Verwerkingsmateriaal
H1 Op Gods weg
Als ouder kan je je soms druk maken over wat anderen van jou als moeder of vader vinden. Wie
is jouw publiek? Voor wie moet jij presteren als ouder?
‘Ik wil de door God aan mij toevertrouwde kinderen zo opvoeden dat ik allereerst Hem eer, en
daarnaast dat ik de juiste omstandigheden creëer waarin zij Gods weg voor hun leven kunnen
ontdekken.’
Wat zou er veranderen aan de opvoeding als je dit als uitgangspunt hebt?
Opvoed-eyeopener!
Uiteraard zijn we in de opvoeding vaak bezig met bijsturen van gedrag. Het is goed om er bij stil
te staan met welk doel we dit doen?
Met welk doel/doelen stuur jij gedrag van je kinderen bij?
Een vernieuwend geloof aanwakkeren
Welke rol heeft ‘geestelijke gezondheid’ in jouw leven en in je opvoeding?
In de wereld maar niet van de wereld
Hoe ben je zelf opgevoed: afgeschermd van de wereld of juist ‘in het diepe gegooid’? Hoe heb
je dit ervaren en welke keuzes maak je nu zelf bij jouw kinderen?
‘Ik ga midden in deze wereld staan. Ik ga in deze wereld leven omdat God mij op deze plaats en
in deze tijd heeft geplaatst. Ik doe dit wetende dat ik een vreemdeling op aarde ben, zoals de
apostel Petrus stelt. Deze wereld is niet mijn thuis. Ik zal nooit voelen dat ik er helemaal bij
hoor. Dus, zolang ik hier ben zal ik niet “van” de wereld zijn.’
In hoeverre herken je jezelf in deze uitspraak?
Hoe we onszelf zien
‘Het gevaar van het focussen op het uiterlijke gedrag van onze kinderen zonder de innerlijke
vernieuwing is dat onze kinderen soms hun gedrag aanpassen aan onze eisen om ons te
behagen of onze goedkeuring te krijgen. Uiteindelijk kunnen ze deze dingen doen of niet doen
zonder echte geestelijke verandering vanbinnen.’
Als kinderen jong zijn is het waarschijnlijk lastig om het onderscheid te kunnen maken tussen
gedrag gemotiveerd door externe motivatie en verandering vanbinnen uit. Wanneer je
kinderen al wat ouder zijn is dit mogelijk wel zichtbaar. Benoem hoe dit was voor jouzelf als
opgroeiend kind. Welk gedrag was extern gemotiveerd en wanneer veranderde de motivatie
voor gedrag naar interne verandering?
Levende testamenten
Wat zijn je verlangens voor je kinderen?

Schrijf ze eens op. Wat is de motivatie achter deze verlangens; waarom wil je deze dingen voor
je kinderen?
Het dagelijks leven
Noem een paar voorbeelden van momenten die je koestert waarop je het geloof of de realiteit
van Gods bestaan kon laten zien aan je kinderen?
Mijn rol als ouder ontdekken
‘De centrale vraag is: ‘Wat is het einddoel van de opvoeding van het kind dat God mij heeft
toevertrouwd en hoe geef ik de opvoeding vorm met dat doel in gedachten.’’
Wat is op dit moment, voordat je de rest van Hemelse Huizen hebt gelezen, jouw antwoord op
deze vraag?
Wat zijn je vragen / gevoelens / gedachten / verlangens na het lezen van dit hoofdstuk?

