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Suggestie om te beginnen:
Deel met elkaar een
anekdote uit je tienertijd.
Hoe reageerden jouw
ouders?
Om te zingen:
Opw. 123
Opw 802
Door alle tijden, Kinga Ban
Opw. 764
Om te lezen:
Rechters 13: 8- 14: 9
Boekentips:

Als kinderen andere wegen gaan.
Ook onder ons zijn er (groot)ouders van wie één of meer (klein)kinderen weinig of niets meer
hebben met kerk en geloof. Als je taak als opvoeder erop zit – of als jouw opvoedpogingen niet
meer aankomen – als je vervolgens merkt dat je kind dingen doet die misschien heel verkeerd
gaan uitpakken, dan voel je angst, verdriet, schuld, en schaamte. Het is een gevoelig thema. Het
kan ook lastig zijn om hier open over te zijn naar anderen, ook naar gemeenteleden. Zo schreef
iemand een ingezonden brief met de titel Masker:
“Een blije kerkdienst, waarin veel jongelui belijdenis doen. (…) Terwijl het oude vertrouwde
schuldgevoel mijn keel dichtknijpt (…) voel ik mijn masker langzaam zakken. Een feestende kerk en
ik sta aan de zijlijn. Mijn kinderen bouwen heel andere feestjes.”
Het is belangrijk dat we elkaar beluisteren, vasthouden, met en voor elkaar bidden, trouw zijn.
Ook dat hoort bij ‘generaties verbinden’. We komen er zeker mee in aanraking.
Lezen: Rechters 13: 8- 14:9
Ik heb mezelf ingeleefd in Manoach: hoe was het voor hem om de vader van Simson te zijn – van
een zoon die nogal eigengereid zijn weg ging. In het intermezzo dat nu volgt, vertolk ik zijn
perspectief. Ik doe dat in de vorm van een brief van Manoach, gericht aan zijn zoon.

Simson, mijn zoon,
Er zijn zo veel dingen die ik je had willen zeggen, maar die ik nooit heb gezegd. Nu doe ik het maar op
deze manier. Ik heb me afgevraagd hoe het komt dat jij zulke andere wegen ging. Wat maakte dat jij
dat jij telkens je ‘ogen’ achternaging – dat je steeds zwichtte voor wat je zag, vooral in vrouwelijk
schoon (14:1, 16:1) – totdat jouw beide ogen werden uitgestoken (16:21)? Waarom deed je mee met
een drinkgelag (14:10), en waarom raakte je kadavers aan (14:8-9, 15:15) en lijken (14:19), terwijl je
wist dat dit verboden terrein was voor jou als nazireeër (13:7, 16:17, vgl. Numeri 6:1-6)?
Boek van Margriet van der In deze brief wil ik een boekje opendoen over mijn rol als vader, ook in de geloofsopvoeding. Ik ben
Kooi en Wim ter Horst
erachter gekomen dat ik heel erg mijn best deed om een goede gelovige te zijn. Ik was een beetje bang
voor God, denk ik achteraf. Ik wilde dingen in eigen hand houden, controle uitoefenen. Op een dag had
Tony en
een engel aan jouw moeder heldere instructies gegeven. Maar wat bad ik: “Heer, wilt U die engel nog
Bart
een keer sturen om ons te vertellen wat we moeten doen wanneer de jongen eenmaal geboren is”
Compolo
(13:8). Ik wilde het per se zelf horen! Ik ging voor maximale zekerheid. Toen die engel inderdaad nog
een keer verscheen, vroeg ik hem: “Bent u degene die met mijn vrouw gesproken heeft?” (13:11) Dat
was ook de vraag van een control freak! Want mama wist 100% zeker dat het dezelfde was (13:10).
Daarna vroeg ik de engel om een handleiding voor jouw leven. “Hoe moet de jongen zich dan
gedragen…?” (13:12). Dat leverde niks op (13:13-14). Maar zoals ik al zei: ik wilde het goed doen voor
God. Dus ik dacht: ‘Laat ik dan in elk geval een goede gastheer zijn!’ Ik bood de engel aan dat hij mocht
Tip:
blijven eten(13:15). Dat weigerde hij. Toen zei ik: “Zeg ons uw naam” (13:17). Want iemands naam
Investeer in de volgende
weten, betekent grip op iemand hebben. Maar ook dat kreeg ik niet voor elkaar (13:18). Vervolgens
generatie, organiseer een
bracht ik een brandoffer aan God (13:19). Die tip had de engel mij gegeven (13:16). Nou, dat heb ik
Parenting Course.
geweten zeg. Ik schrok me te pletter “We hebben God gezien. Dat wordt onze dood!”, riep ik tegen
Deze bieden ouders een
mama (13:22). Gelukkig is zij een nuchter type. Ze had zoiets van: ‘God heeft ons beloofd dat we een
inspirerende en motiverende
zoon krijgen. Dan zou het wel erg vreemd zijn als Hij ons nu zou doden, toch?’ (13:23) Daar had ze
methode om met opvoeding
natuurlijk helemaal gelijk in. Simson, ik heb me afgevraagd: wat maakte dat jij dingen voor ons
aan de slag te gaan.
verzweeg? Bijvoorbeeld toen je een leeuw aan stukken had gescheurd – waarom zei je hier niets
Zie website van Alpha
(14:6)? En toen je ons later honing gaf uit het kadaver van diezelfde leeuw – waarom vertelde je er
toen niet bij waar die honing vandaan kwam (14:9)? Was dat alleen omdat het een overtreding was
van de dieetaanwijzingen die de engel had gegeven? Mijn punt is dit, Simson. Voordat jij als een jonge
leeuw die leeuw te lijf ging, had jij twintig jaar meegemaakt hoe ik leefde. Misschien had jij daarom
zoiets van: ‘Er zijn dingen die ik echt niet met jou ga delen, pa, want dan ga je mij weer controleren.

