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VaderKracht Centraal nr. 1 

 

Publicaties: 

- Reader: God de Vader – Jezus de Zoon – betrokken vaderschap/Daddycation > 

vindplaats: https://bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php > God de Vader etc.. 
- Powerpoint Presentatie 25-04-2022; lezing door Bob de Raadt; vindplaats: 

www.vegdearkgorinchem/roosterenagenda/centralestudies  

- You tube: Studieavond Vaderschap 2/4: Betrokken vaderschap (1) - YouTube 
- Enquête bij studieavonden ‘God de Vader – Jezus de Zoon – Betrokken vaderschap’. 

Vindplaats: https://bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php > God de Vader etc. 

- 4e studieavond – 16 mei 2022; op https://www.youtube.com/watch?v=8JZDG2S79OI   

met: ‘Dubbelinterview over ‘vaderschap’ en over ‘zoonschap’. Ft Bob de Raadt en 
Jelle Kop’. Vindplaats: https://youtu.be/Ah4ceUvTnYI  

- VaderKracht - Vaders(chap) / DADDYCATION in de context van ouderschap, gezin, 
familie & christelijk geloof > notities bij de lezing op 16 mei 2022. VaderKracht 
Centraal nr. 1. 

- https://bobderaadt.nl/vaderschap.php - https://bobderaadt.nl/publicaties.php  
- Raadt, B. de (2022) – Boekrecensie: Gelijk goed beginnen, Succesvol bouwen aan de basis voor 

gezonde generaties, auteur: Tessa Roseboom  (2022, Utrecht: de Tijdstroom); in: Goede start staat of 

valt met gunstige omgevingsfactoren - Vakblad Vroeg; d.d. 04-05-2022. 

 
 

Vierde studieavond 16 mei 2022 

Op deze 4e studieavond staat opnieuw vaderschap vanuit christelijke inspiratie centraal.  

Het is de driehoek van God als Abba, vader; Jezus, Zijn Zoon, Verlosser voor mensen en 
vaders (ouders). God/Abba/JHWH: Hoofdsponsor qua verzoening en vergeving > Circulair, 
in beweging, wederzijds/meerzijdig. God de Vader, met onvoorwaardelijke liefde (1 Cor. 13). 

God als hoogste context. Oproep tot hoogstaand vaderschap, als navolgers van Zijn 
geboden/opdrachten > levend gemaakt door de levenswijze van Yeshua Messiach, Jezus 
Christus, de Gezalfde, de Vredesvorst (Jes. 9: 5). Als mensen/vaders/ouders zijn we niet 

perfect (niet als excuses, wel als basispositie als eigenzinnig mens). Als vaders mogen we 

 
1 De afbeelding op pag. 1 is het schilderij van Rembrandt over de ‘Verloren Zoon’. Te vinden in: The State 

Hermitage Museum. De terugkeer van de verloren zoon is een schilderij van de hand van Rembrandt van Rijn. 

Hij schilderde het in circa 1668. Het behoort tot de collectie van de Hermitage in Sint -Petersburg. Het is het 

grootste schilderij dat Rembrandt in de laatste jaren van zijn leven schilderde. 

https://bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php
http://www.vegdearkgorinchem/roosterenagenda/centralestudies
https://www.youtube.com/watch?v=0ddW0MjLKfI
https://bobderaadt.nl/ouderschapchristelijkgeloof.php
https://www.youtube.com/watch?v=8JZDG2S79OI
https://youtu.be/Ah4ceUvTnYI
https://bobderaadt.nl/vaderschap.php
https://bobderaadt.nl/publicaties.php
https://www.vakbladvroeg.nl/goede-start-staat-of-valt-met-gunstige-omgevingsfactoren/
https://www.vakbladvroeg.nl/goede-start-staat-of-valt-met-gunstige-omgevingsfactoren/
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groeien in ons vaderschap. We mogen van elkaar leren, ervaringen als vaders delen met 

elkaar, buddy voor elkaar zijn. 
 

Kern: God is voor mij de hoogste context en Hij maakt zich zichtbaar en kenbaar door: 
- Jezus, Zijn Zoon. Aangekondigd in het Oude/Eerste Testament, in divers profetieën en 

als mens in onze wereld gekomen, echter zonder een breuk te maken tussen Hem en 

Zijn Vader. Zijn verhaal wordt verteld in de 4 Evangeliën in het Tweede/Nieuwe 
Testament > Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. 

- De Bijbel, de Thora: Gods wandeling met de mensen. Zijn Openbaring aan mensen. 
- Zijn Schepping, de fysieke natuur, de mens 
- met daarin specifieke vertegenwoordigingen van Hem > Zijn vingerafdruk, Zijn DNA, 

authentiek: de regenboog, de zon, maan en sterren, oerkrachten van de natuur, als 
vuur, water, wind. 

- Het gebod dat Jezus samenvatte: Heb God lief boven alles, en je naast als jezelf. Dat is 
de opdracht, dat is het commitment, dat is het hogere doel. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Aanbevolen boeken: 

- Stortenbeker, T. (??) – Als Jozef je zoon is….; over bevrijding uit familieproblemen; 

Dordrecht – De Hoop; ISBN 90 73743 12 5. (trefwoorden: gezin, relatieproblemen) 
- Stortenbeker, T. (1995) – Als David je vader is …; Leiden: Uitg. Groen/Dordrecht: De 

Hoop; ISBN 9050305881. 

