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Kinderen zijn belangrijke mensen in de kerk. Zij zijn de keurtroepen van God in zijn strijd tegen de vijanden.1 Kinderen
hebben  als regel  ouders. De HERE legt met zijn Woord beslag op de kinderen vooral via vader en moeder en hun
onderwijs.
Omdat het om zulke belangrijke mensen gaat, geeft de HERE zelf aanwijzingen hoe je kinderen van Hem moet vertellen.
Gods keurtroepen moeten zorgvuldig getraind worden. Daarom krijgt het hele volk van God er les in. Daar heb je je hele
leven wat aan. Want wat je kinderen leert, gaat hun hele leven mee, in de dienst van de HERE. Die les geeft de Heilige
Geest ons in Deuteronomium 6. We willen in dit artikel het slot van dat hoofdstuk overwegen, de verzen 2025. Mozes leert
de ouders in de kerk, hoe je van de HERE moet vertellen.

1. De vraag van de zoon
Het gebeurt bijna nooit, dat er kinderen aan het woord komen in de Bijbel. Toch is de Bijbel geen 'grotemensenboek'.
Vanaf het eerste begin heeft God de kinderen op het oog en houdt Hij rekening met hen. Hoe zou het ook anders kunnen
bij de God die voor alles Vader is?
In Gods verbond horen de kinderen erbij. Tegen Abraham zegt de HERE immers: 'Ik zal mijn verbond oprichten tussen
Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn' (Gen.
17:7). In dat verbond maken de kinderen alles mee van de daden van de HERE. Dat wil Hij. Zo mochten niet alleen de
grote mensen uit Egypte vertrekken. De kinderen mogen mee, want aan de kinderen van Abraham heeft God het land
Kanaän beloofd. Juist de kinderen moesten het land uit. Want zij waren het gevaarlijkst voor Farao. Hij had het op hen
gemunt, omdat hij bang voor hen was.
Waarom was Farao bang voor de jongetjes van Israël? Omdat het kinderen van God waren, met wie God een verbond
gesloten had. Farao was bang voor God en kwam daarom in opstand. Daarom probeerde Hij Gods volk uit te roeien. Dat
had hij van de duivel geleerd. Diezelfde jongetjes, die in de Nijl gegooid hadden moeten worden, staan nu als volwassen
mannen met hun vrouwen en hun kinderen aan de oever van de Jordaan. Straks trekken ze het beloofde land binnen. De
kinderen van toen staan daar dus met de kinderen van nu.
Mozes gaat voor ouders én kinderen nog een keer duidelijk maken wat de HERE heeft gedaan en wat Hij van zijn volk
vraagt in het beloofde land. Want Gods geboden gelden van vader op zoon en van moeder op dochter. Als hier steeds
over vaders, zonen en kleinzonen gesproken wordt, betekent dat niet, dat de moeders en de dochters buiten de aandacht
van de HERE vallen. Dat blijkt elders in de Bijbel wel.2

Mozes noemt in Deuteronomium 6 een paar keer de kinderen en de kleinkinderen. Hij geeft aan het hele volk Gods
geboden 'opdat gij de HERE, uw God, vreest door al zijn inzettingen en geboden te onderhouden, die ik u opleg, gij en uw
zoon en uw kleinzoon, al de dagen van uw leven, en opdat gij lang leven moogt' (vs. 2).
God vindt die geboden ook voor kinderen belangrijk. Dat blijkt uit vers 6,7: 'Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij
zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij
nederligt en wanneer gij opstaat'. Dus overal en altijd zal het gebod van de HERE in uw hart moeten zijn. En in dat van uw
kinderen. Het moet onuitwisbaar in hun harten worden ingekerfd.
Hoe je met dat inprenten bezig moet zijn? Dat zegt Mozes in vers 2025. Daar ontvangt het hele volk van God les in
inprenten: aanwijzingen voor godsdienstige opvoeding en bijbelonderwijs thuis. Met natuurlijk lijnen naar de school en de
kerk. Mozes weet  uit eigen ervaring en geleerd door de Geest  dat jongens en meisjes, als ze groter worden, met vragen
komen. Dan willen ze weten waarom dit gebeurt of dat. Waarom het zus gaat of zo in de kerk of in de wereld. Zo zijn
kinderen.
Zo'n vraag van een jongen uit Israël staat hier. De Heilige Geest laat als het ware even een kind aan het woord. 'Wanneer
later uw zoon u vraagt: Wat zijn dat voor getuigenissen, inzettingen en verordeningen, die de HERE, onze God u opgelegd
heeft?3 Mozes zegt tegen zijn hoorders: "Vaders en moeders, reken er maar op, dat morgen uw zoon komt met de vraag
naar de betekenis van alles wat ik vertel en als inzettingen van de HERE doorgeef. Ze staan er nu wel bij te luisteren. En ze
vangen best het een en ander op. Maar over een poosje komen ze met vragen. Ze willen uitleg. Ze willen weten of die
geboden van de HERE nu echt zo belangrijk zijn."
Die vragen kunnen de ouders morgen verwachten. Die vraag naar gisteren en de betekenis voor vandaag. Die vragen
worden door de kinderen van de kerk gesteld, in de gemeenschap van het geloof. Want die jongen zegt: "... die de HERE,
onze God, u opgelegd heeft." Een hele goede vraag. Zoals het vandaag een goede vraag is: "Waarom moeten we naar de
kerk?" Of: "Wat bedoelt de HERE nu met zijn geboden?"



