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"Wanneer zul jij nou eindelijk eens luisteren... hou je bek!" Een driftige vader tegen z'n kind.
"Hou jij je kop man...", reageert de zoon.

Een willekeurig voorbeeld van hoe dingen bij ons kunnen gaan. De vader gebruikt in z'n woede grove taal. Eigenlijk
onwaardig aan iemand die het beeld van God moet vertonen. Hij zal het ook niet mooi van zichzelf vinden. En toch gebeurt
het.
De zoon heeft door de ervaring geleerd dat hij wel brutaal kan zijn zonder al te veel gevolgen. Ook al is zijn vader degene
die hem namens de Here leiding moet geven. Hij respecteert hem daarin niet en staat zichzelf toe om een kindonwaardige
reactie te geven.
Waar staan we met elkaar als het gaat om de ontwikkeling van waarden en normen?

Huisstijl in de kerk
Opvattingen over wat mooi en lelijk, goed en kwaad is, leer je niet alleen door speciale lessen op school of bij je ouders.
Je pikt ze op. Tussendoor. Door te kijken, te luisteren, geconfronteerd te worden. De hele omgeving speelt daarin een rol.
Ouders, broers en zussen, school en buurt. Ten goede en ten kwade. Daarom is het noodzakelijk dat we elkaar regelmatig
bewust maken van dit gebeuren, dat ongemerkt plaatsvindt.
De Here heeft ons in één lichaam geroepen en voor Zich uitgekozen om zijn volk te zijn. Daarom heeft de leefstijl in het
individuele huis onmiddellijk te maken met onze kerkstijl.
We leven als kinderen van de Here midden tussen mensen die er geen punt van maken wanneer het leven verruwt.
Taalgebruik en omgangsmanieren: wie straft een kind nog omdat het een grote mond opzet tegen z'n ouders?
Voor ouders die vinden dat ze een opvoedingstaak hebben en kinderen behoren leiding te geven, zijn dit soort invloeden
soms echt een probleem. Je lijkt dan zo'n buldog als je je kinderen met een zekere gestrengheid opvoedt.
Maar wat een misvatting is dit. Ik durf het zelfs zo te stellen dat wie als kind niet leert om respect te hebben voor mensen,
oud of jong, in gevaar verkeert. Hij kan vervallen in zo'n grofheid van leven, dat hij niet beseft hoe het proeft om de Here te
dienen in gedachten, woorden en werken. Je mist de fijngevoeligheid om te kunnen onderscheiden waarop het aankomt.

Fijnproever
Het proeven van mooie waarden en normen kun je leren van je ouders, die veel meer levenswijsheid hebben dan jij. Wat
een dwaasheid is het om te denken dat ouders hun kinderen alleen maar beknotten, als ze bepaalde zaken duidelijk
afkeuren en verbieden om daaraan deel te nemen.
Het is juist de liefde die hun behoud zoekt waardoor je, soms ook met een zeer hart, je kinderen inperkt. Waarden en
normen, opvattingen over goed en kwaad, je moet daarin leiding krijgen van je liefhebbende ouders die zich druk maken
om je ziel.
In onze kerkelijke gemeenschap hebben we elkaar daarom broodnodig. Onze kinderen leren van elkaar wat mooi en lelijk
is. Daarom moeten we erbij zijn, wat er ook al om ons heen gezegd wordt. Wij zijn op weg naar een beter, een hemels
vaderland en dat betekent alles voor ons samenleven als kerkgemeenschap. Deze denktrant is niet modern. We kiezen wel
zelf, zeggen we dan. Maar met elkaar zien we toch wel de problemen die zo'n loszandcultuur met zich meebrengt. Pas als
het de spuigaten uitloopt met de houding van de jeugd, steken bezorgde ouders de koppen bij elkaar.
Wij willen toch graag vasthouden aan wat de Here ons geeft en in ons leven '... die trouwe Heer voor zijn gena' bedanken...'
Als de Here ons kinderen geeft, brengen we hen bij de doopvont en beloven met heel ons hart dat we hen willen opvoeden
in Gods weg. We hebben dus een vooropgezet plan in ons hoofd en hart. Dit kind is voor en van de Here. We zullen er
ons best voor doen dat het ook de Here leert kennen. Niet alleen met het hoofd, maar ook met het hart.
We zijn geen pragmatisten. We hanteren een toetssteen. En juist daarom is het goed dat we ons regelmatig afvragen: 'Zoek
ik echt met heel mijn hart de wil van God in mijn opvoedingsstijl in ons gezin? Is mijn belijdenis van Gods genade over ons
leven theorie, of leef ik het uit in de omgang met onze kinderen?'
Een fijnproeverstijl, dat is geen onderlinge bemoeizucht, maar een levend besef dat we voor een belangrijk deel van elkaars
opstelling afhankelijk zijn als we onze kinderen willen begeleiden.