- Diekstra, R. (2020) – In gesprek met je ouders. Handleiding voor je belangrijkste 
interview – Uithoorn: Karakter Uitg. BV.2 Zie ook boekrecensie3 

- Eerenbeemt, van den Else-Marie (2008) – Door het oog van de familie – liefde, leed 
en loyaliteit – Amsterdam: Uitg. Bert Bakker.4 

- Groeneboer, Hans (2003) – Op de schouders van ouders, in vrijheid verbonden; 

Hoornaar: Stichting Uitg. Koinonia; ISBN 978 90 76193 09 0. Christelijke uitwerking 
van contextuele therapie en thema’s.5 

 
2 “Meer weten is meer begrijpen is meer waarderen”(p.5). Interviewvragen: 

www.diekstra.nl/ingesprekmetjeouders Bruikbare en nuttige vragen om je ouders te interviewen. Dat brengt 

soms verrassende verhalen ten tonele. En voor jou leerzaam en ontdekkend; en ook voor jouw vader c.q. moeder. 
3 Boekrecensie in Vakblak Vroeg/Nieuwsbrief: https://bobderaadt.nl/publicaties.php  
4 “De familie waarin je opgroeit heeft grote invloed op je latere leven. Het kleurt de relaties die je aangaat, je 

werk, je rol in de samenleving en je band met je eigen kinderen”. Dit boek geeft talloze voorbeelden van die 

invloed; op je levensloop en je levensgeluk. Dit boek ademt familieliefde en familieleed. Toegankelijk boek over 

een diepgravende theorie (contextuele benadering of therapie), begrijpelijk toegelicht en uitgelegd. Makkelijk 

leesbaar en herkenbaar. Thema’s: 

- Over de kern van familiebanden,  

- over het familie-erfgoed: het mogen en moeten va nuit de familie;  

- over de balans van geven en ontvangen;  

- over loyaliteit: verbonden en toch vrij.  

- Hoe dat werkt binnen familiebedrijven.  

- Over de gevolgen  van echtscheiding voor kinderen , ouders en grootouders.  

- Breuken in de familie: onderbroken verla ngen 

- Het proces van verzoening. 
5 Over  ‘Eer uw vader en uw moeder’, de waarde van historie, schuld en verantwoordelijkheid, Bijbelse families 

(inclusief genogrammen / stambomen). 

“Het gezin van herkomst is de matrix van je leven”. Het is jouw oefenterrein . (p.95) 

“God houdt onvoorwaardelijk van ons. Jezus bedekt onze onvolmaaktheid”(p. 103) 

 

http://www.diekstra.nl/ingesprekmetjeouders
https://bobderaadt.nl/publicaties.php
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- Groeneboer, H. – De bijl aan de wortel – Hoornaar: Uitg. Koinonia. Over onrecht en 

rechtvaardigheid; n.a.v. Jesaja 61). 
- Groeneboer, H. – Leven of Overleven. Hoornaar: Uitg. Koinonia. Over rouw en 

verlies. 
- Groeneboer, H. – Wat zeg je? – Hoornaar: Uig. Koinonia. Over communicatie (incl. 

werkboek). 

- Omer6, Haim (2011, 2014, 3e druk) – Nieuwe autoriteit – Samen weren aan een 
krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving – Amsterdam: Uitg. 

Hogreve/Moleman Mental Health. 
- Covey, Sean (1999, 13e druk 2011) – Zeven eigenschappen die jou succesvol maken 

(voor tieners) – Amsterdam: Business Contact/FranklinCovey (The 7 habits of highly 

effective teens; Alles wat je ouders je niet vertellen.7, 8 
- Horst, Wim ter (2008) – Christelijke pedagogiek, als handelingswetenschap, een 

paradigma - Kampen: Uitg. Kok. -> zie beschrijving elders in deze VaderKracht 
Centraal, nr. 1. 

- Doornik, Van Ady (2021) – Een taal erbij. Het handboek voor systemisch werken met 

poppetjes (Duplo, Playmobiel) – Den Haag: Acco Uitg.9  
- Reinds, Bert (1998, 3e druk) – Vader zijn met hart en handen, 2.0 – Barneveld: Uitg. 

Plateau. (Zie beschrijving elders in deze VaderKracht Centraal, nr.1) 
- Reinds, B. (2005) – Maak er werk van! Bouwen aan je relatie en je gezin – Barneveld: 

Plateau. 

- Reinds, B. (2009) – We hebben allemaal wat! – Uitg. Plateau. 
- McClung, F. (1984) – Het vaderhart van God – Hoornaar: Gideon. 

- Cloud, dr. H. & dr. J. Townsend (1998) – Grenzen & kinderen. Wanneer zeg je JA, 
wanneer zeg je NEE, als je je kinderen wilt helpen hun leven op orde te krijgen. – 
Hoornaar: Koinonia. 