Het feit dat de Heilige Geest de moeite neemt om deze vraag van zo'n Israëlitische jongen bij voorbaat in de Bijbel op te
nemen en te beantwoorden, is een geweldige stimulans voor de kinderen van de kerk om vragen te blijven stellen. Aan de
ouders allereerst, maar ook aan allen die hen opvoeden en de weg van de HERE wijzen. Alle ruimte dus voor vragen in
gezin, school en kerk. De kinderen van het verbond zijn een luisterend oor waard.

2. Het verhaal van de vader
Vragen van kinderen kun je niet onbeantwoord laten. Je kunt ze niet blijven afschepen met: "Weet ik niet" of: "zo is het
altijd geweest". Wanneer het om de dingen van God en om zijn geboden gaat, is het niet voldoende om te zeggen: "De
HERE vraagt het en daarmee basta!" Dan doe je tekort aan de HERE en aan zijn verlossingswerk.
Gods geboden vragen om het verhaal van het verlossingswerk van de HERE. Dat verhaal gaat aan de geboden vooraf.
Mozes maakt dat hier duidelijk. Pas in vers 24 gaat hij het hebben over de geboden van de HERE en de zin daarvan. Daar
kom je uit, zegt hij, na de 'omweg' van het verhaal van wat de HERE heeft gedaan. Dat is een duidelijke aanwijzing voor
het hoe en wat van de godsdienstige opvoeding. Het is belangrijk voor de toonzetting van je onderwijs aan de kinderen. Je
moet tot je zoon zeggen: "Wij waren dienstknechten van Farao in Egypte, maar de HERE heeft ons met een sterke hand uit
Egypte geleid."
De uittocht uit Egypte ligt de mensen nog vers in het geheugen. Velen zullen dat als kind hebben meegemaakt. Ze hebben
gezien hoe hun vaders slavenarbeid moesten verrichten. Maar ze hebben ook meegemaakt hoe de HERE krachtdadig heeft
ingegrepen. Grote tekenen en wonderen deed Hij. "Tot heil voor ons," moeten de vaders vertellen, "en tot groot onheil
voor Egypte, voor de Farao en voor zijn huis." Zo heeft de HERE ons uit Egypte geleid, "om ons te brengen in het land dat
Hij aan onze vaderen onder ede beloofd had, en ons dit te geven." Daar komt het verbond dat God met Abraham, Isaäk
en Jakob sloot, weer om de hoek kijken. Dat verbond van God is het fundament van zijn verlossingswerk. God heeft het
gezegd en daarom doet Hij het ook. Zie, Hij geeft ons het land.
Hier herkennen we het bekende patroon van ellende, verlossing en  straks  dankbaarheid. "Eens waren wij slaven van
Farao in Egypte. De duivel hield ons gevangen in de macht van de zonde en de dood. Maar dat liet de HERE niet over zijn
kant gaan. Hij dacht aan zijn verbond en greep in met zijn machtige hand. De HERE bevrijdde ons uit de macht van Farao,
uit Egypte, dat slavenhuis. Hij leidde ons als vrij volk naar de woning die Hij onze vaderen al beloofd had." Dat is hetzelfde
als de kinderen van de kerk in het Nieuwe Testament moeten horen. Het verhaal van de verlossing door de Here Jezus
Christus. Want in de uittocht uit Egypte trad Hij op als Verlosser. Het is te zien bijv. aan het paaslam dat geslacht moest
worden op het Pascha.
Het is de Heilige Geest en Mozes erom te doen, dat de kinderen door die verhalen de HERE leren kennen. Niet slechts
van een afstandje, maar van heel dichtbij. Wat God vroeger deed, deed Hij voor hen. De kinderen zijn heel direct
betrokken bij dat verlossingswerk van Christus. Dat kun je en dat mag je niet onbewogen vertellen als een objectief
verhaal. Maar daar ben je als ouders en kinderen met heel je bestaan bij betrokken. Het raakt je tot in het diepst van je
hart. Zo is onze God!
Dus begrijpen we ook, dat het antwoord dat Mozes hier in de mond van de vaders in Israël legt, geen lesje is dat ze altijd
letterlijk zo aan hun zoon moeten opdreunen. Mozes geeft een samenvatting, een kapstok, waaraan ouders het levende
verhaal van de levende God kunnen ophangen. Hij zegt: "Begin nu maar met dat verhaal van de God die je redt uit de
macht van de zonde en de dood. Laat zien de ellende en de nood waarin je verkeerde. Maar laat vooral zien Gods
grootheid en zijn genade in Christus." Hij redt ons en brengt ons in het beloofde land. Dat heeft Hij beloofd. Dat doet Hij.
Vandaag evengoed als in de tijd van Mozes. Het spreekt vanzelf, dat de vaders en moeders, die dat verhaal moeten
vertellen, zelf goed moeten weten wie de HERE is. Zij moeten het geloven met hun hele hart, om het bewogen te kunnen
doorvertellen aan hun kinderen. Dat vraagt inspanning en training. Want de vragen van je kinderen zijn niet altijd
gemakkelijk te beantwoorden.