Een eigen volk
We staan apart. De Here heeft ons met een speciale bedoeling aan elkaar gegeven. Psalm 100 zegt het heel mooi. Voor
diegenen die ervan houden om te vergelijken: de Zuid-Afrikaanse berijming zegt:
        Die Heer is God, erken dat Hy
        'n eie volk vir Hom berei,
        'n volk om Hom te dien en vrees
        en skape van sy wei te wees...
We zijn ervoor bedoeld om Hem te dienen en te vrezen. Het gaat in ons leven dus niet in de eerste plaats om onszelf. We
zijn gelukkig verlost van de verslaving aan de zelfrealisatie. Dat betekent alles voor de ontwikkeling van opvattingen over
goed en kwaad. Mooi en lelijk. Belangrijk en onbelangrijk.
Hoe kunnen we ernaar streven om aan de Here gehoorzaam te blijven? Terwijl we tussen mensen leven die een heel ander
levensprogram hebben? Het belangrijkste punt is, lijkt mij, dat we elke dag bereid zijn om onszelf kritisch te toetsen. De
tien geboden, leven die in mijn hart? Ja? Dan zullen de kinderen dat merken.
Waaraan? Ik sta het mezelf en de kinderen niet toe dat we zitten te roddelen over andere mensen. Ik wil het niet hebben
dat anderen belachelijk gemaakt worden, maar ik help hen om oog te krijgen voor de behoefte van anderen. We bidden
voor de achteruitgang in andere kerken, want dat vinden we heel erg voor de gewone kerkmensen die daarbij horen. We
sturen een kaart of een bloemetje als er iets te huilen of te vieren is. Ik geef een ferme tik als de kinderen brutaal blijven
tegen mij en anderen. Ik ben een gezagsdrager namens de Here en moet mijn kind leiden, niet naar de orde van de wereld,
maar naar Gods orde. Ik weet van de gevolgen van Eli's slapheid. Ik ben niet bang om onze kinderen de waarheid te
vertellen, want ik wil zielsgraag dat ze kinderen van de Here zullen worden, die Hem met blijdschap zullen dienen.
Als je zo leeft, ben je geen vitter of iemand die op elke slak zout legt. Je probeert uit te leggen en je verdedigt de goede
regels van de Here, want we zijn voor iets anders bestemd dan om door de wereld geliefd te worden.
Trouwens, dan kun je ook Psalm 101 met een vrij geweten blijven zingen. Na Psalm 100, dat loflied over onze
bestemming, komt dat mooie vervolg: in je leven uit laten komen dat je het wéét: 'Onrecht en schande, afval van de Here,
ik haat het, ja ik zal het van mij weren.' Het is een prachtig lied, maar het is elke keer weer een aanslag op ons geweten,
want dan zien we onze slordigheid weer.
Samengevat: de kinderen zullen aan ons kunnen merken dat we de strijd voeren van de Geest tegen het vlees.

