
HET VOORRECHT OM JE KINDEREN TE MOGEN HELPEN ONTWIKKELEN



4 En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op (verbitter hen 
niet), maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing 
van de Heere.

4 Ouders, behandel uw kinderen zo dat zij niet dwars en 
haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de Here leren volgen 
en liefhebben. (HTB)

Efeze 6:4



Vraag haar: vind je dat ik je liefdevol behandel?

Vraag hem: vind je dat ik je respectvol behandel?

Vraag elkaar: vind je dat ik overheersend ben?



20 Wanneer uw zoon morgen vraagt: Wat zijn dat voor 
getuigenissen, verordeningen en bepalingen die de Heere, onze 
God, u geboden heeft?

21 dan moet u tegen uw zoon zeggen: Wij waren slaven van de 
farao in Egypte, maar de Heere heeft ons met sterke hand uit 
Egypte geleid.

Deuteronomium 6:20-24



22 En de Heere gaf tekenen en wonderen, groot en 
onheilbrengend, in Egypte, aan de farao en aan zijn hele huis, 
voor onze ogen.

23 Maar ons leidde Hij daarvandaan, om ons hierheen te brengen 
en ons het land te geven, dat Hij onze vaderen onder ede 
beloofd had.

Deuteronomium 6:20-24



24 En de Heere gebood ons al deze verordeningen te houden, 
om de Heere, onze God, te vrezen, ons ten goede, alle dagen, 
om ons in leven te houden, zoals het op deze dag is.

Deuteronomium 6:20-24



God legt je geen ondragelijke lasten op om ‘superhero’ te zijn.

God vergelijkt je niet met andere ouders. Je mag je gezin dienen 
met wat Hij jou gegeven heeft.



‘Opvoeding is het proces waarin een persoon – meestal een kind 
– wordt gevormd naar de normen en waarden van diens 
opvoeder(s) en daarmee meestal naar de normen en waarden 
van de samenleving waarin hij leeft.’

Wikipedia



‘We geloven de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en 
daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag 
in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij 
verklaart.’

Statuten CAMA Gemeente Maarssen, artikel 2.5




