders schrijft de auteur: ‘Dit 
boek is geschreven zodat 
kinderen in eenvoudige 
woorden kunnen lezen hoe 
de Heere werkt in het hart 
van Zijn volk. Want waar 

kunnen kinderen met zulke vragen hun antwoor-
den vinden? Voor ouders kan het moeilijk zijn om 
begrijpelijk aan hun kinderen te vertellen hoe de 
Heere mensen bekeert. Toch moeten kinderen 
antwoorden krijgen op deze allerbelangrijkste 
vragen. Dit boek wil kinderen helpen, die over 
deze vragen nadenken’. 

Doorpraten
In het boek komen ook allerlei begrippen 

uit de bevinding aan de orde, zoals ‘God wordt 
werkelijkheid’, ‘Je raakt buiten hoop’, ‘Er verandert 
wat aan je gelaat, je gewaad, je praat en je daad’, 
‘Dan paart God Zijn Geest aan het Woord’, ‘Het 
komt in de vruchten openbaar’ of ‘Gods gewone 
weg met Zijn volk is een lange weg’.

Het zou mooi zijn als er een vervolg zou 
komen vanuit Bijbelgedeelten. Dan staat minder 
centraal: ‘Zo leert Gods volk het’ en meer: ‘Zo 
zegt de Bijbel het’. De Heere leidt Zijn kinderen 
verschillend. Er zijn ook kinderen van God die 
meer door de liefde worden getrokken. En zij 
die van jongsaf de Heere mogen vrezen, kunnen 
meestal niet zo duidelijk over een verandering 
vertellen als anderen van Gods kinderen die een 
duidelijke omkeer hebben meegemaakt. 

Het boek geeft een mooie gelegenheid aan 
ouders en kinderen om samen over dergelijke 
dingen te praten.

G E L E Z E N

Teer als de dauw
‘En ook wanneer wij in onze jeugd 
den Heere vrezen, struikelen wij 

maar al te dikwijls: speelt het 
boze hart ons parten. Hebben 

wij dagelijks nodig een bad in de 
Fontein des heils. Door de vreze 

des Heeren worden wij geen 
vrome wettische mensen, maar 
hebben Gods geboden lief en 

zoeken ernaar te leven. (…) Genade 
in een kind in de jeugd, heeft een 
wegslepende, hartveroverende 

kracht. Het is ongekunsteld, 
eenvoudig en teer als de dauw. 

(…) Nog is het waar: ‘Uit den mond 
der kinderkens en der zuigelingen, 
hebt Gij sterkte gegrondvest, om 
Uwer tegenpartijen wil, om den 
vijand en wraakgierige te doen 

ophouden’.

Bron: K. in Gereformeerd Weekblad (1946)

‘Was ik een farizeeër 
of had ik een nieuw 

hart?’
‘Als meisje kon ik me geen 

voorstelling maken van wat 
zonde was. Stoute dingen doen, 

zeiden sommigen. Dan kwam het 
voorbeeld van het snoepje pakken 

naar voren. Maar als ik dat niet 
deed, wat was dan mijn zonde? Ik 

wist het niet. 
Was ik een vrouwelijke variant 

van de rijke jongeling die de hele 
wet hield, maar tegelijk ook weer 

helemaal niet?
Of was ik een farizeeër die dankte 
dat hij niet was als die anderen en 

zich verhief boven de tollenaar? 
Of had ik een nieuw hart, waren 

mijn zonden vergeven en werkte 
de Heilige Geest in mij?

Ik besprak deze vragen met 
niemand. En niemand besprak 

deze vragen met mij’.

Bron: Margreet van Brenk in  
Spreken over de Koning


