
Preek 1 – zondag 3 april 2022 
Thema: Goed genoeg ouderschap. Over de dagelijkse praktijk van ouderschap 
Lezen: Deuteronomium 6: 4 – 9, 20 en 21, Lucas 15: 11 - 20 
 

Als er één gedeelte over opvoeding gaat, dan Deuteronomium 6. 
4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!  
5Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 
kracht.  
6Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.   
7Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar 
bed gaat en als u opstaat.  
8Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.  
9Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 

Dit gaat over leren! De vraag is natuurlijk: wat voor leren is dit? Is dit stampen en dwingen? 
De taak van vader en moeder was: dat het kind vragen leerde stellen. 

20Wanneer uw kinderen u later vragen:  
‘Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de HEER, onze God, u 
heeft voorgehouden?’ 

Je stelt vragen als je ziet dat een belangrijk iemand zoals vader of moeder, met Iemand 
verbonden is, die belangrijk is voor hem of haar. 
 
Dat was al begonnen in Genesis 18. Daar zou je drie stappen kunnen onderscheiden.  
1e stap - belofte:  

Want Ik heb hem uitgekozen,  
hij moet zijn zonen  
en zijn verdere nakomelingen voorhouden  
de weg te volgen die Ik wijs,  
door rechtvaardig en goed te handelen. 

 
2e stap - de les van de belofte. 
De les van de belofte is dat het kind met God verbonden mag worden. Een kind is geen bezit. 
Het is de kunst als ouder om je kind te leren loslaten. Niet los laten zweven, maar verbinden 
met God. En dat begint bij het opmerkzaam laten worden van dat kind. Dus: bij het vragen 
stellen. 
 
3e stap - zelf vragen leren stellen. 
Daarom dat verhaal van Sodom en de vragen die Abram stelde. Je mag zelf loslaten, maar 
wel in vertrouwen op God. Je stelt vragen als je ziet dat een belangrijk iemand zoals vader of 
moeder, met Iemand verbonden is, die belangrijk is voor hem of haar. 
 



Preek 2 – zondag 3 april 2022 
Thema: Goed genoeg ouderschap. Over de dagelijkse praktijk van ouderschap 
Lezen: Deuteronomium 6: 4 – 9, 20 en 21, Lucas 15: 11 - 20 
 
[ DIA ] Laten we beginnen bij een gewone boterham met pindakaas. Keurig in stukjes 
gesneden, eten maar. Maar je moet goed bedenken dat deze boterham niet alleen met 
pindakaas besmeerd is, maar ook met verwachting. De verwachting dat er goed gegeten 
wordt, dat het kind gaat groeien. Die boterham met pindakaas hoort bij de verzorging van je 
kind. Die foto laat dat trouwens prachtig zien. Keurig in stukjes gesneden brood, een kind in 
schone kleding. En veilig en wel in een tafelstoel. Overal in de wereld zorgen ouders voor 
hun kinderen. Maar de verwachting die ouders hebben met betrekking tot hun kinderen, dat 
is per plaats en periode heel verschillend. Als de verwachting is dat je kind alle aandacht 
nodig heeft, dan is dat anders dan wat onze grootouders en overgrootouders deden. Ook zij 
hielden zielsveel van hun kinderen, maar de rol en plek van een kind was anders. Onze tijd 
en cultuur neigt ertoe om de dingen perfect te willen doen. Ook de opvoeding moet perfect 
zijn, niet alleen goed, maar perfect. Daar tegenover staat het begrip ‘goed genoeg 
ouderschap’, dat gaat niet uit van de ideale vader of moeder, het gaat uit van dat wat 
‘gewoon’ is. En dat gewone is goed. En eerlijk gezegd denk ik dat ‘goed genoeg ouderschap’ 
helemaal in lijn is met de Bijbel. 
 