3. Het leven voor de HERE
Je moet kinderen niet doodgooien met Gods geboden. Dat kan grote schade berokkenen. Jongeren kunnen dan
gemakkelijk een hekel aan de dienst van de HERE krijgen en die als iets heel vervelends gaan beleven. 'Wie als jongere
steeds tegen geboden en regels aanloopt en niet voldoende beseft wie de HERE is, die wijze levenswetten gaf, ergert zich
steeds meer en ziet niet Gods liefde in wat Hij gebiedt.'4 Maar dat betekent niet, dat we over Gods geboden moeten
zwijgen. De kinderen moeten een antwoord krijgen op hun vraag naar de zin van die geboden.
Als het blijde verhaal van de verlossing verteld is, kunnen Gods geboden de volle aandacht krijgen. Niet om een domper
op die vreugde te zetten. Maar om daaraan een bedding te geven. God heeft je uit de dood gehaald en in het leven gezet.
Daarom geeft Hij je zijn geboden ten leven. 'Eerst komt het evangelie van de bevrijding, daarna wordt de weg gewezen om
bevrijd te blijven. Israëls welzijn is gebonden aan het luisteren naar en het gehoorzamen aan Gods geboden.'5 God geeft zijn



geboden niet om de mensen te plagen. Maar om ze in het leven te behouden. Hoor maar wat Mozes de vaders van Israël
in de mond legt: 'De HERE gebood ons al deze inzettingen te onderhouden en de HERE, onze God, te vrezen, opdat het
ons altijd wèl zou gaan en Hij ons in het leven zou behouden, zoals dit heden het geval is.'
Beslissend is de opdracht van de HERE achter die inzettingen. God, die ons verlost, schenkt zijn heilzame geboden.
Ouders en kinderen moeten dat met eerbied tegemoet treden. Christelijke levensstijl is allereerst een zaak van het eerbiedig
gehoor geven aan de HERE en zijn geboden. Daarin zullen ouders hun kinderen moeten voorgaan. Niet alleen met
woorden, maar ook in de praktijk. Geloven in deze HERE, die verlost, en in dat geloof gaan doen wat Hij vraagt. Dat
mogen de kinderen zien. Dat maakt indruk op hen. Wie dat gaat doen, in alle zwakheid, heeft recht van spreken. Hij heeft
zijn kinderen iets te antwoorden op de vragen die gesteld worden.
Dat vrezen van de HERE is nodig. Want zonder dat wordt het doen van Gods geboden een uiterlijke zaak. Dat hebben
kinderen gauw door. Het doen van de geboden van de HERE is een zaak van vreugde en van leven. Het is moeilijk om dat
de kinderen duidelijk te maken. God bedoelt met zijn geboden dat het ons goed gaat. De vader in Israël kon daarop
wijzen. "Kijk maar, m'n jongen. We staan hier aan de oever van de Jordaan. We wonen nu in het beloofde land." De zin
van Gods geboden is in het heden aan te wijzen voor wie eerbiedig in de HERE gelooft. Daar vragen kinderen naar.
Terecht!
Opvoeden is steeds een gebeuren tussen verleden en toekomst in. In het heden dus. Het is betrokken op het nu van het
kind, van het gezin, van de kerk en van heel de wereld. En het is een zaak van de ouders om met woord en daad het leven
voor de HERE als de beste zaak ter wereld aan te bevelen. Mozes doet dat in Deuteronomium 6:25 zo: 'En het zal ons tot
gerechtigheid zijn, wanneer wij heel dit gebod naarstig onderhouden voor het aangezicht van de HERE, onze God, zoals
Hij ons geboden heeft'. Dat betekent: als wij in gelovige eerbied voor de HERE, die ons verlost, gaan doen wat Hij zegt,
dan is onze verhouding met Hem goed. Niet om onze verdienste, maar vanwege Christus door de kracht van de Heilige
Geest.
Zulke gelovige, gehoorzame mensen en kinderen heeft de HERE graag. Hij zorgt er door zijn Geest voor dat Hij zulke
kinderen ziet. Wat betreft de kinderen van de kerk schakelt Hij in de eerste plaats de ouders in met hun opvoeding. Vertel
ze van de HERE! Vertel ze van de verlossing, van Gods grote daden en leer ze Gods heilzame geboden in dat verband te
zien. Leer ze op die manier God te loven!
Laten de jongens en meisjes alsjeblieft veel vragen stellen aan vader en moeder en anderen. Doorvragen graag! Om door
te geven wat God zegt en zo te leren leven voor de HERE.

