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Inleiding
In het kader van het jaarthema “leven uit de bron” besteden we deze maand aandacht aan het
gezinsleven. In deze vier weken willen we als gemeente nadenken over de vraag hoe een gezin zo kan
functioneren dat er sprake is van een gezond gezin.
Het doel van dit gesprekspapier is om alle gezinsleden zicht te geven op hoe een ieder ervoor kan
zorgen dat het gezin functioneert volgens de bedoelingen van onze God zodat het gezin voor alle
gezinsleden een gezonde en veilige basis vormt. Het gaat dus zowel om wat de ouders moeten doen en
laten als om wat de kinderen moeten doen en laten. Daarom hebben we gekozen voor een gedeelte uit
Spreuken en uit de brief aan de Efeziërs.
In het gedeelte uit Spreuken wordt heel duidelijk aangegeven welke verantwoordelijkheid ouders en
kinderen hebben en wat uiteindelijk het doel is, namelijk om de weg te wijzen naar het leven. In
Spreuken staat leven geschreven met een kleine letter, maar dat kan evengoed gelezen worden als
Leven met een hoofdletter. Leven in de zin van volledig tot het doel komen, tot Gods doel komen.

Ontmoeting met elkaar
y
y

Welk cijfer krijgt de gezondheid van jouw gezin?
Welke plaats hebben jouw kinderen in jouw gesprekken met de Hemelse Vader?

Gebed
Achtergrond/Denkkader
In 2004 concludeerden trendwatchers dat het gezin steeds meer werd gezien als hoeksteen van de
samenleving. In christelijke kring werd deze gedachte al heel lang gehanteerd. Wikipedia zegt het
volgende over het woord hoeksteen: “Een hoeksteen is een type steen die ooit gebruikt werd om de
hoekpunten van bouwwerken te verstevigen. In het dagelijks spraakgebruik wordt de term gebruikt om
aan te geven dat iets een essentieel onderdeel is dat niet gemist kan worden.”.
Voor het goed functioneren van de samenleving waren volgens de ondervraagden uit 2004 goed
functionerende gezinnen noodzakelijk. Hieruit mag worden afgeleid dat gezinnen dus ook niet goed
kunnen functioneren. In het onderzoek werd in dit kader met name genoemd dat “echtparen
tegenwoordig veel te makkelijk gaan scheiden.”.
In de Bijbel komen de woorden “vader”, “moeder” en “kind” en de meervoudsvormen hiervan heel
veel voor, maar het woord “gezin” nauwelijks, slechts 8 keer. Wil dat zeggen dat het gezin in de Bijbel
niet belangrijk is? Wie de Bijbel goed bestudeert, weet al snel het antwoord op deze vraag. Het is wel
belangrijk om te beseffen dat wanneer de Bijbel het over het gezin heeft hij niet alleen vader, moeder
en kind op het oog heeft, zoals wij het van het moderne kleine gezin gewend zijn. Hij bedoelt daarmee
alle leden van een familie: ouders, kinderen, grootouders, ongehuwden.
Gary Chapman schrijft in zijn boek “De 5 kenmerken van een gezond gezin” het volgende:
“Het gezin is een universele eenheid. Er bestaat geen enkele cultuur waar mannen en vrouwen
seksuele betrekkingen aangaan zonder dat daar regels voor zijn en waar de kinderen aan hun lot
worden overgelaten. Waar een dergelijke filosofie werd opgelegd aan een bestaande cultuur, was dat
experiment geen lang leven beschoren om de simpele reden dat het niet functioneel is. Het brengt niet
meer geluk, betekenis of vrijheid voor degenen die ermee experimenteren en het brengt ook geen
generatie voort die creatiever is, minder emotionele problemen en een bevredigender bestaan heeft.”.
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Bezinning vanuit de bijbel
Lezen Spreuken 6: 20-23
1. Spreuken 6:22 is weergegeven als een wens: “Moge het je leiden”. In de Statenvertaling is het
weergegeven als een belofte: “Als gij wandelt, zal dat u geleiden”. Deze tekst vertoont verwantschap
met Spreuken 3:23-24. Als je die leest, welke van de beide vertalingen ligt dan het meest voor de
hand?
2. In vers 22 staat: “moge het je raden als je wakker wordt”. Wat wordt hier mee bedoeld (vergelijk
met Psalm 77:13 en Psalm 119:15, 23 en 27)?
3. In vers 23 wordt gesproken over een “lamp” en een “licht”. Deze woorden komen ook voor in
Psalm 119:105. Welk verband kun je op basis van deze overeenkomstige woordkeuze leggen tussen
deze twee teksten?
4. Het woordt “vermaant” geeft aan dat het nodig kan zijn om terecht te wijzen en te straffen. Wat zegt
Spreuken 3:11-12 over de houding van degene die terechtwijst en straft en wat zegt het over de
houding van degene niet terechtgewezen en gestraft wordt?
5. In vers 23 wordt gezegd dat de lessen van vader en moeder de weg wijzen naar het leven. Wat
wordt precies bedoeld met dit leven (vergelijk met Johannes 14:6)?
Lezen Efeziërs 6: 1-9
6. Vers 1 eindigt met de woorden “want zo hoort het”. Waar ziet dit op?
7. In vers 2 staat dat het (vijfde) gebod om vader en moeder te eren het eerste gebod is waaraan een
belofte verbonden is. Maar als je Exodus 20:6 leest, zie je dat al bij het tweede gebod een belofte
wordt gegeven. Eerste wordt hier dus niet zozeer gebruikt als telwoord, maar duidt betekenis aan. Wat
zegt het gebruik van dit woord over het vijfde gebod?
8. Vers 4 roept de vaders op om hun kinderen niet te verbitteren. Wat kunnen de gevolgen zijn als zij
dit wel doen (zie Kolossenzen 3:21)?