- Meiden, Jaap van der (2020) – Van contextuele theorie naar praktijk – Bussum: Uitg. 
Coutinho.10 

- Meiden, J. v.d. (2019) – Where Hope Resides. A Qualitative Study of the Contextual 
Theory and Therapy of Ivan Boszormenyi-Nagy and its Applicability for Therapy and 

 
6 https://www.expoo.be/de-pedagogische-visie-van-haim-omer-0 
7 Veel jongeren hebben baat gehad bij dit boek. Inspirerende tekeningen/cartoons, citaten van bekende personen, 

gedichten, met uitnodigende verwerkingsopdrachten, sleutels, een persoonlijk statuut en andere tips.  
8 Deze 7 eigenschappen (zie ook het boek van Stephen Covey, bijna zelfde titel) zijn:  

1. gewoonte 1: Wees proactief, vooruitziend, Neem de verantwoordelijkheid voor je leven. 

2. gewoonte 2: Begin met het eind in gedachte. Omschrijf je missie en je doelen in het leven. 

3. gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst. Doe de belangrijkste dingen eerst. 

4. gewoonte 4: Denk win-win. Ga ervan uit dat iedereen kan winnen. 

5. gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Luister echt naar mensen. 

6. gewoonte 6: Synergie (versterkende samenwerking) 

7. gewoonte 7: Houd de zaag scherp. Vernieuw jezelf regelmatig. 
9 Zie boekrecensie in Nieuwsbrief Vakblad Vroeg. Vindplaats: 

https://bobderaadt.nl/contextuelehulpverlening.php > boekrecensie “Leerzaam boek over het werken met Duplo -

poppetjes als woorden tekort schieten”. 
10 Vindplaats boekrecensie: https://bobderaadt.nl/contextuelehulpverlening.php  

https://bobderaadt.nl/contextuelehulpverlening.php
https://bobderaadt.nl/contextuelehulpverlening.php
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Social Work, proefschrift – ISBN978-94-6380-415-8.11 

 
 

- Ley, Stephen van der (2020) – DADDYCATION, toegewijd vader zijn – Heerenveen: 

Uitg. Ark Media.12 
- Tilburg, Robin van (2020) – Kickstart je vaderschap. Over vader worden en de beste 

start creëren als gezin – Breda: Vadermagazine (www.vadermagazine.nl ).13 
- Terpstra, Jelle (2008) – Duidelijke ouders. Ouderschap in een verwarrende tijd; CHE-

reeks – Zoetermeer: Boekencentrum; ISBN 978-90-239-2277-3 (pp 102).14 

- Covey, S (1997) - De zeven eigenschappen van effectieve families - Amsterdam: 
Business Contact > Review elders in dit nummer. 

 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

In het boek van Hans Groeneboer15 (Op de schouders van ouders) staat op p. 47 een gedicht 
van Meg van Schaik (uit de bundel ‘Transparant’ – Hoornaar - Uitg. Koinonia; ISBN 90 

90161 99 6). Een gedeelte geef ik hieronder weer: 
“Papa 
ik hunkerde 

naar één compliment 
van jou 

één woord van trots 
maar jij 
kon niet delen 

uit een lege  

 
11 Ned. titel: Een plaats van hoop. 
12 Zie boekrecensie op vindplaats: https://www.bobderaadt.nl/vaderschap.php  
13 Boekrecensie: vindplaats: https://www.bobderaadt.nl/vaderschap.php  
14 Recensie BdR in Ouderschapskennis 
15 Hans Groeneboer vertelt dat de Bijbel zijn eerste (inspiratie)bron is, als geloofsboek, als een Boek waarin veel 

levenswijsheid te vinden is. En daar ben ik het helemaal mee eens! 2e Bron is de combinatie van psychologie, 

systeemtheorie en vooral de contextuele wetenschap. 3 e Bron is zijn leven, zijn gezin zijn eigen context. 

“Er is een onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen”. Het ga at in het leven om “te mogen zorgen, te 

mogen geven en te kunnen ontvangen” (p.8-9, Op de schouders van ouders, in vrijheid verbonden,). 

http://www.vadermagazine.nl/
https://www.bobderaadt.nl/vaderschap.php
https://www.bobderaadt.nl/vaderschap.php
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voorraadkast 

op de viering 
van je hart”. 

 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

➢ https://www.ewaldmackay.nl/images/Artikelen/Publicatie114.pdf : C.S Lewis16 en de vier 

trappen der liefde, Dr. Ewald Mackay; 2012-2013. Document i.v.m. nascholingstraject.  

 

➢ https://www.dinekevankooten.nl/archief/c-s-lewis-vier-talen-van-liefde/                                           

C.S. Lewis – vier talen van liefde 

 

Tegenwoordig wordt liefde tegelijkertijd te veel gebruikt en te veel ondergewaardeerd. 

We houden van alles, van verschillende soorten voedsel tot auto’s, van films tot winkels, 

van mensen tot God zelf. We kunnen niet bewust onderscheid maken tussen het gebruik 
van liefde en het andere, deels omdat onze spraak steeds informeler wordt, maar het is 

belangrijk om opzettelijk te zijn over de verschillen. Zoals we weten, vertelt de Schrift ons 
dat liefde de hoogste eigenschap is. Laten we dus eens kijken naar de vier soorten liefde 

die in de Bijbel te vinden zijn, en die Lewis helpt om uit te tekenen in The Four Loves, 

gepubliceerd in 1960, en gebaseerd op een radioserie die hij een paar jaar voordat het 
boek uitkwam met de BBC deed. 