Niet bang zijn
Het kan gebeuren dat we helemaal instemmen met het vorige gedeelte: Psalm 101, ons levenslied. En toch, we missen de
moed om alleen te staan. Zelfs in de eigen gemeente soms. Onze kinderen nemen het ons kwalijk wanneer ze anders dan
anderen moeten zijn. Als ze ouders hebben die bepaalde dingen gewoonweg verbieden en dan ook nog zeggen dat het hun
offer voor de Here is, reageren ze met een kwaaie kop. Logisch, heel logisch toch. Wie van ons aanvaardt eigenlijk zonder
mopperen het juk dat ons zal sterk maken?
Maar wat mag je blij zijn met ouders die jouw onverstandigheid hebben weerstreefd! Lees in Psalm 73 over David. Hij
heeft een tijd gekend dat hij alleen maar kritiek had; dwaas was bij God, zegt hij later zelf. De verandering in denken en
opvatting kwam pas toen hij in Gods heiligdom inging. Wel, voordat een kind leert om in Gods heiligdom in te gaan, zal het
leiding van ouders en opvoeders moeten krijgen. Je komt daar niet vanzelf.
Als we op onze kinderen moeten afgaan, zou er geen gereformeerde waardeontwikkeling kunnen bestaan. Want wie kiest
er nu voor om zo apart te blijven van zijn omgeving? Zelfs in je eigen geloofsgemeenschap is het dikwijls nodig dat er
broeders, zusters zijn die protesteren. In beweging komen tegen ingeslepen lauwheid. De vinger leggen bij dingen die nooit
goedkeuring in Gods ogen kunnen hebben. Al is het door onze hele omgeving aanvaard als onomkeerbaar, die broeder of
zuster protesteert, omdat de geest die het gedrag van de gelovigen stuurt, niet deugt.
Wie op de Here let, is helemaal niet bang om alleen te staan. Ook kinderen niet. Als je de Here en zijn geweldige liefde
hebt leren kennen, dan ervaar je het christelijke leven, met al die keuzen tégen verleiding, niet eens als beklemmend. Dan
begrijp je inderdaad wat Galaten 5 bedoelt. Dat is geen harde wet, dat is léven. Waar het ten diepste om gaat, bij het leren
ontwikkelen van waarden en normen, is dat de Here Jezus in je leven de plaats heeft die Hij verdient. Door Hém worden
dingen mooi en lelijk. Als je vlak bij Hem gaat staan, word je zomaar wijs in het beoordelen van wat goed, rein, volkomen,
belangrijk of onbelangrijk is.

Vrij leven
Gelukkig die kinderen, die ouders hebben die maatschappijkritisch zijn. Ouders die beoordelend rondkijken en samen met
hun kinderen opvattingen ontwikkelen. Inderdaad, als het gesprek in huis aan de eettafel, onder die lamp, verstomt, dan zijn



de kinderen te beklagen. Om minstens twee redenen moeten we elkaar aanmoedigen om in onze gezinnen het gesprek over
en de toelichting op de loop der dingen te blijven voeren of opnieuw in te voeren.
In de eerste plaats: als we onze taak als ouders serieus voor Gods aangezicht willen uitvoeren, dan moeten we dat ook
dóen. Geeft niet wat anderen zeggen. Wij zelf staan voor de Here. Als we oud geworden zijn en de kinderen zelfstandig,
hoeven we niet vol zelfverwijt te zitten verzuchten dat we er meer aan hadden moeten doen. Voor een vrij geweten en een
vrij leven onder Gods ogen trouw zijn aan Gods goede regels.
De tweede reden: voor de kinderen zelf. Hoe erg moet het voor je zijn als je niet eens met je ouders kunt knokken over
opvattingen inzake goed en kwaad, mooi en lelijk. Dat je ouders hebt die altijd zeggen: ja, zo zou je het ook kunnen zien,
ja. Wat akelig, dat je niet de waarschuwende woorden van je moeder hoort weerklinken als je op het randje van de zonde
staat. En wat moet je als jongere in vredesnaam zeggen over rein en onrein als je met iemand van buiten de kerk praat en
hem moet verduidelijken dat het leven met de Here alternatief, geheel anders en vrij is?
Als je zo met die kostbare geschenken van God - en dat zijn onze kinderen toch - probeert om te gaan, geef je
ondertussen een beeld van hoe je als gereformeerde in de samenleving staat. Positief en kritisch, want je weet dat je aan de
goede kant getrokken bent, door Gods liefde. Je hebt een boodschap en je verlangt ernaar dat ieder de Here leert kennen.
Nee, je leert dit niet alleen in de schoolbanken. Je leert deze waarden en normen uit de gebeden en de commentaren die je
van de ouderen hoort. Met andere woorden: uit het gehalte van het geestelijke leven van hen die als volwassenen het beeld
van God vertonen.

Gesprekspunten:
1. Hoe doorbreek je je eigen schroom om medebroeders en -zusters aan te spreken op een te gemakkelijke

levensinstelling?
2. De klassenonderwijzer van jouw kind op de basisschool heeft slechte manieren, slordige kleding en grof taalgebruik.

Hoe pak je zo'n probleem aan?
3. Je ziet heel goed dat er in je eigen gezin fouten en slordigheden begaan worden. Je wilt dit eigenlijk graag veranderen.

Welke adviezen kun je elkaar geven?
4. Is de laatste alinea van dit artikel wel waar?