[ DIA ] Neem nu dat verhaal van de verloren zoon. Kijk eens nadrukkelijk naar die vader in 
het verhaal, of zo je wilt naar die moeder. En bedenk dan eens wat die vader allemaal niet is. 
Als een kind wegloopt, met meenemen van zijn erfdeel, dan is het duidelijk dat die vader 
niet ‘in control’ is. Behalve dat die zoon zijn eigen gang wil gaan, neemt hij doelbewust 
afstand van zijn vader. En als er één ding pijnlijk is, dan is het wel dat een kind jou als vader 
of moeder niet ziet zitten. Zo brengt de Bijbel ons niet in contact met een ideale vader of 
moeder, eerder met de pijnlijke breuken in een gezin. Snap je wat er verteld wordt? Je kunt 
een kind grootbrengen met brood en pindakaas, maar de verwachtingen rond dit kind kan in 
één keer de grond in geboord worden, bijvoorbeeld door het kind zelf. Mislukte vader? 
Jammerlijk mislukte moeder? Zo zou het voor ons kunnen voelen. Maar wat moet je doen? 
Moet je je kind dwingen om het anders te doen? Of moet je afstand nemen van het kind, 
boos en verontwaardigd het kind dan maar laten vallen? 
 
[ DIA ] Wat kunnen we leren van die vader in de gelijkenis? Hoewel vader of moeder zijn aan 
de ene kant heel gewoon is, is het aan de andere kant altijd weer de vraag: hoe doe je dat?  
Wat mag je verwachten? Hoe moet je de dingen aanpakken? En vooral: als het anders gaat, 
wat betekent dat dan? Het verhaal van Jezus geeft op die vragen antwoord. Vooral omdat 
we ontdekken dat het verhaal iets zegt over de rode draad van Gods verwachting. Want de 
vader van de gelijkenis staat natuurlijk voor de hemelse Vader. En die vader in de gelijkenis 
kijkt. Hij rent niet, hij schreeuwt niet, hij kijkt. Dat is natuurlijk een kijken in verdriet, 
misschien wel in wanhoop. Een moderne wetenschapper zei: ‘ouderschap dat is een 
permanent instabiele relatie.’ Dat klinkt wat abstract, maar ik denk dat zij gelijk had. Want 
wat instabiel is, is vroeg of laat pijnlijk en verdrietig. Maar hoewel dat verdriet en die 
wanhoop er is, blijft die vader uitkijken. De geestelijke vraag die zich vanuit de gelijkenis aan 
ons opdringt is deze: En wat doe ik, als ik als vader of moeder, met verdriet en wanhoop 
geconfronteerd wordt, met mijn pijn en verdriet? Wat doe ik met mijn verdriet? 
 



[ DIA ] Laten we eerst het verhaal vervolgen: de zoon, de dochter, komt thuis. Valt veel over 
te zeggen, maar laten we ons op de vader richten. Wat zie je die vader doen? Die vader 
opent zijn armen. Veel vader en moeders kennen de situatie dat een kind je het bloed onder 
de nagels vandaan haalt, of gehaald heeft. Dat is in de gelijkenis niet anders. En toch opent 
die vader zijn armen. Dat vraagt natuurlijk een enorm geduld. Geduld om de pijn een plek te 
geven, geduld om het verdriet te laten bezinken, en om het om te laten vormen tot 
mededogen. Geduld met het kind. Geduld met jezelf. Als christen weet je daarmee één ding: 
dat vraagt intens gebed. Gebed om wijsheid, om inzicht, om genade en liefde. Bijbels 
gesproken gaat het niet om het ideale ouderschap. Bijbels gesproken gaat het om loslaten, 
om anders verbonden te worden met je zoon of je dochter. En dan gaat het er niet om dat jij 
het perfect doet, eerder dat je meer en meer ontdekt wat God op het oog had met die 
opdracht dat jij vader of moeder mag zijn, of oom of tante, of vriend of vriendin. Het is zoals 
het lied zingt: 
 

U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 

Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 

De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 

 