 

auteur:  Zach.Kincaid 
datum:  13 februari 2020 

website: https://www.cslewis.com/ 

vertaling: Dineke van Kooten 
 

I Corinthiërs 13: 1-3 zegt: “Als ik in de talen van mensen of engelen spreek, maar geen 
liefde heb, ben ik slechts een galmende gong of een klinkende cimbaal. Als ik de gave 

van profetie heb en alle mysteries en alle kennis kan doorgronden, en als ik een geloof 

heb dat bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik alles wat ik bezit 
aan de armen geef en mijn lichaam overgeef aan ontberingen om op te scheppen, maar 

geen liefde heb, win ik niets. “ 

 
Genegenheid (storge) 

Genegenheid omvat een scala aan liefdes. Net als bij dieren is de zorg van moeder op 
baby een toonbeeld van genegenheid. Het berust op het verwachte en het bekende. 

Lewis beschrijft het als bescheiden. “Genegenheid sluipt of sijpelt bijna door ons leven”, 

zegt hij. ‘Het leeft met nederige, ongeklede privé-dingen; zachte pantoffels, oude kleren, 
oude grappen, het bonzen van een slaperige hondenstaart op de keukenvloer, het geluid 

van een naaimachine… ”Genegenheid kan naast andere liefdes zitten en doet dat vaak 

 
16 https://nl.wikipedia.org/wiki/C.S._Lewis -  

- Boek: Met reden geloven, ISBN 9043511048 
- https://nl.peopleperproject.com/posts/15123-biography-of-c-s-lewis-british-writer 

https://www.ewaldmackay.nl/images/Artikelen/Publicatie114.pdf
https://www.dinekevankooten.nl/archief/c-s-lewis-vier-talen-van-liefde/
https://www.cslewis.com/four-types-of-love/
https://nl.wikipedia.org/wiki/C.S._Lewis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9043511048
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ook. Wanneer een man en een vrouw bijvoorbeeld verliefd worden, is dat vaak vanwege 

bepaalde genegenheden – een bepaalde locatie, ervaring, persoonlijkheid, interesse – 
die zich om het paar beginnen te wikkelen, zodat de liefde een verwacht en vertrouwd 

onderdeel van hun gedeelde leven wordt. Het is de vertrouwdheid van “de mensen met 

wie je bij elkaar wordt gegooid in de familie, de universiteit, de rotzooi, het schip, het 
religieuze huis”, zegt Lewis. De genegenheid voor de mensen die altijd om ons heen zijn, 

in het normale dagelijkse leven, is de meerderheid van de liefde die we ervaren, zelfs als 

we er geen etiket op plakken. 
 

Vriendschap (philia) 
Vriendschap is de afgewezen liefde. “Voor de Ouden leek vriendschap de gelukkigste en 

meest menselijke van alle liefdes”, zegt Lewis, “de kroon van het leven en de school van 

deugd. De moderne wereld negeert het daarentegen. ” Waarom? Misschien weten we 
dat het de meest tijdrovende, minst gevierde, is die we zouden kunnen missen. 

Misschien ook, zoals Lewis zegt, “weinigen waarderen het omdat weinigen het ervaren.” 

Romantiek leent zich voor conceptie, genegenheid stelt ons in staat een gevoel van 
plaats en verbondenheid te hebben, en naastenliefde biedt een weg naar verlossing. 

Maar vriendschap biedt niet hetzelfde productiviteitsniveau, als we het willen zeggen in 
de mentaliteit van de consument. Lewis denkt echter dat vriendschap waarschijnlijk het 

meest lijkt op de hemel, waar we verweven zullen zijn in onze relaties. We ontwikkelen 

een verwantschap over iets gemeenschappelijks en dat verlangen naar kameraadschap 
maakt vriendschap des te meer gewild. ‘Vriendschap moet ergens over gaan’, zegt 

Lewis, ‘ook al was het maar een enthousiasme voor dominostenen of witte muizen. 

Degenen die niets hebben, kunnen niets delen; degenen die nergens heen gaan, kunnen 
geen medereizigers hebben. ” Denk er ook over na. Vriendschappen hebben 

geloofsbewegingen op gang gebracht, hele denkgebieden ontwikkeld en bijgedragen 

aan vele projecten, van kunst tot zaken. 
 

Romantisch (eros) 
Anders dan vriendschap, “praten geliefden altijd met elkaar over hun liefde” en “zijn 

normaal gesproken oog in oog, in elkaar opgegaan”, zegt Lewis. Het gevaar van 

romantische liefde is om blindelings een gevoel van hartstocht te volgen. Vervolgens 
vieren we de passie en denken dat de afwezigheid ervan betekent dat dergelijke liefde is 

gestorven. Echte romantiek is zeker niet zo wispelturig. Hoewel het gevoel nuttig is. “De 

gebeurtenis van verliefdheid is van zo’n aard dat we terecht het idee dat het van 
voorbijgaande aard zou moeten zijn, als ondraaglijk afwijzen”, zegt Lewis. “In één hoge 

grens heeft het de massieve muur van ons zelfzijn overwonnen; het heeft de eetlust zelf 
altruïstisch gemaakt, persoonlijk geluk als een trivialiteit terzijde geschoven en de 

belangen van een ander in het centrum van ons wezen geplant. Spontaan en moeiteloos 

hebben we de wet vervuld (jegens één persoon) door onze naaste lief te hebben als 
onszelf. Het is een beeld, een voorproefje van wat we voor iedereen moeten worden als 

Liefde Zelf in ons regeert zonder een rivaal. ” Er is een reden waarom de Schrift leert dat 

deze band van man en vrouw, vanaf Genesis, het beeld is van Gods liefde voor de 
wereld, Christus voor zijn bruid, de kerk. Wanneer we opnieuw ontdekken dat romantiek 

dieper is dan het geklets dat onze cultuur opdient, dan zullen we onze partner terecht in 

het model van onvoorwaardelijke liefde houden. 
 

