Deel 2
Begin met gehoorzaamheid
Ik ben niet in staat om te getuigen en te evangeliseren zoals sommigen mensen kunnen.
Mijn zendingsveld is thuis en dit huis vol kinderen die God mij heeft gegeven.
Het is mijn gebed dat als mensen mijn familie in de wereld zien,
dat ze ons zullen zien schijnen 'als lichten te midden van een slecht en verdorven geslacht ',
en dat we in staat zullen zijn om dan te wijzen naar de bron van ons licht - Jezus.
Lorraine

Hoofdstuk 2
HET OPVOEDEN TOT EEN GODVRUCHTIG KIND
'Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want lengte van
dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen. Mogen goedertierenheid en
trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart.' - Spreuken 3: 1-3

Een schreeuw om hulp
Beste Elizabeth,
Help! Ik ben helemaal overweldigd. Ik heb het gevoel dat ik het allemaal verkeerd heb gedaan. Ik heb
een paar jonge kinderen; ik heb ze totaal niet meer onder controle en ik ben helemaal gefrustreerd. Ik
wil dingen veranderen, maar weet niet hoe of waar te beginnen.
Vriendelijke groet,
Één van de wanhopige moeders
Veel wanhopige verzoeken als bovenstaande heb ik in de afgelopen jaren beantwoord. Toch begon ik
voornamelijk voor mijn eigen gezin de dingen op te schrijven die ik geloofde over opvoeden, en niet
voor andere mensen. Ik wilde een verslag hebben van wat ik had geleerd om door te geven aan mijn
kinderen. Ik ervoer als doel in dit leven wat God zei tegen Abraham: 'Want Ik heb hem uitgekozen,
opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te
nemen, door gerechtigheid en recht te doen….' - Genesis 18:19
We weten nooit wat de Heere voor ons in petto heeft, dus ik wist niet of ik erbij zou zijn als mijn
kinderen hun eigen kinderen begonnen op te voeden. En zelfs als ik dat was, heb ik niet het beste
geheugen, dus was ik er niet zeker van dat ik me dan zou herinneren hoe ik met een peuter of kleuter
moest omgaan. Ik dacht dat ik, terwijl ik nog in de loopgraven was, maar beter kon beginnen de basis
op te schrijven van wat ik had geleerd en was gaan geloven, en hoe ik het allemaal op mijn eigen
kinderen had toegepast. Ik wilde dat mijn kinderen deze aantekeningen kregen om hen te begeleiden
als zijn hun eigen kinderen hadden. Na een tijdje in kladblok te hebben getypt (ik ben niet erg handig
met computers), vroeg ik mijn oudste zoon, toen ongeveer twintig jaar oud, of hij voor mij een
website kon opzetten om het me gemakkelijker te maken om mijn ouderschapskennis te delen.
Hoewel ik mijn website nooit heb gepromoot of geadverteerd, ging het van mond tot mond. Maar al
snel kwamen er e-mails binnen van wanhopige moeders die advies vroegen over het opvoeden en dit
kostte al mijn schrijftijd waardoor ik de volgende stap zette naar een online prikbord, een forum. Ik
had aan verschillende andere forums deelgenomen en ik dacht dat het voor mij gemakkelijker zou
zijn om vragen te behandelen via een forum waar leden van elkaars vragen konden leren en ik ook
meerdere ouders tegelijk kon aanspreken. Het aantal leden van mijn forum groeide snel uit tot
enkele duizenden en de omvang ervan dwong me om het forum te sluiten voor nieuwe
aanmeldingen. Wetende dat ik nooit zou kunnen reageren op iedereen die hulp wilde, keerde ik
terug naar de taak om in ieder geval een overzicht te schrijven van wat de Heere me had geleerd
over ouderschap, wat uiteindelijk tot een boek zou worden. Deze keer zou het niet alleen gericht zijn
tot mijn eigen familie, maar om deze informatie beschikbaar te stellen voor iedere moeder die
geïnteresseerd is in het grootbrengen van godvruchtige kinderen.
'En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder
overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.' -Jakobus 1: 5

