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Zondag 19 juni - Vaderdag
‘Zo dierbaar was u ons…’ (1 Tess. 2:8)(NBV).

Maandag 13 juni
‘Ik zal binnen mijn huis wandelen met een oprecht hart’ (Ps. 101:2)(HSV).

Kenmerken van een geweldige vader (5).
Het voorbeeld van een godvruchtige levensstijl. ‘U kunt getuigen, en God zelf, hoe… we
bij u… hebben geleefd’ (1 Tess. 2:10). Paulus’ gehoor kon zijn aanspraken beoordelen
omdat zij getuige waren van zijn levensstijl. Vader, jij kunt mooie praatjes hebben als er
geen publiek bij is, maar als dat er wel is, dan kun je maar beter doen wat je zegt. En
thuis heb je altijd publiek. Ben je daar niet consequent, dan accepteren zij dat niet. Een
godvruchtige levensstijl vraagt om twee eigenschappen: a) Eerlijkheid. Je kinderen
hebben geen volmaakte ouders nodig, wel eerlijke ouders. Als jij fout zit, geef het dan toe.
Veel kinderen horen een ouder nooit zeggen: ‘sorry, ik zat fout.’ Dus daarom vinden ze óf
eerlijkheid en nederigheid zwak óf hun ouders inconsistent. In beide gevallen leidt dat tot
een leven van arrogantie en problemen. b) Positiviteit. Onderzoek toont aan dat de
meeste feedback van ouders richting kinderen vaak negatief is. ‘Zo word je nooit…
waarom doe je altijd… je denkt ook nooit na.’ Statistisch gezien zijn vaders meer geneigd
tot dergelijke uitspraken. Vader, schuif de balans naar de positieve kant. Hoe deed
Paulus dat? ‘U weet dat we voor ieder van u waren als een vader voor zijn kinderen. We
hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat u God eer
bewijst’ (v. 11-12). Er is aansporing voor nodig om hen te laten beseffen wat ze in hun
mars hebben (door hen te inspireren, te versterken en uit te dagen). Er is bemoediging
nodig: het leven is hard, pep hun geest op, breek hem niet af. Er is op het hart drukken
nodig; ontwikkel hun volharding door te zeggen: niet opgeven, je kunt het! Werkte het
voor Paulus? Ja! ‘… zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt… als het woord van God
dat ook werkzaam is in u…’ (v.13). Zal het werken voor jou en je kinderen? Ja!

Samengestelde gezinnen (1).
Als je probeert van ‘zijn’ en ‘haar’ kinderen één groot gelukkig gezin te maken, biedt een
huwelijkscounselor misschien een paar nuttige, bruikbare tips. Wat wij als een romantisch
paradijs zien, zien onze kinderen vaak als een huiselijke aardverschuiving. Besef dat het
nog een heel karwei is om je problemen op te lossen en intimiteit in te bouwen. Blijf
1 Korintiërs 13 lezen: de sleutel tot een sterk gezin is ‘liefde’. Die moet je elke dag in
praktijk brengen. Je kinderen nemen een voorbeeld aan jou, dus zorg in tijden van stress
voor een liefdevolle houding. Vergeet niet dat jij een keus had, je kinderen niet. Zij
hebben niet om deze situatie gevraagd, wees dus begripvol en probeer tijdens deze
moeilijke overgangsfase hun gevoel van veiligheid te versterken. Verwacht niet gelijk dat
alles koek en ei is. Wees reëel over de uitdagingen van het opstarten van een
samengesteld gezin. Instant intimiteit of absolute aanpassing, dat soort dingen bestaat
niet. Er is tijd voor nodig om sterke banden te smeden en een gezin te stabiliseren, rustig
aan dus. Gun tijd voor verwerking van dat wat verloren is gegaan. Jezus heeft gezegd:
‘Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden’ (Matt. 5:4). Tegen de tijd dat
hun ouders voor de tweede keer trouwen, hebben veel kinderen al in drie verschillende
gezinsverbanden geleefd: hun biologische familie, hun eenoudergezin en nu hun nieuwe
samengestelde gezin. Als je eigen biologische kinderen niet meer bij jou in huis zijn, kun
jij bovendien zelf ook een gevoel van verlies ervaren. Als je dit niet onderkent, kan er
boosheid en vervreemding optreden, reken dus af met het verleden voor je verder gaat
met de toekomst.

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.

