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Soms kom je in boeken van die zinnen tegen die blijven hangen. Woorden waarover je 
blijft nadenken. Een opmerking die blijkbaar meer zegt dan dat er staat. Laatst had ik 
er weer zo één. Het gaat om deze zin waarin een kenmerk wordt genoemd van de jeugd 
van deze tijd: ‘Kinderen als een levensdoel’. Die opmerking stond in een interessant 
boekje. Een boekje over de vraag hoe je een groep kinderen en tieners in deze tijd kunt 
boeien met het Evangelie. Het heet: Millenniumkids.1 Tussen twee haakjes: een aan te 
bevelen boekwerkje voor jeugdverenigingleiders! 
 
In Millenniumkids staan in het hoofdstuk ‘Kleintjes-worden-groot in notendop’ twee rijen. 
Eén rij met kenmerken van de jeugd van vroeger en één met kenmerken van de jeugd van nu. 
Een paar voorbeelden uit die lange opsomming. Onder vroeger staan de volgende 
opmerkingen: luisteren, gehoorzamen, samen thuis, met broertjes/zusjes op één kamer, spelen 
met wat er is, woordcultuur, rust en regelmaat. Daarnaast in het rechter rijtje van nu: assertief, 
onderhandelen, grote mobiliteit van het gezin, activerende leerspelletjes, beeldcultuur en volle 
agenda. Heel herkenbaar allemaal. We zien het, bij wijze van spreken, voor ons. En om ons 
heen. 
 
Jeugd van nu 
Nu naar de zin die me pakte: ‘Kinderen zijn een levensdoel’. Die stond in de rij met de 
opmerkingen over de jeugd van tegenwoordig. Vroeger waren kinderen een onderdeel van het 
leven. Nu zijn ze een levensdoel. In mijn woorden: vroeger kwamen kinderen er ‘gewoon’. 
Nu zijn ze ‘gepland’. De ouders zijn er helemaal op ingesteld. Ze hebben een duidelijke 
voorstelling van wat ze (met hun kinderen) willen bereiken. 
Daarover doordenkend las ik de rechter rij nog es door. Wat was daar te lezen? Nú gaan 
kinderen naar de RIAGG, naar de logopedist en naar andere deskundigen. Nú is het onderwijs 
adaptief. Dat betekent dat het op maat van elk individueel kind moet zijn toegesneden. 
Tegenwoordig bestaan de meeste gezinnen uit één of twee kinderen. Kinderen ontvangen 
nieuwe spullen op het moment dat ze erom vragen. Kinderkamers worden thematisch 
ingericht met overmatig veel speelgoed. Kinderfeestjes worden buitenshuis gehouden. Het 
mag allemaal wat kosten. De tijd die voor de kinderen wordt uitgetrokken, wordt uitermate 
goed besteed: quality-time. Quality-time: het gaat om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. Dat 
houdt in: ouders staan niet altijd voor de kinderen klaar, maar als vader en/of moeder er zijn, 
dan krijgen de kinderen ook alle aandacht. 
Als kinderen als een levensdoel worden gezien, zijn dat allemaal logische gevolgen. 
 
Een levensdoel 
In de bewuste zin viel me ook het woordje ‘een’ op. Kinderen zijn een levensdoel. Naast dat 
ene doel zijn er dus meer doelen. Niet alles tegelijk…. Eerst de opleiding als doel, dan de 
carrière. Na de carrière van de moeder een nieuw doel: kinderen. Uit statistiekcijfers blijkt dat 
er vaak zo wordt gedacht. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen namelijk hun eerste kind 
krijgen, is de laatste jaren steeds verder omhoog gegaan. 