Liefdadigheid (agape) 
Dit is ons voornaamste doel, de onvoorwaardelijke liefde van de Vader die ons door zijn 

Zoon is geschonken. Genegenheid, vriendschap en romantische liefde zijn elk de 

oefenterrein voor de groei van naastenliefde. Het is ook een rivaal voor de drie. Lewis 
noemt St. Augustine’s diepe verlies van een vriend die zegt dat zo’n verlatenheid is wat 
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er gebeurt als we ons hart aan alles geven behalve aan God. “Alle mensen gaan dood”, 

zegt Lewis. “Stop uw goederen niet in een lek vat. Geef niet te veel uit aan een huis waar 
je misschien uitkomt. ” Toch zijn we gemaakt om lief te hebben en hebben we daar 

behoefte aan. Als we op safe spelen, leven we het evangelie niet na, maar begraven we 

de munt in de veilige grond, zoals de gelijkenis zegt. Lewis herinnert ons eraan: 
 

Er is geen veilige investering. Überhaupt liefhebben is kwetsbaar zijn. Houd van alles, en 

je hart zal zeker worden uitgewrongen en mogelijk gebroken. Als je het intact wilt 
houden, moet je je hart aan niemand geven, zelfs niet aan een dier. Wikkel het 

voorzichtig rond met hobby’s en kleine luxe; vermijd alle verwikkelingen; sluit het veilig 
op in de kist of kist van je egoïsme. Maar in die kist – veilig, donker, roerloos, zonder 

lucht – zal het veranderen. Het zal niet worden verbroken; het zal onbreekbaar, 

ondoordringbaar en onherstelbaar worden. Het alternatief voor tragedie, of in ieder geval 
voor het risico van tragedie, is verdoemenis. De enige plek buiten de hemel waar je 

volkomen veilig kunt zijn voor alle gevaren en verstoringen van liefde is de hel. 

 
Als we denken dat liefde misschien het verdriet en de pijn niet waard is, dan zijn we 

meer heidens dan christen. Hoewel de val zo’n egoïsme heeft uitgenodigd om zwaar te 
blijven in onze cultuur, is de onze de opdracht van het Evangelie – om tot de negende 

graad te gaan om degenen die gebroken zijn lief te hebben, niet voor een of andere vage 

humanitaire inspanning, maar om discipelen te maken van alle naties, ‘doopselend’. hen 
in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, en hen lerend alles 

te gehoorzamen wat Ik u geboden heb ”(Mattheüs 28: 19-20). Laten we God vragen om 

zo’n verlaten en roekeloze liefde tot leven te wekken in ons. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

➢ https://visie.eo.nl/artikel/2015/06/vaderschap-naar-gods-hart-4-

tips 

https://visie.eo.nl/artikel/2015/06/vaderschap-naar-gods-hart-4-tips
https://visie.eo.nl/artikel/2015/06/vaderschap-naar-gods-hart-4-tips
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Orthopedagoog Bert Reinds was nog jong toen zijn vader overleed. 

Daardoor beseft hij des te meer de onmisbare rol van vaders: “Ik geloof 
echt dat gezinnen, de kerk en de samenleving kunnen veranderen als 
vaders álles doen wat ze in huis hebben. Vaders hebben goud in 
handen.” Speciaal voor EO/Geloven zet Bert vier eye-openers uit de 

Bijbel over vaderschap op een rij. 

Vaders zijn niet inwisselbaar. God schiep een man en een vrouw om samen 
het beeld van God te vormen: ze zijn gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig. Ze 
vullen elkaar aan, ook in de opvoeding. De betrokkenheid van een vader heeft 
meer invloed op het leven van kinderen dan je denkt. Maar hoe kun je door 
Gods kracht een goede vader zijn? Ik noem 4 tips uit de Bijbel.  

 
Hoe komt G(ods)-kracht vrij in het vaderschap? 

1e G – gehoorzaamheid aan de initiator 
Jezus was 100% gehoorzaam aan zijn Vader. Hij liet zich in alles leiden 

door wat Hij zijn Vader zag doen. Hij liet zich niet leiden door schaarste 
(denk aan de bruiloft in Kana), druk (denk aan wat er vooraf ging aan 
de opwekking van Lazarus) of de nood. In jouw functioneren als vader 
geldt dat ook. Niet omdat je vrouw het zegt, of wie dan ook, maar omdat de 
Vader je roept en jij Hem wil gehoorzamen!  

2e G – Geïnteresseerd leiderschap 
Wanneer vaders hun kinderen leiden met strengheid, maar zonde liefde, 
brengen zij hun kinderen tot opstand of wanhoop (Efeziers 

6:4, Kolossenzen 3:21). De Bijbel roept vaders op een geïnteresseerde 
leider te zijn. Als vader heb je je gezag gekregen om ook je gezin een 
groeiplaats te laten zijn, waar je kinderen opgroeien naar zelfstandige 
volwassenen. Regels zonder liefde leiden naar rebellie, maar je uit leiding 
op basis van onvoorwaardelijke liefde en trouw zullen mooie dingen 
voortkomen! 

