Investeren in het gezin
Het gezin is een bouwsteen van Gods Koninkrijk en een hoeksteen van de
samenleving. Daarom is het zo belangrijk om zuinig te zijn op het gezin en te
investeren in het gezin. Hoe kunnen ouders – in afhankelijkheid van de Heere –
hun gezin sterk maken?
De Heere heeft gewild dat de mensheid zich zou ontwikkelen in gezinsverband, dat
kinderen binnen het gezin worden opgevoed. In Zijn Goddelijke wijsheid heeft Hij
bepaald dat een kinderleven in het gezin begint. Daar wordt een kind gevormd. Niet
voor niets wordt wel eens gezegd: het gezin is een bouwsteen van Gods Koninkrijk
en een hoeksteen van de samenleving. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de
gezinsopvoeding de doorslaggevende factor is in de ontwikkeling van kinderen.
Kinderen uit stabiele gezinnen functioneren beter. Dat is niet verbazingwekkend. God
Zelf heeft in Zijn Goddelijke wijsheid het gezin ingesteld. Het heeft een
bovennatuurlijke oorsprong. Hij heeft gewild dat de mensheid zich zou ontwikkelen in
gezinsverband en dat kinderen hier worden opgevoed. Daarom is het zo belangrijk
om zuinig te zijn op het gezin en om er alles aan te doen om dit sterk te maken.
Hoe maken ouders hun gezin sterk?
Door:
1. Het doel van de opvoeding voor ogen te houden. Het is heel gemakkelijk om
aan het gezinsleven te beginnen zonder precies te weten welke richting er op
gegaan wordt. Zo beginnen veel ouders. Een kind dient zich aan en ze gaan op weg
om zo goed mogelijk voor dit kind te zorgen. Het gevaar is groot dat ze op een
gegeven moment opgeslokt worden door de dagelijkse bezigheden. Ouders zijn dan
niet meer bezig met opvoeden, maar ze laten hun kinderen groot worden. Dat is niet
Gods bedoeling geweest met het gezin. In Zijn Woord roept Hij ouders voortdurend
op om hun kinderen te leiden. Dat woord wijst al op een eindbestemming. Gezinnen
hebben ouders nodig die het gezin leiden, die kinderen de weg wijzen. Dat is een
opdracht van God waaraan ouders met alles wat in hun vermogen ligt gestalte
moeten geven.
Het doopformulier noemt in het dankgebed de volgende doelen van de opvoeding:
1) Opdat het kind Gods Vaderlijke goedheid en barmhartigheid leert kennen.
2) Opdat het kind in alle gerechtigheid onder de Heere Jezus leert leven.
3) Opdat het kind tegen de zonde en de duivel leert strijden en mag overwinnen.
2. Kinderen de juiste bagage mee te geven.
Wie op reis gaat, heeft een doel voor ogen en neemt de juiste bagage mee. Er wordt
van te voren goed nagedacht waar de reis heen gaat en wat er meegenomen moet
worden. In een gezin zijn ouders met hun kinderen bezig aan een opvoedingsreis.
Welke bagage krijgen kinderen mee? In Genesis 18:19 zegt de HEERE tegen
Abraham dat hij zijn kinderen moet bevelen [= gebieden], zodat zij de weg des
HEEREN houden [= Gods Woord als Richtsnoer voor hun leer en leven hebben] en
gerechtigheid en gericht doen [= leven overeenkomstig de eerste en tweede tafel van
de wet, gehoorzaam zijn aan God].
Gods Woord is het Kompas op de opvoedingsreis en tegelijk ook de handbagage
voor onderweg. Dit is de opvoedingsopdracht: ‘Maak in Gods Woord hun gang en
treden vast!’ Dit is het opvoedingsgebed: ‘Maak in Uw Woord hun gang en treden

vast!’ Doe in afhankelijkheid van de zegen van de Heere alles wat je kunt om je
kinderen te laten wortelen in het Woord. Opdat onze kinderen door genade mogen
weten wat de Heere wil en leven zoals Hij zegt.
Dat betekent dat dit ook de grondhouding zal moeten zijn van uw gezin. Dat u zich bij
alles afvraagt: Wat wil de Heere? Wat zegt Gods Woord? Dat betekent dat u ook zelf
Gods Woord kent. Voordat Mozes in Naam van de Heere over de opvoeding gaat
spreken (Deuteronomium 6) zegt hij eerst tegen ouders: ‘En deze woorden die Ik u
heden gebied, zullen in uw hart zijn’. Pas daarna zegt Mozes namens de HEERE:
‘En gij zult ze uw kinderen inscherpen’.
3. Het gezin een thuishaven te laten zijn door aanwezig te zijn, zodat er tijd voor
elkaar is, naar elkaar geluisterd en met elkaar gepraat wordt.
Het is opvallend onder hoeveel tijdsdruk veel mensen op dit moment leven en
werken. Vaak staat heel het gezin onder grote druk door het werk van vader en soms
ook van moeder en door bijbaantjes of activiteiten van de kinderen. Er is daardoor
vaak maar weinig tijd om werkelijk met elkaar om te gaan en om de juiste bagage
door te geven. De ouder-kind relatie raakt op deze manier gemakkelijk verstoord en
de opvoeding verzwakt. Christelijke gezinnen zijn als het goed is geen hotelgezinnen
waar de verschillende gezinsleden alleen ’s nachts onder hetzelfde dak slapen. In
christelijke gezinnen wordt veel samen gedaan. Maaltijden kunnen een goede
gelegenheid bieden om samen te zijn. Samen eten versterkt het gevoel ergens bij te
horen. Juist op die momenten is er tijd om te praten. Ook samen zingen, bidden,
Bijbellezen en praten over Gods Woord versterkt de relatie. Kinderen vinden het ook
heerlijk om er met elkaar op uit te gaan. Gezamenlijke fietstochten, wandelingen,
werkzaamheden in de tuin of in huis en dergelijke maken een gezin sterk. Gedeelde
zorgen, vreugden en verwachtingen binden een gezin samen. Het leven gaat dan
niet gejaagd aan iedereen voorbij, maar er is ruimte en tijd om met elkaar te praten.
Dan wordt er met elkaar van gedachten gewisseld over het leven in deze tijd en over
de dingen van de eeuwigheid. Kinderen hebben een vader en moeder nodig die
beschikbaar zijn. Als het grootste gedeelte van de tijd opgaat aan (over)werken,
vergaderingen, projecten of persoonlijke activiteiten, krijgen kinderen de resttijd.
Ongetwijfeld moeten er veel belangrijke dingen gedaan worden. Maar wat kan
belangrijker zijn dan het gezin sterk te maken om de kinderen in de opvoeding mee
te geven wat ze nodig hebben?

Bij de categorie Gouden Gezinsmomenten vind je een serie
van vier gezinsmomenten over het gezin om samen met je
kinderen te houden. Op die manier investeer je in het sterker
maken van je gezin.