                                                           
1 Wilma Veen-Wietsma, Millenniumkids, uitg. HGJB, Bilthoven, 3e druk, 2002. 
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Op een bepaald moment worden kinderen dus het doel. En wat heeft dat voor gevolgen? 
Welke verwachtingen hebben ouders van kinderen die op dat moment welkom zijn? Van de 
kinderen wordt bij voorbaat heel veel verwacht. Dat kán bijna niet anders. Kinderen moeten 
voldoen aan een ideaalbeeld. Ze moeten op alle gebieden goed mee kunnen komen. Ze 
moeten er goed uitzien. Ze moeten een bepaald (school)niveau halen. Ze moeten goed met 
iedereen op kunnen schieten. Ze moeten zich fatsoenlijk gedragen. Ze moeten een goede 
toekomst hebben. Een toekomst in een maatschappij die menswaardig is. 
Maar dan komt het! Niet alle kinderen zullen aan de verwachtingen (kunnen) voldoen. Lang 
niet alle kinderen! Wat dan? Wat te doen als kinderen er niet zo goed uitzien, niet zo goed 
kunnen leren, niet zo sociaal zijn of niet lekker in hun vel zitten? Moeten ouders dan hun 
kinderen laten voldoen aan de verwachtingen? Merkkleding maakt veel goed en bij een scheef 
gebit is een beugel gauw gezet. Komt het kind niet mee op school, dan is er wel extra hulp. 
“Juf, kunt u mijn zoon geen huiswerk meegeven?” “Meester, hebt u wel gemerkt dat…?” Kan 
het kind zich sociaal gezien niet redden, dan is er wel een training. Is het kind emotioneel wat 
gevoelig? Er zijn genoeg therapieën…. 
Als kinderen een doel zijn in het leven, dan wordt er heel wat van die kinderen verwacht. 
Dat roept een belangrijke vraag op: mogen kinderen nog gewoon zijn wie ze zijn? Vaak blijkt 
dat dat niet zo is. Dat is zorgelijk! 
 
Acceptatie 
Worden kinderen geaccepteerd zoals ze zijn? Daar ligt een belangrijk vraagpunt. 
Hierboven is alles gesteld in de trant van: zo gaat dat tegenwoordig. We zien het om ons heen: 
op tv, in de bladen, bij de buren, in de stad. We herkennen het. Blijft het daarbij? Of zien we 
het ook bij onszelf? 
We leven in een maatschappij waarin er tegen kinderen anders wordt aangekeken dan 
vroeger. Wij leven ín die maatschappij. En we doen eraan mee. Al die opmerkingen hiervoor 
over kinderen van nu…, het is toch net zo goed bij ons te zien? Zo ‘geheel anders’ leven we 
toch niet? Onze kinderen moeten toch wel meedoen…? Wij willen er toch ook bij horen? 
Dat accepteren van de kinderen zoals ze zijn, hoe ligt dat bij ons? 
 
Uniek 
Elk kind dat wordt geboren, krijgen we uit Gods Hand. Elk kind als een uniek schepsel. Elke 
geboorte is weer een wonder. “Alles zit erop en eraan”, zeggen we dan. En alles zit ‘erin’: elk 
mens heeft een eigen persoonlijkheid. Zo hebben we de kinderen, onze kinderen, gekregen. 
Als mensen met mogelijkheden en onmogelijkheden. Het ene kind heeft dit, het andere dat. 
Het éne heeft meer meegekregen dan het andere. Maar wat is dat dan, dat ‘meer’? Elk kind 
heeft zijn eigen plaats. Voor God is elk kind op z’n eigen plaats met alles erop, eraan en ‘erin’ 
even waardevol. Dus ontvangen we het blij en dankbaar. Elke dag lezen we dat in de 
geboorteadvertenties. Mooi om te zien en te lezen. 
Acceptatie is zo belangrijk. God accepteert ons zoals we zijn. Uit liefde en genade. Niet 
omdat we zo goed zijn. We weten wel beter. Wij moeten ons dagelijks bekeren. In gebed 
vergeving vragen van onze zonden. Dat mag elke dag opnieuw. Omdat we in zijn ogen 
waardevol zijn. Wat een Groot Voorbeeld! 
Onze kinderen doen ook elke dag verkeerde dingen. Om moe van te worden, soms. Wat een 
geduld moeten we dan hebben. Als de grondhouding een houding is van acceptatie, gaan we 
er makkelijker positief mee om. Al blijft het moeilijk! 
Het hoort bij de opvoeding. Dat is een doel voor ons leven, als we kinderen van Hem hebben 
gekregen! Een doel door God gegeven. Daar hoort bij dat we de kinderen leren zichzelf te 
zien zoals God ze ziet: als waardevolle kinderen van Hem. In liefde ontvangen en geboren. 
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Waardevol 
Kinderen mogen zijn wie ze zijn. Ze mogen worden wie ze zijn. Mooie woorden, maar werkt 
het zo? Mogen kinderen zijn wie ze zijn? Kunnen kinderen worden wie ze zijn? Dat hangt van 
de opvoeders en van de omgeving af. Mogelijkheden en onmogelijkheden moeten gekend 
worden. Kinderen zijn daarin afhankelijk van anderen. De opvoeder en de omgeving geven 
aan wat goed gaat en wat niet goed gaat. Waar ligt de nadruk op? Op het positieve of op het 
negatieve? Opvoeders zijn belangrijk als het gaat om het opbouwen van zelfkennis, 
zelfvertrouwen, gevoel van eigenwaarde enz. 
Bij acceptatie hoort onvoorwaardelijkheid. Niet pas accepteren als het kind aan bepaalde 
verwachtingen heeft voldaan. Begint accepteren zo niet veel te lijken op ‘alles maar goed 
vinden’? Dat is niet de bedoeling. Kinderen maken ‘fouten’. Ze kunnen heel vervelend doen. 
Ze kunnen brutale opmerkingen maken. Een grote mond hebben of vloeken. Ze kunnen niet 
luisteren en hun eigen gang gaan. Ze kunnen stelen en liegen. Noem alle overtredingen tegen 
de geboden maar op. 
Dat gedrag accepteren we niet van de kinderen, maar daarmee wijzen we de kinderen nog niet 
af. Het gedrag is aanleiding voor een bijsturing. Het komt er dus op aan hoe we omgaan met 
verkeerd gedrag. Wat zeggen we: “Je bent vervelend”, of “Je doet vervelend”? Eén woord 
verschil, maar wel een wezenlijk verschil. Een kind moet veel leren. Ook van dingen die het 
verkeerd doet. Dat hoort bij de opvoeding. Opvoeders doen het uit liefde, omdat ze het kind 
waardevol vinden. 
 