Toepassing/verdieping
Voor bijna alles moet je een opleiding volgen en een diploma halen. Als het gaat om het gezinsleven
en de opvoeding van de kinderen wordt je zonder diploma’s in het diepe gegooid en moet je je maar
zien te redden. Gelukkig zijn er vele goede boeken die je op weg kunnen wijzen. Ook binnen de
kerken worden steeds meer activiteiten ontplooid om op dit gebied ondersteuning te bieden.
9. Op welke wijze is onze kerk in Groningen ondersteunend voor het gezinsleven? Welke activiteiten
mis je en zouden een waardevolle aanvulling zijn?
NB. Als u de uitkomst van vraag 10 doormailt aan jaarthema@cgk.nl , zorgen wij er voor dat dit
terecht bij de taakgroep V&J
10. Wat kun jij of wat kan de kerk doen als er duidelijke signalen zijn over misstanden (verwaarlozing,
mishandeling, misbruik) in een gezin van de gemeenten?
Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren is de liefde. Niet alleen de liefde tussen de
partners maar ook de liefde tussen ouders en kinderen. Deze liefde mag en moet een afspiegeling zijn
van de onvoorwaardelijke liefde van God voor ons.
11. Hoe maak je deze liefde zichtbaar in de dagelijkse omgang? Gebeurt dit voldoende in de dagelijkse
praktijk van jouw gezin?
12. De liefde van God is onvoorwaardelijk, Hij houdt van ons om wie we zijn en zoals we zijn. Wij
mensen hebben de neiging om de liefde afhankelijk te maken van gewenst gedrag. Welke gevolgen
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kan dit hebben voor partners en kinderen? Hoe kun je wel onvoorwaardelijke liefde tonen naar je
partner en je kinderen?
In het boek “De 5 kenmerken van een gezond gezin” van Gary Chapman worden de volgende
kenmerken genoemd:
• Een dienstbare houding
• Intimiteit tussen man en vrouw
• Ouders die hun kinderen onderwijzen en trainen
• Echtgenoten die liefhebbende leiders zijn
• Kinderen die hun ouders gehoorzamen en eren
13. Welke van deze 5 kenmerken vind je het moeilijkst om in praktijk te brengen en waarom?
14. Betekent een dienstbare houding dat je altijd maar over je heen laat lopen? Wat wil dit wel
zeggen? Wat kunnen wij op dit gebied leren van Jezus?
Gary Chapman heeft het in zijn boek o.a. over de “liefdestaal” van de kinderen. De liefdestaal is de
manier waarop iemand zijn liefde uit . Hij onderscheidt: lichamelijke aanraking, positieve woorden,
tijd en aandacht, cadeaus, dienstbaarheid. Door de liefdestaal van je kind te spreken, kun je zijn
“liefdestank” met liefde vullen en zal het zich gelukkig voelen en zich positief ontwikkelen.
15. Ken jij de liefdestaal van je kinderen en “spreek” je die regelmatig?
16. In onze drukke samenleving komen we voortdurend tijd tekort. Wat betekent dit voor de “tijd en
aandacht” die niet alleen de kinderen maar ook de echtgenoten nodig hebben om het gezin en hun
onderlinge relaties gezond te houden? Hoe maak je hierin de juiste keuzes?

Lied
Opwekking 462: Aan uw voeten Heer.
Opwekking 351: Jezus geeft een loflied in ons hart

Reactie
De gesprekspapieren worden dit jaar door verschillende mensen geschreven. Wij willen de gesprekspapieren zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de gebruikers. Wij willen daarom graag reacties horen !
Bv wat er bij praktijvragen uitkomt of vragen of opmerkingen over dit gesprekspapier. Is de
vraagstelling duidelijk, te moeilijk of te makkelijk? Laat eens wat van je horen en mail naar de
commissie Jaarthema: jaarthema@cgk-gn.nl of bel tel. 050-8504993.
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