Team Kerngroepen

Voor het geloofsgesprek
Tegelijk vind ik dat ik op één punt juist te toegeeflijk ben geweest. Dat was toen jij met een Filistijns
1. ‘Als kinderen/
meisje wilde trouwen. Ik had toen moeten zeggen: ‘ Het is jouw roeping om de Filistijnen te
familieleden andere wegen bestrijden (13:5) – niet om met ze te vrijen!’ Maar je was zo stellig: “Dit meisje moet u voor me
gaan’, is een gevoelig thema, vragen” (14:3), dat ik bang was om hier een duidelijke grens te trekken. Ik wilde het contact met jou
zowel voor gezinnen maar niet kwijtraken. Daarom reageerde wat slapjes: ‘Waarom trouw je niet iemand uit ons eigen volk…?’
ook voor de Lichtboog als
(14:3) Ik had moeten weigeren om mee te gaan naar Timna. Maar ik ging wel mee (14:5) – en
geheel. Houdt dit
uiteindelijk ging je hele huwelijk naar de Filistijnen! (14:20; 15:6)
onderwerp je bezig? Wat is
Ik noem nog één ding waarover ik met jou had willen praten, maar wat nooit goed is gelukt. Dat is
je ervaring, en hoe ga je
het onderwerp seksualiteit. Elke vader zou het hierover met zijn zoon(s) moeten hebben, maar op
ermee om?
een of andere manier kwam het er niet van. Ik denk dat jij je vaak heel eenzaam hebt gevoeld. Als je
je eenzaam voelt, dan heb je wel dat je op seksueel gebied extra gevoelig en beïnvloedbaar bent.
2. Als kinderen andere
wegen gaan, is dat hetzelfde Ook al keur ik het niet goed dat je naar de hoeren ging (16:1) en dat je daarna een verhouding
als ‘mijn kind gelooft niet
begon met Delila (16:4), ik heb wel begrip voor de worstelingen die je zult hebben gehad. Het is wel
meer’? Hoe kijk jij daar
zo dat ik heb geprobeerd om jou een voorbeeld te geven van een goed huwelijk. Je moeder en ik
tegenaan? En hoe zou Jezus waren heel verschillend, maar we praatten veel (13:6-7; 10; 22-23). In een duurzame relatie is er
reageren?
altijd een link tussen communicatie en seksualiteit. Dat – en nog veel meer – had ik graag met je
besproken. Simson, hoe dit alles ook zij: God heeft wel door jou heen gewerkt. Hij geeft ons nooit op.
3. Als je de brief van
Manoach leest, herken
In deze reflectie zitten al veel aanknopingspunten om over na te denken en samen over door te
je gedachten en gevoelens praten.
van hem, welke wel of niet? (1) Over het zoeken naar de juiste balans tussen controleren/grenzen stellen aan de ene kant,
en vrijlaten aan de andere kant.
(2) Over wat jouw beeld is van Wie God is, en hoe je dit overbrengt.
(3) Over hoe je met elkaar in gesprek komt over seksualiteit, etc.
(4) Bevestig je kind waar je maar kunt
Dit is een advies van Tony Campolo, wiens zoon Bart een andere weg ging. Gebruik elke
