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Zondag 6 maart
‘… omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt…’ (1 Joh. 5:13)(NBV).

Maandag 28 februari
‘… de geboden… prent ze uw kinderen in…’ (Deut. 6:6-7)(NBV).

Ga jij naar de hemel?
Toen de moeder van de tienjarige Mary overleed, nam zij de moederrol over en zorgde
voor haar vader die nachtdiensten draaide in een lokale mijn. Toen ze op een avond zijn
lunch klaarmaakte, deed ze er een traktaatje bij, in de hoop dat het hem wat troost zou
bieden na het verlies van zijn vrouw. Om 1 uur ’s nachts klonk er plotseling een
noodsignaal waardoor de mensen in het stadje wisten dat er mijnwerkers vast waren
komen zitten in een ingestorte mijn. Hulpverleners werkten de hele nacht door en
kwamen ten slotte terecht bij een kleine schacht waar ze de mijnwerkers aantroffen.
Helaas waren ze te laat. Alle acht mannen waren gestikt, ook Mary’s vader. De
reddingswerkers waren er kapot van. Terwijl ze het gebied onderzochten, merkten ze dat
de mannen zittend in een cirkel waren gestorven. Bij nadere inspectie ontdekten ze dat
Mary’s vader een klein boekje op zijn schoot had. Het lag open bij de laatste bladzij. Het
was de bladzij waarop stond uitgelegd hoe je redding kon krijgen. Op die bladzij had hij
een speciale boodschap aan haar geschreven: ‘Lieve Mary, tegen de tijd dat je dit vindt,
zal ik bij je moeder zijn. In afwachting van onze redding heb ik je boekje een paar keer
aan de anderen voorgelezen. Onze hoop voor dit leven is aan het vervliegen, maar niet
onze hoop voor het leven hierna. We hebben gedaan wat in het boekje stond en we
hebben gebeden. Ik houd van je en op een dag zullen we allemaal bij elkaar zijn in de
hemel.’
Ga jij naar de hemel? Ben je daar zeker van? Dat kan namelijk. ‘Dit alles schrijf ik u
omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt.’

Toekomstige mannen en vrouwen van God (1).
Iemand zei eens dat we in moeilijke tijden God vragen om mannen die zijn opgewassen
tegen onze bergen. En dat God ons in reactie daarop kinderen geeft en zegt: ‘Hier heb je
het bouwmateriaal.’ Onze kinderen zijn bouwdozen en van ons wordt verwacht dat we er
mannen en vrouwen van God van ‘maken’. Ik doe je een bijbelse blauwdruk aan de hand.
Houd ten eerste ‘de geboden [die ik u vandaag opleg] steeds in gedachten’. Ouder, als jij
geen bijbelse principes in praktijk brengt, zullen je kinderen dat ook niet doen. Sterker
nog, als jij niet voorleeft wat je preekt, zijn je woorden aan dovemansoren gericht en
creëren ze rebellerende harten. Je hoeft niet volmaakt te zijn, maar je moet wel oprecht
zijn. Ten tweede moet je ze je kinderen ‘inprenten’. Je moet ze benadrukken, duidelijk
maken, erin stampen en opleggen. Niet terloops of zoals het uitkomt. Het moet een
bewust, grondig, actief en repeterend proces zijn. Spreek er ten derde ‘steeds’ over. Je
kinderen pakken de waarheid niet op door osmose. Je moet praten, niet op een religieus
toontje dat ze toch niet begrijpen, maar op een natuurlijke manier, in gewone woorden, op
gewone momenten. Spreek er ‘thuis’ over, in de vertrouwde omgeving. ‘Onderweg’,
gewoon als je ontspannen kletsend naar het park loopt of naar school. ‘Als u naar bed
gaat en als u opstaat’. Zoek naar gelegenheden, want leermomenten komen
onaangekondigd. Pluk de dag! Ouders die de gelegenheid te baat nemen, ontdekken dat
God hen heeft toegerust om hun kinderen te laten opgroeien tot mannen en vrouwen van
God.
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Dinsdag 1 maart
‘… de geboden… prent ze uw kinderen in…’ (Deut. 6:6-7)(NBV).
Toekomstige mannen en vrouwen van God (2).
Leer je kind dat het belangrijk is om op te komen voor dat wat goed is. Onze kinderen
hebben de neiging alles te doen wat de belangrijke mensen in hun leven pleziert, of het
nu goed is of niet, alleen omdat ze graag geaccepteerd willen worden. Als hun
leeftijdgenoten het doen, zal goedkeuring van hen een krachtig invloed op ze uitoefenen.
Het gaat niet altijd om goede kinderen tegenover slechte kinderen, of over moraliteit
tegenover immoraliteit. Het gaat erom dat het kinderen zijn. Salomo, die zich zijn eigen
jeugdige neigingen herinnerde, adviseerde: ‘Mijn zoon, als zondaars je proberen in te
palmen, geef er niet aan toe. Luister niet naar hen als ze je willen overhalen met hen mee
te gaan’ (Spr. 1:10-11). Waar je mee omgaat word je mee besmet, en als onze kinderen
God moeten verdedigen tegen destructieve invloeden, dan hebben ze instructie nodig op
verschillende terreinen. Ten eerste zouden ze moeten weten hoe belangrijk echte
vriendschappen zijn. Leer ze dat echte vrienden elkaars beste belangen zoeken, en dat
wie zijn vriend tot zonde leidt of in gevaar brengt, geen vriend is. Wijs ze ten tweede op
de onvermijdelijke wet van de gevolgen. ‘… wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie
op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de
Geest zaait oogst het eeuwige leven’ (Gal. 6:7-8). En versterk je onderwijs door te
weigeren ze te behoeden voor hun gevolgen. Toon ze ten slotte de juiste soort helden. In
plaats van rocksterren of sporthelden van twijfelachtig karakter, kun je je kinderen beter
kennis laten maken met bijbelse helden die model hebben gestaan voor godvruchtigheid,
gerechtigheid en moed onder druk!
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Woensdag 2 maart
‘… de geboden… prent ze uw kinderen in…’ (Deut. 6:6-7)(NBV).