3e G – Getuigend voorbeeld 
Als vader ben je een voorbeeld. Kinderen kijken naar hun ouders, dus ook 

naar jou als vader. Hoe jij je geloof invulling geeft, heeft invloed op het 
beeld dat je kinderen vormen over het geloof, over God. Daarnaast ben je 
een voorbeeld in je omgang met het andere geslacht: hoe ga je met je 
vrouw om. Ook dat heeft invloed op de beeldvorming van je kinderen van 
het andere geslacht.  

4e G - Geloofsverantwoordelijkheid serieus nemen 
‘Maar ik en mijn huis wij zullen de Here dienen’. Jij als vader bent 
verantwoordelijk voor je eigen inbreng, die kun je niet afschuiven op je 

vrouw of je kinderen, door ze bijvoorbeeld aan hun lot over te laten. Een 
mooi voorbeeld van zo’n vader lees ik terug in Job. Lees ‘ns  Job 1:5 ter 

http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/johannes/5%2C19/markeer-selectie/#hl
http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/johannes/2/
http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/johannes/11/
http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/efeziers/6%2C4/markeer-selectie/#hl
http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/efeziers/6%2C4/markeer-selectie/#hl
http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/kolossenzen/3%2C21/markeer-selectie/#hl
http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/spreuken/31%2C28/markeer-selectie/#hl
http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/jozua/24%2C14/markeer-selectie/#hl
http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/job/1%2C5/markeer-selectie/#hl
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inspiratie. Jij hoeft niet meer te offeren voor je kind maar je mag ze wel elke 

dag voor de troon van God brengen. 

➢ Fragment uit een interview van Andries met Bert Reinds over 

vaderschap. Klik hier voor de hele aflevering. 
Moet een vader dan perfect zijn? 
Nee, een vader maakt ook fouten en dat is niet erg. Je mag je afhankelijk 
weten van je hemelse Vader. Daarover mag je kwetsbaar zijn naar je kind. 
Maak tijd vrij om naar je kinderen te luisteren. Neem ze eens een dagje uit, 
uw zoon of dochter met een vriendje of vriendinnetje die geen vader heeft. 

Niet omdat je ze zielig vindt, maar omdat je voor hen van betekenis wil zijn. 
Je communiceert daarmee: ‘Jij bent de moeite waard!’ 

Opvoeden is je kinderen vleugels en wortels geven: loslaten zonder ze aan 
hun lot over te laten. Bid regelmatig voor en met je kinderen, leer ze ook 
zelf bidden. Blijf een vader met hart en handen! 

Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, 
het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus . 
Filippenzen 1:6 

**************************************************************************** 

Bron: https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/betrokken-vaderschap-met-hart-
en  handen :  
Betrokken vaderschap: Met hart en handen 
4 juni 

  
Bert Reinds 

 
Bert Reinds 

Bert Reinds (1960) is echtgenoot, vader en opa. Hij studeerde orthopedagogiek en heeft een 

eigen praktijk voor advies, coaching en hulpverlening. Hij publiceerde verschillende boeken, 

onder andere 'Vader zijn met hart en handen'. 

Als vaders hun potentie gaan ontdekken, in de positie gaan staan die God hen geeft, gaat hun 
wereld veranderen. 

God schiep een man en een vrouw (Gen 1:27). Samen vormen zij het beeld van God. Ze 

zijn gelijkwaardig maar niet gelijkaardig. Het verschil heeft niet als doel elkaar te 

bestrijden, maar elkaar aan te vullen. Zowel de man als de vrouw is uniek in karakter, 

familiegeschiedenis, talenten en sekse. Het anders zijn wordt voor de man, merkbaar in 

http://static.eo.nl/index.php?id=6541&tx_eoprogramview_pi%5bepisode%5d=70715&cHash=b6fc2b01884838d29279cc52970f9961
https://bijbel.eo.nl/bijbel/filippenzen/1#PHP-001-006
https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/betrokken-vaderschap-met-hart-en%20%20handen
https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/betrokken-vaderschap-met-hart-en%20%20handen
http://www.meandmyhouse.nl/#contact
http://www.meandmyhouse.nl/#contact
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de omgang met zijn vrouw, vrouwelijke collega’s op het werk, de ‘zusters’ in de 

gemeente. In het verschil heeft de man iets eigens, unieks te bieden in de omgang. 

Mannen en vrouwen zijn dus niet inwisselbaar. Daarom, als die lijn door getrokken 

wordt naar het opvoeden, kun je stellen dat vaders ook iets anders te bieden hebben dan 

moeders. Niet zozeer omdat zij andere dingen doen, maar ze doen de dingen anders. 

Vaders zijn dus niet inwisselbaar. Als vaders passief blijven in de opvoeding groeit het 

kind, emotioneel, op één been op. 

Geloof jij dat? 