mogelijkheid om je kind te bevestigen en aan te moedigen als hij of zij iets laat zien van de
waarden van Gods koninkrijk. Laat je kinderen weten dat jij een verband ziet tussen hun gedrag
en de liefde van God, ook al zien zij dit anders. Intussen blijf je trouw aan je eigen visie als het
gaat om de diepste Bron van alle goedheid en schoonheid en waarheid.
(5) Méér dan je kind liefhebben, kan en hoef je niet doen, als vader of moeder. Liefhebben – en
dan loslaten. Je kunt jezelf ook té verantwoordelijk en te belangrijk voelen als ouders. De
5. Uit de boeken die Robert successen van je kinderen zijn die van henzelf, niet die van jou. En de gevolgen van hun
aanbeveelt gaf hij een aantal verkeerde keuzes zullen ze zelf moeten dragen.
praktische tips mee over
liefdevol loslaten. Ga ze
Liefhebben en loslaten
eens na, en deel jullie
Hoe kun je het ‘liefhebben en loslaten’ praktisch vormgeven als je kind een andere weg gaat?
gedachten of ervaringen
Aanvaarden van wie je kind zelf zegt te willen zijn – van haar (of zijn) nieuwe zelfidentificatie.
met elkaar.
Neem afscheid van jouw ideaal, van je droom hoe je kind zou ‘moeten’ zijn.
4. De 5 onderwerpen om
over na te denken, zie hier
rechtsonder: welke spreekt
jou het meeste aan, waar
loop je tegen aan, of ben je
tegenaan gelopen? Besef
wel: over ieder onderwerp
zou al een avond gevuld
kunnen worden.

Je eigen fouten onder ogen willen zien. ‘Wat heb ik mogelijk verkeerd gedaan in de (geloofs-)
Als er in openheid en
opvoeding?’ Dat is een oefening in nederigheid. Daar word je een ‘mooier’ mens van
kwetsbaarheid veel gedeeld Vergeving vragen aan God en aan je kind voor fouten in de opvoeding. Als ouders dien je het
is; bid voor elkaar.
besef te hebben dat zowel jullie als je kind ‘redding’ nodig hebben.
Blijven bidden. Wacht op God in gebed. Schakel anderen in om voor jou en voor je kind te
6. Even een zijweg:
bidden. Richt jezelf in je gebeden op God. Verdraag. Wacht. Vergeef. Heb lief. En houd vol. Bid
Lees Lukas 15, de drie
om de Heilige Geest.”
gelijkenissen over het
God gaat met ons door, Hij geeft het niet op met Simson – in het Nieuwe Testament wordt
verloren gewaande. Jezus Simson zelfs genoemd in het rijtje ‘geloofshelden’ (Heb. 11:32)! God geeft het niet op met jouw
geeft drie benaderingen als (klein)kinderen, of met jouzelf. In Jezus’ naam. Amen
voorbeeld: zoeken (schaap)
vegen (penning) wachten
Psalm 91: 11-12
(zoon). Wat kun je van deze Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen.
gelijkenissen leren
Zij zullen u op de handen dragen