Dinsdag 14 juni
‘Ik zal binnen mijn huis wandelen met een oprecht hart’ (Ps. 101:2)(HSV).
Samengestelde gezinnen (2).
Tegenwoordig bestaat bijna de helft van alle tweeouder gezinnen uit samengestelde
gezinnen (althans in Amerika; noot vertaler). Heb jij hier zelf mee te maken, dan zijn er
een paar dingen om in overweging te nemen. Ten eerste: elk kind is uniek. Kleine
kinderen accepteren stiefouders makkelijker dan tieners. Jouw gezag heeft bij oudere
kinderen niet hetzelfde gewicht. Die moet je benaderen met wijsheid en genade, terwijl
kleintjes koestering en veiligheid nodig hebben. Ten tweede: zorg voor nieuwe
gezinsgewoonten. Elk gezin heeft zijn eigen gewoonten. ‘Wij doen het thuis altijd zo.’ Dat
is wat familieleden het gevoel geeft dat ze deel uitmaken van een intieme groep. Dingen
als samen naar de kerk gaan, samen eten, spelletjes doen of met elkaar plezier hebben,
helpen dat belangrijke gevoel van hechting en saamhorigheid te creëren. Ten derde:
verbied kinderen niet hun biologische ouders te bezoeken. Gelukkig zijn de vredestichters
(zie Matt. 5:9). Verneder je ex dus niet waar je kinderen bij zijn en gebruik hen niet als
boodschappers. Onderzoek bevestigt dat kinderen die tijd doorbrengen met beide ouders
beter gedijen. Het verkleint ook de kans dat ze verstrikt en verwond raken in het
kruisvuur. Ten slotte: werk altijd in de belangen van de kinderen. Er zullen vakanties en
gebeurtenissen zijn waar jij je ex zult tegenkomen, raak daar dus aan gewend, in het
belang van je kinderen. Zij hebben jouw liefde en begrip nodig, vooral wanneer de
emoties hoog oplopen en iedereen zich in allerlei bochten wringt. Respecteer wat eraan
vooraf is gegaan. Probeer niet jouw geïdealiseerde interpretatie van het volmaakte gezin
door te drukken. Of je nu zelf kinderen hebt of dat je ze door een huwelijk hebt gekregen,
het ouderschap vereist volwassenheid, heel veel volwassenheid. PS: als je nog niet
gebeden hebt, is dit wellicht een goed moment om daarmee te beginnen!
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Woensdag 15 juni
‘Zo dierbaar was u ons…’ (1 Tess. 2:8)(NBV).

Vrijdag 17 juni
‘Zo dierbaar was u ons…’ (1 Tess. 2:8)(NBV).

Kenmerken van een geweldige vader (1).
Wil een man een geweldige vader worden, dan moet hij een goede relatie hebben met
zijn hemelse Vader. Als je Paulus’ principes van zijn geestelijk vaderschap toepast, dan
kom je al een eind in de richting. Als Paulus tot zijn ‘kinderen’ spreekt, toont hij de warmte
van een moeder en de spierkracht van een vader (zie 1 Tess. 2:7-11). Laten we de
komende dagen eens een paar van Paulus vaderschapsprincipes bekijken.
Laat ze voelen dat je van ze houdt. ‘Zo dierbaar was u ons’. Paulus koos een zelden
gebruikt Grieks woord voor liefde, niet het gebruikelijke woord voor onvoorwaardelijke
liefde of broederlijke genegenheid. Het woord dat hij gebruikte betekende een sterk, warm
en spontaan magnetisme, een vertederende term die je normaal gebruikte bij een jong
kind. Waarom zou Paulus op deze manier tegen volwassenen praten? Omdat de
behoefte om geliefd te worden een behoefte is waar we nooit overheen groeien! Hij wilde
dat ze zich echt geliefd voelden. De Bijbel zegt: ‘… de grootste daarvan is de liefde’
(1 Kor. 13:13). Vader, dat is wat je kinderen meer dan wat dan ook van je nodig hebben,
en het heeft niets te maken met hun leeftijd. Als ze volwassen zijn, hebben ze het nog net
zo hard nodig als toen ze klein waren. Je tienerkind zal waarschijnlijk terugdeinzen als je
liefde toont in het nabij zijn van leeftijdsgenoten, maar diep in zijn hart zal hij het
waarderen. En het heeft ook niets te maken met geslacht. Zowel jongens als meisjes
willen zich geliefd voelen. Je tienerdochter zal misschien je knuffels en woorden afweren,
terwijl je tienerzoon waarschijnlijk met zijn ogen zal rollen en onverstaanbaar bromt. Houd
desondanks van ze, tot ze oud genoeg zijn om je te vertellen hoe goed dat voelde!

Kenmerken van een geweldige vader (3).
Hard werken. ‘U herinnert u… hoe we ons hebben ingezet en ingespannen, hoe we dag
en nacht hebben gewerkt om niemand van u tot last te zijn’ (v.9). Was de kerk een leger
geweest, dan zou Paulus opperbevelhebber zijn geweest. Hij had makkelijk kunnen
verordenen dat men hem zou voorzien van alles wat hij wilde, en men zou hem hebben
gehoorzaamd. Maar dat deed hij niet. Wat hij wel deed was hard werken, meer dan zijn
bediening vereiste, om de financiële last te verlichten die anderen vanwege hem zouden
hebben gehad. Vader, je kinderen hebben het nodig om te zien dat jij hetzelfde doet, want
ten eerste zien ze dan beter in dat werken belangrijk en waardevol is. ‘Luie handen
maken arm, ijverige handen brengen rijkdom’ (Spr. 10:4). Ten tweede is het zo dat als je
ze thuis met klusjes laat meehelpen, je ze voorbereidt op succes op hun latere werk door
ze de noodzakelijke arbeidsprincipes en vaardigheden bij te brengen. ‘Zie je iemand die
bekwaam is? Hij komt in dienst van de koning, onaanzienlijken zal hij niet dienen’
(Spr. 22:29). Je bereidt ze voor op erkenning voor hun uitmuntendheid en op promotie
vanwege hun opmerkelijke werkethiek en vaardigheden. In een tijd van economisch
zwaar weer wanneer alleen de sterken de competitie overleven, kun je je kinderen maar
beter voorbereiden om alles uit zich zelf te halen. Van de houdingen en vaardigheden die
jij in hen aankweekt, zullen ze hun hele leven plezier hebben.