Mijn antwoord
Als ik deze moeder maar één heel praktisch ding kon meegeven om haar te helpen aan de slag te
gaan, zou het dit zijn: hou je kinderen dicht bij je, honderd procent van je tijd. Ik noem dit Tomaten
Opbinden. Ik zal later in dit boek hier meer over uitwijden, maar het is echt niet veel meer dan wat
vroeger 'op je kinderen letten' heette, met een goede dosis van gemeenschap en mentorschap erbij
gevoegd. Als je dit doet, ben je ook in staat om alles te zien wat ze doen, om ze aan te moedigen en
te corrigeren indien gewenst. Je leert je kinderen kennen en leert ook herkennen en begrijpen wat er
in hun hoofd en in hun hart omgaat. Je kunt een kind dat niet dichtbij je is, niet genoeg kennen en
niet genoeg trainen om gekend en getraind te zijn. Houd je kinderen bij je. Dit geeft je de
mogelijkheid om het soort ouder te zijn die je heel graag zou willen zijn.
Je doel zou godvruchtige kinderen moeten zijn. Dat betekent dat je hun hart moet trainen om te
denken zoals God denkt en hun lichaam om te doen wat God zou doen. Houd ze bij je (de jongere en
de meeste ongetrainde aan je zijde, de oudere en beter getrainde tenminste in dezelfde kamer
totdat ze elders absoluut betrouwbaar zijn). Houd voortdurend van ze, koester ze, moedig ze aan en
leer ze. Leer ze wie God is en hoe Zijn wegen zijn. Wanneer ze ongehoorzaam zijn, of een slechte
houding aan de dag leggen, of iets doen wat een godvrezend kind niet behoort te doen, corrigeer ze
dan onmiddellijk en laat ze herhalen wat ze deden - maar op een godvruchtige manier. Als ze je
eenmaal hebben gehoorzaamd met een prettige houding (ga nooit verder totdat ze dit doen), geniet
van je kinderen zoals je voorheen aan het doen was. Let op je kinderen.
'De ogen van de HEERE zijn op elke plaats: ze slaan slechte en goede mensen gade.'- Spreuken 15: 3

Focus op het hart
Helaas heb ik, sinds ik in 2002 met mijn opvoedingswebsite begon, honderden oproepen ontvangen
zoals bovenaan dit hoofdstuk. Deze ouders willen oprecht hun kinderen voor de Heere opvoeden,
maar weten niet hoe. De op psychologie gebaseerde opvoedingsmethoden, zo populair vandaag de
dag, werken niet voor hen. De meesten zijn na een paar jaar gestrand, nadat ze verschillende falende
methoden uitgeprobeerd hadden. En nu zitten ze met luidruchtige jongeren die hen niet
respecteren, niet gehoorzamen, en die op weg zijn naar een ramp in plaats van naar het geloof in de
levende God.
Het is mijn hoop dat dit boek veel jonge ouders zal bereiken en helpen in deze situatie. Ik heb me
voornamelijk gefocust op peuters tot en met kinderen in de basisschoolleeftijd, maar in latere
hoofdstukken richt ik me ook op oudere kinderen. Veel van de vragen die ik heb ontvangen via e-mail
of via het forum van mijn website heb ik gebruikt voor de concepten die ik wil delen. Ik heb
geprobeerd voorbeelden te geven en heb suggestieve dialogen gebruikt waarvan ik dacht dat ze
nuttig zouden zijn. Hoewel het onderwijzen van fundamentele gehoorzaamheid het uitgangspunt is,
is het hart altijd het echte probleem. Godvrezende kinderen opvoeden is onmogelijk zonder te weten
hoe je hun hart kunt bereiken en aanspreken; daarom heb ik, boven alles, geprobeerd in dit boek om
in de eerste plaats op het hart te focussen. Beschouw mijn suggesties niet als strikte stapsgewijze
regels. Probeer in plaats daarvan de principes tussen de regels door te begrijpen, en pas de principes
creatief en in wijsheid toe, zodat ze op de beste manier het hart van jouw kind bereiken en dit hen
omkeert naar de Heere én naar jou toe.
'En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de
HEERE, uw God, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel...'
- Deuteronomium 11:13