Aanvaarding 
Een ander aanvaarden begint bij jezelf. God vraagt van ons dat wij onze naaste liefhebben als 
onszelf. Je kinderen liefhebben als jezelf. Jezelf eerst aanvaarden, lukt dat eigenlijk wel? Heb 
je dat geleerd? Een positieve houding tegenover jezelf is nodig voor een positieve houding ten 
opzichte van een ander. Accepteren we onszelf eigenlijk wel? Soms moet je - pijnlijk - 
vaststellen dat dat niet zo is. Hoe wil je het dan doorgeven? Dat is erg moeilijk. Verwijten 
maken heeft geen zin. Naar God gaan wel. In gebed vragen om zijn hulp. God accepteert ons 
en luistert elke keer weer! In volkomen aanvaarding van ons zoals we zijn. Hij doet dat uit 
liefde. Verdiend hebben we het niet. 
Die liefde is zo belangrijk. Dat is de basis, het uitgangspunt. God heeft ons liefgehad. Dat wil 
niet zeggen dat wij zonder schuld voor Hem staan. We weten wel beter. We moeten elke dag 
opnieuw wedergeboren worden. Dat blijft bestaan. Elke dag berouw en bekering. Voor onze 
Vader geldt niet: als we eerst maar…. Nee, welkom! Altijd. Wat een Groot Voorbeeld! 
 
Doel 
Kinderen als een levensdoel. Die woorden brachten me aan het denken. En er kwam van alles 
uit voort. Die gedachten staan hierboven. Ik geef de woorden graag door om verder over na te 
blijven denken. 
Met daarbij een aantal vragen: 
Zijn kinderen een levensdoel voor ons? 
Hoe kijken we tegen onze kinderen aan en welke gevolgen heeft dat? 
Accepteren we de kinderen met hun mogelijkheden en onmogelijkheden? 
Mogen kinderen worden wie ze zijn? 
Weten we eigenlijk wel wie ze zijn? Zo niet, hoe komen we daar dan achter? 
Welk beeld krijgen kinderen van zichzelf door onze manier van doen? 
En als het met de kinderen anders gaat dan we verwacht hadden, wat doen we dan? Meteen 
bijsturen? Zoon of dochter dingen verwijten? Overvragen misschien? Of boos worden op de 
meester of juf? Pilletjes en therapieën gebruiken? 
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In dit artikel heb ik vooral een voorzet willen geven. Om verder over door te denken. Om 
samen te bespreken. 
Want er zit erg veel vast aan deze zin. ’t Is echt zo’n opmerking die je niet loslaat. 
Kinderen als een levensdoel…? 
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