Donderdag 16 juni
‘Zo dierbaar was u ons…’ (1 Tess. 2:8)(NBV).

Kenmerken van een geweldige vader (4).
Geestelijk leiderschap. ‘U herinnert u… we hebben u het evangelie van God verkondigd’
(v.9). Een recent gehouden onderzoek onder christelijke gezinnen toont aan dat een op
de 10 vaders met hun kinderen bidt. En een op de 25 vaders leest ze voor uit de Bijbel.
Velen van ons zullen zich herinneren dat ze zijn grootgebracht door vrome moeders
(dank God voor hen), terwijl onze vaders zijdelings of soms helemaal niet betrokken
waren bij het geestelijk gezinsleven. Hoewel moeder de geestelijke zorg onder haar
hoede neemt, stelt God toch nog steeds vader aansprakelijk (Efez. 6:4). Moeder neemt
de kinderen misschien mee naar de kerk, bidt met ze en leert ze bijbelse principes, maar
kinderen hebben een diepe behoefte aan iets waarin alleen een vader kan voorzien. Leef
ze dus het model voor van het levensvormende, liefdevolle karakter van hun hemelse
Vader. Volwassenen die zonder de invloed van een godvruchtige vader zijn opgegroeid,
geven vaak aan dat ze iets in zichzelf missen. Dat weerhoudt hen ervan zich op hun
gemak en close te voelen met hun hemelse Vader. Hij lijkt niet te benaderen, niet
genegen, kritisch, voorwaardelijk aanvaardend, met tegenzin vergevend en vooral
bestraffend. Ze bidden onregelmatig, omdat bidden ongemakkelijk aanvoelt, alsof je God
‘stoort’, die ‘het veel te druk heeft om naar mijn noden te luisteren’. Vanuit dit gevoel zijn
er ook veel kinderen die God helemaal verwerpen. Aan de andere kant lijken
volwassenen met vaders die betrokken waren in de geestelijke leiding van hun gezin,
relatief vrij van deze problemen. Vader, God heeft jou aangesteld om zijn
vertegenwoordiger te zijn in het leven van je kinderen en er is geen vervanging voor jou.
Het wordt tijd om het stuur over te nemen, hoe oud je kinderen ook zijn, zodat je met
Paulus kunt zeggen: ‘U herinnert u… we hebben u het evangelie van God verkondigd.’

Kenmerken van een geweldige vader (2).
Deel je leven met hen. ‘In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we… bereid u te laten
delen in… ons eigen leven’. Hoe kan je dochter iets leren over gezonde relaties met
mannen, hoe kan je zoon een gezonde mannelijke identiteit ontwikkelen als jij je leven
niet met hen deelt? Het huidige veelal door de moeder geleide gezin is grotendeels het
gevolg van de afwezigheid van de vader. Vader, je deelt je leven met je kinderen: 1) door
je waarden te delen. Ze horen te weten wat jij belangrijk vindt en waar je prioriteiten
liggen, waar je voor staat en waar je echt in gelooft; 2) door te delen hoe zij kunnen leven
aan de hand van bijbelse principes. Ze zullen moeilijkheden tegenkomen in hun leven en
erdoor verward raken. Ze moeten op de hoogte zijn van Gods wegen en Gods woord
wanneer ze moeilijke, belangrijke beslissingen moeten nemen; 3) door af en toe eens
lekker samen te lachen en plezier te hebben. Wanneer je thuis komt, lopen je kinderen
dan weg of komen ze juist naar je toe? Zijn ze graag bij je? Leer ze dat christen zijn iets is
waarvan je kunt genieten, niet iets wat je moet ondergaan. Men zegt wel dat het gezin dat
samen bidt samen blijft. Maar dat doet het gezin dat samen speelt ook! 4) door met hen
de meer verfijnde interesses van het leven te delen. Als je kritiek hebt op hun eigen
interesses, gaan ze er alleen maar meer in op. Veroordeel hun muziek, kleding, tv-shows
en internetgebruik niet gelijk, maar introduceer in plaats daarvan ‘betere’ alternatieven.
5) door ze te vertellen hoe waardevol ze voor je zijn. Ga er niet vanuit dat ze dat weten.
Onderzoekers zeggen dat de meeste kinderen, vooral jongens, het gevoel hebben dat ze
hun vader maar tot last zijn. ‘In die gezindheid, vol liefde voor u, waren we… bereid u te
laten delen in… ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden.’

Zaterdag 18 juni
‘Zo dierbaar was u ons…’ (1 Tess. 2:8)(NBV).