Enige literatuur:
Inge Oostdijk, Van kind tot kind; over godsdienstige opvoeding. Barneveld 1986.
R.A. Houtman e.a., Zo nemen wij de kinderen mee. GSEV-reeks nr. 12. 2e druk. Barneveld 1986.
Dr. W.C. van der Horst e.a., Wat geven wij de jongeren mee? GSEV-reeks nr. 19. Barneveld 1990.
E.A. de Boer, Absalom, mijn zoon, mijn zoon! Aan jongeren en ouders tussen vervreemding en bekering, vreugde en
verdriet. 2e druk. Goes 1991.
Dr. J. Douma, De Tien Geboden II (vierde tot zesde gebod). Kampen 1986 (het hoofdstuk over het vijfde gebod).
J. Kamphuis, Het hallel van de kinderen; de plaats van de kinderen in de lof voor God. Goes 1994 (met name hoofdstuk
7).

Gesprekspunten:
1. Bespreek het volgende citaat uit het genoemde boek van J. Kamphuis: 'Daarom is de christelijke opvoeding - met haar

vele vragen en met haar eigen aanvechtingen - een opvoeding met Christus in het centrum. Ons kind moet geen
vader-binding of moeder-binding krijgen. Opvoeding, die die naam waard is, is opvoeding tot zelfstandigheid: 'daarom
zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten' (Gen. 2:14)! Maar het kind moet wel een Christus-binding krijgen......
Omdat Christus in het centrum staat is christelijke en godvrezende opvoeding ondanks de druk van verwereldlijking, niet
krampachtig, maar blijmoedig.'
Hoe werken we aan de 'Christusbinding' van onze kinderen? En hoe moeilijk vinden we het om onze kinderen los te
laten?

2. Welke plaats hebben liederen in de overdracht van het geloof en de leer van de kerk? (Zie onderwijzende psalmen en
leerdichten als Psalm 78, 105 en 106.)

3. Christen-ouders moeten voorbeelden in vreemdelingschap zijn. Hoe? (Zie Hebreeën 11:13-16 en 39,40).
4. Wat is er aan de hand met christen-jongeren, die geen (kritische) vragen stellen? En wat met ouders die geen antwoord



kunnen of durven geven?

Noten:
1. Zie J. Kamphuis, Het hallel van de kinderen; de plaats van de kinderen in de lof voor God. Goes 1994. Hoofdstuk 2

heeft de titel: 'De kleinen - Gods keurtroepen (Psalm 8)' en hoofdstuk 3: 'De keurtroepen gekeurd (Psalm 8 in de mond
van Christus)'.

2. Denk aan Hanna, de moeder van Samuël, haar gebed en haar aanhoudende zorg voor haar kleine jongen in Silo (1
Samuël 2:18,19). En Paulus noemt met ere de namen van de grootmoeder en de moeder van Timoteüs, Loïs en Eunike,
om hun ongeveinsd geloof, dat ook woont bij Timoteüs zelf (2 Timoteüs 1:5).

3. Een soortgelijke aanwijzing vinden we in Exodus 12:26,27 en Jozua 4:6,7.
4. Inge Oostdijk, Van kind tot kind, over godsdienstige opvoeding. Barneveld 1986, p. 19.
5. J. Douma, De Tien Geboden II (vierde tot zesde gebod). Kampen 1986, p. 80,81.


