Familie deel 5: goddelijke kinderen

A Introductie
Een reporter zei:
"We hebben geen respect meer voor elkaar. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal samen en van
elk individueel. We hebben geen respect meer voor elkaar. Er is te weinig normbesef, te weinig
plichtsgevoel, te weinig verantwoordelijkheidszin. Dit moet terugkomen. Ouders moeten dit aan hun kinderen
bijbrengen. Maar teveel ouders zijn met zichzelf bezig. Een overheid moet durven sanctioneren."
Normbesef: wat is aanvaardbaar gedrag
Plichtsgevoel: besef aan plicht verbonden te zijn
Verantwoordelijkheidszin: bereidheid en vermogen om verantwoordelijkheid te dragen
Deze woorden werden gesproken naar aanleiding van de volgende gebeurtenis: "Jongen vermoord door
messteek voor sigaret" (hbvl 5/2/2007)
18-jarige dader zou uit een normaal gezin komen
- onze maatschappij schrikt steeds weer op als zulke vreselijke feiten zich voordoen.
De dader is zeer zeker verantwoordelijk voor zijn daden, maar kunnen de ouders en de maatschappij hierin
onschuldig pleiten?
B In wat voor wereld worden jongeren opgevoed en door wie?
Wat is een normaal gezin?
De maatschappij stelt de volgende vragen:
"Hoe komt het toch dat er steeds meer lastige, drukke, onbereikbare, ongehoorzame en agressieve kinderen
zijn? En dat er dus steeds meer kinderen als ‘gedragsgestoord’ worden verwezen naar het speciaal
onderwijs?"
Bron: http://www.regelzucht.nl/2006/09/09/bestuurlijke-boemerang
"Dat komt doordat ouders te slap en chaotisch opvoeden, vaker hun kinderen verwaarlozen en misbruiken
en vaker scheiden. Ook ‘de komst van andere culturen’ en een overmatige blootstelling aan ‘prikkels’
(rusteloos vermaak op tv of internet?) zorgen voor gedragsstoornissen, aldus driekwart van de docenten en
andere ‘velddeskundigen’. Een chaotische, schreeuwerige, brutale, rusteloze en structuurarme samenleving
stimuleert chaotisch, schreeuwerig, brutaal en rusteloos gedrag."
Bron: http://www.regelzucht.nl/2006/09/09/bestuurlijke-boemerang
C Goddelijke kinderen hebben goddelijke ouders nodig
“Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is welbehagelijk in de Here” Kolossensen 3:20
Waarom moeten kinderen hun ouders gehoorzamen? Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders
* een baby verlangt naar moedermelk 1 Petrus 2:2
* vaders moeten vroom, rechtvaardig en onberispelijk zijn, ze behoren hun kinderen te vermanen en aan te
moedigen en lief te hebben. 1 Tessalonissenzen 2:10-11
* een moeder behoort grote liefde te hebben voor haar kinderen en hen te koesteren 1 Tessalonissenzen 2:7
* Ouders moeten genegenheid, moeite en inspanning geven aan hun kinderen 1 Tessalonissenzen 2:8
Vroom: in overeenstemming met Gods Wil
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Rechtvaardig: Juist/eerlijk handelen
Onberispelijk: geen aanleiding geven tot enige berisping
Vermanen: iemand met aandrang zeggen dat hij zich moet beteren
Aanmoedigen: ontwikkeling bevorderen op positieve manier
Liefhebben: houden van, liefde voelen voor
Koesteren: bij zichzelf voelen, liefdevol verzorgen
Genegenheid: warmte, veiligheid geven
Moeite: leed verdragen
Inspanning: zorgen dat iets zo goed mogelijk gebeurt
Niet: “omdat ik het zeg”
Niet: “ik heb mijn droom niet kunnen waarmaken, nu kan jij mijn droom waarmaken”
Niet: “later als je groot bent dan zal je het begrijpen”
Behandel je kinderen met liefde en respect en wees een ouder.
D Moet ik mijn ouders gehoorzamen?
Ja. De Belgische wet geeft ouders het ouderlijke gezag over hun minderjarige kinderen. Dat betekent dat je
ouders de verantwoordelijkheid hebben om beslissingen te nemen over al wat met je opvoeding te maken
heeft. Hun beslissingen moeten wel altijd in het belang van hun kinderen zijn. Ouders moeten ook rekening
houden met de eigen mogelijkheden van hun kinderen en ze met de jaren steeds meer inspraak geven.
Maar uiteindelijk blijven je ouders wel verantwoordelijk tot je meerderjarig bent. Zij nemen dus de
eindbeslissing over schoolkeuze, vrijetijdsbesteding, waar je heengaat en met wie je omgaat. En ook in
kleine beslissingen van alledag hebben zij het laatste woord.
E Zo vader zo zoon, zo moeder zo dochter
Kinderen nemen voor een groot deel het gedrag van hun ouders over, hetzij goed, hetzij slecht. Hoe ouders
met elkaar en met God omgaan zal het gedrag en de levenshouding/gedrag van hun kinderen beïnvloeden.
Koning Josafat (Juda) bewandelde de weg van zijn vader (Asa) en hij week daarvan niet af en hij deed wat
recht was in de ogen van God.
Koning Achazja (Israel) deed wat kwaad was in de ogen van God en wandelde in de weg van zijn vader
(Achab) en zijn moeder (Izebel).
1 Koningen 22:41-54
“Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Here, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder (dit is
immers het eerste gebod, met een belofte) opdat het u welga en gij lang leeft op aarde” Efeziërs 6:1-3
Kinderen behoren hun ouders te gehoorzamen in alles. Waarom?
Omdat in een normaal gezin ouders kinderen MET de wil van God opvoeden. En Gods Wil is goed,
aangenaam en compleet (Romeinen 12:2)
Zonder God

