
Pad 22. Relaties
1 Pet. 2:9: “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk
(Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot

zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn
ontferming aangenomen.”

DAG 28     D.T.P. periode 6

ZATERDAG: TWIJGEN KUNNEN BUIGEN

Lezen: Heb. 12:5-11 (vs. 11: Ouderschap en discipline)

Een dun takje kun je makkelijk buigen, maar naarmate het ouder
wordt, wordt het minder flexibel. Als je dan doordrukt breekt het
zelfs af. Kinderen zijn net zo. Het is goed als ouders hun kinderen
al vanaf jonge leeftijd streng maar met liefde opvoeden. Zo’n
opvoeding zal zeker effect hebben, zelfs op kinderen met een
sterke eigen wil. Wanner wij echter pas beginnen met de opvoeding

als zij ouder zijn, lopen wij het risico dat wij hun breken. Dat kan wrok tegen de
ouders veroorzaken, en ook andere grote problemen.
Nadat zij gescheiden was, durfde Linda haar 5 jaar oude zoon niet terecht te
wijzen. Zij dacht dat straf de spanning bij het kind nog groter zou maken. Straf
zou ook het verlangen bij hem wakker maken om bij zijn vader te gaan wonen.
Omdat Linda geen grenzen stelde aan zijn gedrag, liet zij toe dat hij steeds
wilder en dwarser werd. Toen hij een tiener werd, kon Linda niet meer voor dit
probleem weglopen. Alleen door Gods genade en het volhardende gebed van zijn
moeder veranderde het karakter van deze jongen. Deze verandering vond
overigens niet van de éne op de andere dag plaats, en verliep ook niet zonder
pijn en moeite. Discipline is onlosmakelijk met liefde verbonden. Wij moeten dit
belangrijke aspect van de opvoeding niet verwaarlozen. Anders onthouden wij
het kind de mogelijkheid om de liefde van de Hemelse Vader volledig te ervaren.

Opdracht: Hoe creatief ben jij opgevoed? Zou je het anders doen dan jouw
ouders? Hoe dan? Wil jij christelijke normen en waarden die jijzelf
belangrijk vindt later aan je kinderen doorgeven?

Naslag: Deut. 6:6-7; Spr. 19:18; Spr. 22:6; Ef. 6:4


