Familie deel 1: veel gebroken gezinnen (A)

A Introductie
Vele gebroken families ...
Is er nog hoop? Is er nog toekomst?
Enkele cijfers en conclusies:
* 34 % van alle huwelijken eindigt in een echtscheiding (http://www.cijfers.net/huwelijk.html)
* Drie echtscheidingen voor iedere vier huwelijken in 2003 (http://statbel.fgov.be/press/fl040_nl.asp)
B Oorzaken:
* mensen zijn veeleisender geworden in partnerkeuze
* drempelverlaging door voorbeeldfunctie (tv series en filmen), mogelijke oplossing voor een probleem,
scheiding is algemeen aanvaard
* kinderen van gescheiden ouders maken 2x meer kans om ook te scheiden
* procedure echtscheiding is ingekort tot 6 maanden
* steeds meer vrouwen werken (80% van alle echtscheidingen gaat uit van de vrouw)
Enkele cijfers en conclusies
* de sociale druk om een huwelijk in stand te houden is er bijna niet meer
* 1 op de 5 gescheiden vaders heeft geen contact meer met zijn kinderen.
(http://www.heinpragt.com/scheiding/echtscheidingcijfers.php)
* 1 op de 3 noemt overspel als reden voor hun echtscheiding.
* 1 op de 4 zegt dat seksuele problemen de reden waren voor hun echtscheiding.
* 1 op de 5 noemt financiële problemen als reden voor hun echtscheiding.
* de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw is verdwenen > kinderen worden niet meer opgevoed.
Cijfers liegen niet!

(http://www.nidi.knaw.nl/web/html/public/demos/dm00012.html)
En dan spreken we nog niet over mensen die niet scheiden en ongelukkig samenleven!
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C De situatie
“En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen” Matteus 24:12
Mensen hebben zich van God afgekeerd.
Wat zijn de gevolgen?
Romeinen 1:18-32 Mensen willen van God niets weten:
- homosexualiteit
- vervuld van alle ongerechtigheid
- hoererij: onwettige sexuele omgang > overspel, gemeen- schap met dieren, met kinderen, ...
(samenwonenden)
- boosheid: boze voornemens en verlangens
- gierigheid: hebzucht, meer willen hebben dan een ander
- kwaadheid: slechtheid die zich niet schaamt wetten te breken
- vol nijd: bittere jaloezie, vijandschap, woede
- moord: opzettelijk een ander van het leven beroven
- twist: ruzie, strijden
- bedrog: listen, bedriegerij
- kwaadaardigheid: slecht karakter
- oorblazers: lasteraar
- achterklappers: roddelaar
- haters van God: buitengewoon goddeloos
- smaders: onbeschaamde en hoogmoedige mensen die anderen beledigen
- hovaardigen: zich boven anderen verheffen, trotsen
- laatdunkend: huichelaar, minachtend
- vinders van kwade dingen
- ouders ongehoorzaam
- onverstandigen: dom, zonder inzicht
- verbondsbrekers: verbond verbrekers, trouweloos
- zonder natuurlijke liefde: onmenselijk, liefdeloos
- onverzoenlijken: niet mogelijk tot het stoppen van vijandelijkheden
- onbarmhartigen: onverbiddelijk, zonder genade
3 belangrijkste redenen echtscheiding
(http://www.cijfers.net/huwelijk.html)
1. gebrek aan aandacht en liefde;
2. niet met elkaar kunnen praten, en;
3. ontrouw.
15 procent van alle scheidingen verloopt problematisch (haat, nijd, eindeloze, juridische procedures).
Een huwelijk duurt gemiddeld 13,6 jaar en dit in contrast tegenover de huwelijksbelofte die men aan elkaar
geeft.
“Ik beloof in tegenwoordigheid van God om vanaf deze dag je trouw te blijven, onder alle omstandigheden; in
voorspoed en tegenspoed, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid. Ik beloof dat ik je zal liefhebben
tot de dood ons scheidt. Ja, dat beloof ik.”
D Praktische voorbeelden
Vb 1: moeder stopt baby in magnetron, ouders waren uit elkaar.
Vb 2: Japanse vrouw vermoordt echtgenoot en zaagt lichaam in stukken.
Vb 3: Man veroordeeld voor seks met schaap, was op heterdaad betrapt op kinderboerderij.
Vb 4: Moeder laat dochter jarenlang ontkalker en azijn drinken - kind invalide – ook overgoten met kokend
water voor verzekeringsgeld – kind overbelastte haar.
Vb 5: man slaat vrouw in elkaar tijdens eerste huwelijksnacht - man had teveel gedronken - ruzie
Vb 6: ongeboren baby met klompvoet wordt geaborteerd.
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E Liefde en respect
Mensen zitten gevangen!
“En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde
blijft, blijft in God en God blijft in hem.” 1 Johannes 4:16
Onderkend: bekend raken met, begrijpen, leren kennen, te weten komen
vb niet slechts goede tips geven, maat leven aan God overgeven
5 soorten liefde
Sterk verlangen (epithumia): daar waar je je hart op hebt gesteld, kan positief of negatief zijn. 1 Korintiërs
10:6
Romantische liefde (eros): Een verlangen om het hart van de geliefde te bezitten. Tot over zijn oren
verliefd zijn, vlinders in de buik.
Familie liefde (storge'): Natuurlijke liefde tussen leden van een gezin. Wederzijdse tederheid tussen ouders
en kinderen.
Vriendschappelijke liefde (phileo): Een liefde die is voortgekomen uit het samen delen en geven.
Opofferende liefde (agape): Ik ben liefde ongeacht hoe anderen mij behandelen of reageren.
F Wat willen we bereiken met deze studies?
Dat jij net als deze man, die een brief aan zijn vrouw schreef, tot dezelfde conclusie zal komen.
Liefste,
ik weet dat ik niet altijd goed voor je ben en daar heb ik spijt van. Ik weet dat God het gezin heeft
samengesteld als het begin, de hoeksteen van onze samenleving. Wat zullen onze kinderen later worden,
God weet het.
Wij als ouders kunnen hen in de goede richting duwen door hen in de liefde en in de terechtwijzing van de
Here op te voeden. Door hen Gods wegen bekend te maken. Maar niet slechts de woorden van de bijbel,
vooral ook in daden.
Belangrijk daarbij is hoe wij met elkaar omgaan, hoe wij van elkaar houden, hoe wij voor elkaar zorgen, hoe
wij elkaar vergeven, hoe wij elkaar vergeven met het hart.
Ik hou héél veel van u, jij bent de liefde van mijn leven en ik weet dat ik dit niet altijd goed verwoord of mij er
altijd naar gedraag.
Ik zoek geen excuses, noch uitvluchten. Ik zoek verandering van mijzelf naar jou en naar de kinderen toe.
Dank je wel voor je liefde en ondersteuning die je me tot nu toe hebt gegeven.
Je man.
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