Met God
Leven is waardevol

Abortus

Eerbaarheid, respect

Pornografie, geweld

Huwelijk

Homosexualiteit, samenwonen

Geboden als richtlijn

Geen geboden

Gods Woord voor opvoeding

Mening van de mens

Schepping

Evolutie

^^

^^

De bijbel

TV, internet, Hollywood, muziekindustrie, ..., ouders?
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F Psalm 78 leert ons dat
1) wat kinderen weten door hun vaders is verteld (vs 3)
2) zij dat doorvertellen aan het volgende geslacht (vs 4)
3) God beval dat vaders hun kinderen Zijn Wet leren (vs 5)
4) zodat kinderen en hun kinderen hun vertrouwen op God zouden stellen, Zijn werken niet zouden vergeten
en zijn geboden zouden bewaren (vs 7)
5) zodat ze niet weerbarstig en onverstandig van hart zouden zijn (vs 8)
weerbarstig: onbuigzaam, zich niet schikken
Gevolg van ongehoorzaamheid: zij brachten ellende en verdriet op zichzelf.
Het voorbeeld van de kikker
Gooi een kikker in heet water en het springt er onmiddellijk uit. Zet een kikker in een kom met lauw water dat
langzaam wordt opgewarmd totdat het kookt en de kikker zal blijven zitten.
“Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden” 1 Korintiërs 15:33
Dat is wat de Paris Hilton's, de MTV's, de Tom Cruise's, de “sex and the city” tv series, ... van deze wereld
met onze kinderen doen.
Ze verzieken de kinderen langzaam maar zeker en de ouders staan erbij en kijken ernaar.
“Nadat ook dat gehele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was, kwam na hen een ander geslacht op, dat de
Here niet kende, noch het werk, dat Hij voor Israel gedaan had. Toen deden de Israelieten wat kwaad is in
de ogen des Heren en gingen de Baals dienen.” Richteren 2:10-11
Er was slechts 1 generatie nodig om af te dwalen van God.
Wat iemand zaait zal die ook oogsten, als een gezin van God afdwaalt, zullen ze verdriet, teleurstellingen en
ellende oogsten.
Wees jij de generatie die zich terug tot God keert.
“Leer een kind van jongs af aan de juiste weg te volgen; ook als hij ouder wordt, zal hij er dan niet van
afwijken” Spreuken 22:6
Kinderen zijn er niet om naar de creche te brengen. Ouders moeten hun geldzucht en zucht naar luxe aan
de kant schuiven en investeren in hun kinderen!
- Wees tevreden met een kleiner huis,
- een kleinere tweedehandswagen,
- 1 of geen keer per jaar op vakantie, ...
Uw familie (man, vrouw en kinderen) zijn het kostbaarste bezit van je leven!!! Zoek niet naar al dat andere,
koester hetgeen je hebt. Hoe lang duurt het voor een vogel of een kat om te groeien totdat ze weten wat ze
moeten doen? Slechts enkele weken. Een mens daarentegen heeft vele jaren nodig om volwassen te
worden, gebruik die tijd als ouders!
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