Vaders betrokkenheid in de opvoeden heeft een geweldige uitwerking in de ontwikkeling 

van zijn kind(eren). Ik wil een paar voorbeelden geven van de effecten van betrokken 

vaderschap: 

• De kans dat dochters slachtoffer worden van ongewenste of manipulatief 

consumptieve seks is kleiner; 

• De kans dat zonen straatschoffies worden of in de criminaliteit belanden is 

aanzienlijk kleiner; 

• Betrokken vaderschap heeft een preventieve uitwerking op de psychoseksuele 

ontwikkeling en gedrag van zowel zonen als dochters; 

• Er is sprake van minder depressiviteit, automutilatie, angststoornissen en meer 

perspectief op de arbeidsmarkt; 

• Een gelovig voorbeeld van vaders heeft een krachtige perspectiefvolle uitwerking 

op de geloofsontwikkeling van hun kinderen. 

Vertrekpunt 

Wat krijgen vaders een kans om van betekenis te zijn in het leven van hun kinderen. Dat 

begint bij hun houding, hun vertrekpunt voordat ze gaan handelen. Ik wil vier 

belangrijke eigenschappen noemen: 

1. Gehoorzaamheid aan hun Schepper. Hij is de Bedenker van het vaderschap 

(wordt vruchtbaar en talrijk) Hij laat je zien hoe je vader mag zijn. Mooie 

uitdaging om de Bijbel eens te bestuderen op dit thema. 

2. Als dienend leider mag hij leiding geven aan zijn gezin. Een dienend leider is niet 

druk met zichzelf te profileren, maar stelt zich in dienst van de gezinsleden. 

3. Een voorbeeld zijn in de omgang met de andere sekse door 

bijvoorbeeld respectvol om te gaan zijn vrouw, de moeder van zijn kinderen. De 

Bijbel is heel duidelijk welke consequenties het heeft als de man zijn vrouw niet 

eert. 1 Petrus 3:7: ‘…. Opdat uw gebeden niet worden belemmerd.’ 
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4. In dit alles mag hij het van de Vader verwachten, en deze blijde hoop geeft hij 

door omdat hij zijn geloofsverantwoordelijkheid serieus wil nemen. Zoals Job zijn 

positie serieus nam, zo mag jij in volle afhankelijkheid van jouw Vader er zijn voor 

zijn kind. (Job 1:15) Job die voor zijn kinderen offerde, want ze zouden eens 

gezondigd kunnen hebben. In die lijn mogen vaders hun kinderen elke dag voor de 

troon van God brengen. Een cliënt die gepest werd, een meisje van 14 jaar, zei dit 

tegen mee: ‘Dat ik het op school vol houd komt onder andere omdat ik weet dat papa 

elke dag voor mij bidt.’ Wat een voorrecht, zo’n vader. 

Mag ik jou eens vragen: Wat zijn jouw rapportcijfers op deze vier punten? Om een 

eerlijke score te krijgen moet je je kinderen misschien eens vragen, of je vrouw. 

Misschien ontdek je een kloof tussen wenselijkheid en werkelijkheid. Maar deze kloof 

nu ontdekken zodat je er wat aan kan doen, dan straks op je sterfbed deze conclusie 

trekken en geen tijd meer hebben om het recht te zetten. 

En nu de praktijk 

Met hart en handen betekent naast weten ook vooral doen. Daarom nu ook een aantal 

doe-tips: 

• Bespreek met je vrouw, regelmatig de balans in de 

opvoedingsverantwoordelijkheid. Erken de verschillen en geef elkaar de ruimte 

deze verschillen om te zetten in daden. 

• Werk aan persoonlijke aandacht. Onderzoek en ontdek wat elk kind leuk vindt, 

wat bij hem/haar hoort. Ga zo af en toe eens met elkaar op stap, leer je kind 

kennen, zonder zijn/haar leven te willen controleren of te beheersen. Stuur je kind 

een kaartje of een app; laat merken dat ze bij jou in beeld zijn. 

• Luister vooral naar je kind. Luisteren doe je met je oren, ogen, open hart en een 

respectvolle houding. Neem dus tijd en geef onverdeelde aandacht. 

• Durf je kind los te laten, zonder hem/haar aan haar lot over te laten, geef het 

vertrouwen en verantwoordelijkheid. En wanneer het niet gaat wees, degene die 

problemen bespreekbaar maakt, ook als het niet jouw schuld is. 

• Geef je kind een gezond mensbeeld/-waarde mee. Stimuleer je kind in zijn 

creativiteit, muziek maken, sporten, leeftijdsgenoten ontmoeten in een gezonde 

sfeer. Accentueer inzet in plaats van het resultaat. 

• Stel je huis open voor de vrienden van je kinderen, en leer ze kennen, ook al ben 

je niet een ‘fan’ van hen. Bied ze een alternatief voor de straat aan, laat ze samen 

een film kijken. Blijf de leiding houden en geef ze ‘speelruimte’. 

• De alleenstaande man: 
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o Geef je kind de ruimte om zijn verdriet te mogen hebben; 

o Gun hem/haar zijn eigen leven; 

o Laat hem/haar kind zijn; 

o Geef de overleden ouder een plek in het gesprek in het gezin; 

o Verwacht geen compensatie of spaargedrag van je kind naar jou. 

o Kinderen willen en kunnen niet kiezen tegen hun eigen vlees en bloed. 