Vrijdag 4 maart
‘… de geboden… prent ze uw kinderen in…’ (Deut. 6:6-7)(NBV).

Toekomstige mannen en vrouwen van God (3).
Leer je kinderen op de juiste manier reageren op Gods leiding en correctie. Help ze te
begrijpen dat Gods correctie geen afwijzing is. ‘Mijn zoon, een berisping van de Heer mag
je nooit terzijde schuiven, zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan, want de
Heer straft wie hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon’ (Spr. 3:11-12). Om ze
te helpen dit te begrijpen, moet je ze eerst correct leren reageren op jouw discipline. De
regels die jij nu niet oplegt, zullen later door anderen worden opgelegd, voor een hogere
prijs! Maar wees eerlijk in je correcties, straf niet boven mate. En wees consistent. Sta
niet vandaag toe wat je gister bestrafte. Zinnen als ‘hoe vaak heb ik je dit al gezegd’ of
‘als je dat nog een keer doet, zwaait er wat’ betekenen dat je het niet serieus bedoelt en
dat ze verschillende waarschuwingen krijgen voor jij handelt. Zorg dat je daadwerkelijk
handelt. Dreig niet tenzij je van plan bent je dreigementen uit te voeren. Ten tweede, leer
ze correct te reageren op gezagsdragers. ‘Iedereen moet het gezag van de overheid
erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt…’ (Rom. 13:1). Praat niet
neerbuigend over politiemensen, leerkrachten, hoofdonderwijzers, voorgangers enz. Doe
jij dat zelf, dan heeft het uiteindelijk een nadelig effect op jou én je kinderen. Ten derde,
deel je eigen ervaringen van persoonlijke groei door correctie. Laat ze weten dat jij ook
niet volmaakt bent. Het zal ze helpen inzien dat jij als ouder ook maar een mens bent en
dat zal ze hoop geven. ‘Als papa en mama van correctie hebben geleerd als ze iets fout
deden, dan geldt dat ook voor mij.’ Goedgekozen momenten van persoonlijk delen zijn
veel effectiever dan vitten en preken.

Toekomstige mannen en vrouwen van God (5).
Leer je kinderen omgaan met geld. Thuis is de plek waar ze dat het best kunnen leren.
Leer ze dus dat als ze God financieel eren, hij op zijn beurt hen zal eren. ‘Eer de Heer
met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen…’
(Spr. 3:9-10). De verloren zoon betaalde een dure prijs door zijn houding t.o.v. geld en
zijn verkeerd gebruik ervan. Geef je kind bijbelse wijsheid op vier terreinen - verdienen,
geven, uitgeven en sparen - en je brengt hem op de goede plek, daar waar God hem
zegenen kan. Leer je kinderen wat Gods Woord zegt over lenen, uitlenen en krediet. In
een cultuur die wordt gedreven door gehaaide reclames en gemakkelijk te verkrijgen
creditcards met hoge rentes, moeten kinderen op de hoogte zijn van de gevolgen van hun
financiële beslissingen. Het vers ‘Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal
er niet van afwijken wanneer het oud geworden is…’ (Spr. 22:6), staat niet op zichzelf.
Lees het volgende vers maar: ‘Een rijke heeft macht over armen, wie leent, is de slaaf
van wie uitleent…’ Leer ze dat wat eruit ziet als de snelste weg naar geld genoeg, kan
uitlopen op de zekere weg naar geldgebrek. Train ze om behoeftebevrediging uit te
stellen totdat ze zich kunnen veroorloven wat ze willen. Verstrek ze geen leningen. De
Bijbel zegt: ‘Geef niet zomaar een handslag, sta niet zomaar borg voor een schuld. Als je
die niet kunt voldoen, halen ze je bed onder je vandaan’ (v.26-27).

Donderdag 3 maart
‘… de geboden… prent ze uw kinderen in…’ (Deut. 6:6-7)(NBV).

Toekomstige mannen en vrouwen van God (6).
Breng je kinderen de waarde van hard werken bij. De oprichter van de Navigators, Lorne
Sanny, denkt nog met een glimlach terug aan de drie woorden van zijn vader die zijn
leven veranderden: ‘Gewoon volhouden, jongen.’ Ouders die menen dat ze hun kinderen
een gunst bewijzen als ze hen niet zo hard laten werken, hebben het mis. Je kinderen
ontwikkelen op die manier geen verantwoordelijkheidsgevoel, worden afhankelijk, blijven
onontwikkeld en nemen jou uiteindelijk je toegeeflijkheid kwalijk. ‘Luie handen maken
arm, ijverige handen brengen rijkdom. Een zoon die in de zomer oogst, is verstandig,
slaapt hij in de oogsttijd, dan maakt hij zijn ouders te schande’ (Spr. 10:4-5). Als jij voor je
kind blijft doen wat hij zelf zou moeten doen, dan beknot je hem in zijn ontwikkeling en
creativiteit. Eerlijk werk is Gods voorziening voor menselijk geluk, en tevens voor
persoonlijke, sociale en geestelijke groei. Dit is meer dan een financiële kwestie, het is
ook een geestelijke kwestie. Hard werken is goed voor je! ‘De verlangens van een luiaard
worden niet vervuld, een vlijtig mens wordt rijkelijk gelaafd’ (Spr. 13:4). Op een dag zal je
kind je dankbaar zijn dat je hem vroeg mee te helpen in huis en zo eerlijk zijn bijdrage te
leveren. Zijn toekomstige partner zal je ook dankbaar zijn! Vind je ze te jong en hebben
ze ook nog huiswerk? Als ze wel de R’s van rust, regelmaat en reinheid beheersen maar
er niet in slagen op te groeien tot verantwoordelijke en volwassen mensen, krijgen ze het
later op hun brood. ‘Goed is het als een mens zijn juk [van verantwoordelijkheid en werk]
draagt in zijn jeugd’ (Klaagl. 3:27). Later zullen ze als mannen en vrouwen van God de
rest van hun leven profijt hebben van wat ze al jong hebben geleerd!

Toekomstige mannen en vrouwen van God (4).
Leer je kinderen omgaan met verleiding. Vertel ze dat ze het kunnen verwachten en niet
al te zeer verrast moeten zijn als blijkt dat het vaak voorkomt. ‘Iedereen komt in verleiding
door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept’ (Jak. 1:14). Je kinderen moeten
weten hoe ze moeten omgaan met twee krachtige bronnen van verleiding. Ten eerste
verleiding op het gebied van seksuele zonden. Tv en internet maken alles van normaal tot
pervers zo beschikbaar als zuurstof en brengen ze in verleiding te experimenteren met
handelingen die gezondheid, relaties en het leven kapot maken. En ze hebben meer
nodig dan een kort verward praatje over ‘de bloemetjes en de bijtjes’. Geef je voorlichting
vroeg, geregeld en duidelijk. ‘Mijn zoon… haar mond spreekt honingzoete woorden, maar
uiteindelijk zijn ze als gif zo bitter… Haar pad voert naar het graf… Blijf bij zo’n vrouw
vandaan… En uiteindelijk, wanneer er niets meer van je over is, schreeuw je het uit’
(Spr. 5:1-11). Salomo beschreef het voor zijn kinderen tot in detail. Doe als hij. Ten
tweede, verleiding op het gebied van verslavingen. Opnieuw windt Salomo er geen
doekjes om: ‘Wie roept altijd ach en wee… Wie heeft altijd wat te klagen, wie raakt altijd
nodeloos gewond? Wie heeft altijd troebele ogen? Een dronkaard, die tot in de vroege
morgen drinkt, die blijft proeven van de wijn’ (Spr. 23:29-30). Het leven van een
verslaafde is niet leuk. ‘Maar later bijt hij als een slang… Dan zie je vreemde dingen en
begin je wartaal uit te slaan’ (32-33). Laat de vijand je kinderen niet misleiden. Bid trouw,
spreek Gods levensveranderend woord in hun hart, vertrouw op God en zie hem werken!

Zaterdag 5 maart
‘… de geboden… prent ze uw kinderen in…’ (Deut. 6:6-7)(NBV).