Maak het ze daarom ook niet onnodig moeilijk. 

o Spreek met respect over de moeder van je kinderen. Wanneer jij slecht 

praat over je (ex-)partner, zal het kind op termijn ook met modder gooien 

naar die ouder over wie slecht gesproken wordt. Na een echtscheiding kan 

dat heel ingewikkeld zijn, omdat jij precies weet wat er gebeurd is maar de 

kinderen niet. Toch vraagt het van jou, de overigens moeilijke opdracht, 

daarover te zwijgen naar je kind toe. Je brengt je kind in een 

loyaliteitsconflict, het moet voor zijn gevoel op zo’n moment kiezen voor een 

van de ouders. Daarmee vraag je het onmogelijke van een kind. 

o Ga de strijd niet over de rug van de kinderen met je partner aan. 

o Spreek zoveel af in het belang van de kinderen, deel niet je frustratie. 

• Weduwnaar: 

o Geef je kind de ruimte om zijn verdriet te mogen hebben; 

o Gun hem/haar zijn eigen leven; 

o Laat hem/haar kind zijn; 

o Geef de overleden ouder een plek in het gesprek in het gezin; 

o Verwacht geen compensatie of spaargedrag van je kind naar jou. 

• Gescheiden vader: 

o Kinderen willen en kunnen niet kiezen tegen hun eigen vlees en bloed. 

Maak het ze daarom ook niet onnodig moeilijk. 

o Spreek met respect over de moeder van je kinderen. Wanneer jij slecht 

praat over je (ex-)partner, zal het kind op termijn ook met modder gooien 

naar die ouder over wie slecht gesproken wordt. Na een echtscheiding kan 

dat heel ingewikkeld zijn, omdat jij precies weet wat er gebeurd is maar de 

kinderen niet. Toch vraagt het van jou, de overigens moeilijke opdracht, 

daarover te zwijgen naar je kind toe. Je brengt je kind in een 

loyaliteitsconflict, het moet voor zijn gevoel op zo’n moment kiezen voor een 

van de ouders. Daarmee vraag je het onmogelijke van een kind. 

o Ga de strijd niet over de rug van de kinderen met je partner aan. 

o Spreek zoveel af in het belang van de kinderen, deel niet je frustratie. 

Samenvattend 

Vaders: Geef leiding aan je gezin, zonder de gezinsleden te frustreren. Toon je 
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onvoorwaardelijke liefde want dat is uitgepakte genade. Voorwaardelijke liefde is 

wettisch. De vrucht van voorwaardelijk opvoeden is dat een kind zich ontwikkelt of als 

pleaser met een hoog aanpasgedrag, of als rebel die conflicteert met autoriteit. Neem tijd 

voor hen en leef als een voorbeeld met hen. Heb de moeder van je kinderen lief, want dat 

is het beste wat je je kind kunt geven. Gun je kind het maken van een fout, kinderen 

leren juist van fouten maken. Kies ervoor om wat vaker thuis te zijn zodat jullie ook als 

gezin activiteiten kunnen ondernemen. Bespreek je ervaringen als vader eens met 

andere vaders, vertel elkaar de moeiten en de vreugden. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Stephen Covey schreef De zeven eigenschappen van effectieve 

families (Uitg. Business Contact, Amsterdam/Antwerpen 1997, 4e 

druk 2012). 

 
Overzicht van deze zeven eigenschappen: De 7 eigenschappen van Stephen Covey in 
vogelvlucht - Inspirerend leven 

1. wees proactief: verantwoordelijk zijn voor je eigen keuzes; de vrijheid hebben om 
te kiezen op basis van waarden in plaats van op basis van stemmingen of 

omstandigheden. Zij gebruiken hun unieke menselijke gaven (zelfbewustzijn, 
geweten, verbeeldingskracht en vrije wil), werken van-binnen-naar-buiten 
(veranderingsgericht vanuit jezelf). M.a.w.: geen slachtofferrol, geen reactief 

(negatief) gedrag en niet de schuld bij anderen leggen (zelfverantwoordelijkheid) 
2. begin met het einde voor ogen: met een mentale visie en door doelstellingen te 

creëren. Mentale creatie, bijv. via een huwelijks- of een gezinsmissie. 
3. belangrijke zaken eerst: prioriteiten, het belang van hogere doelen 

                      
4.denk win-win: wederzijds voordeel, wederzijds respect, ‘wij’-denken 

https://www.inspirerendleven.nl/de-7-eigenschappen-van-covey-in-vogelvlucht/
https://www.inspirerendleven.nl/de-7-eigenschappen-van-covey-in-vogelvlucht/
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5. eerst begrijpen …. dan begrepen worden: luisteren, met de intentie om de 

gedachten en gevoelens van anderen te begrijpen. Pas daarna eigen gedachten en 
gevoelens communiceren. Dat opent de weg naar nuttige feedback. Dat geeft ruimte 

aan  liefde en vertrouwen.  
6. synergie: zicht op de aanwezige sterke kanten; het feit dat twee of meer mensen 

samen meer bewerkstelligen dan de som van wat ze afzonderlijk kunnen 

bewerkstelligen (één plus één is drie of meer); gericht op kansen en oplossingen > 
creatieve samenwerking. 

 

 
 
 

7. houd de zaag scherp: spirituele, mentale, sociaal emotionele en fysieke vernieuwing, 
verjonging en hercreatie van het ik en het gezin. 

 
 

Hoe geef jij als vader invulling aan deze 7 eigenschappen binnen jouw huwelijk, binnen jouw 

gezin, binnen jouw familie, binnen jouw sociale context, vanuit jouw geloof en christen-zijn? 
Hoe werk je dat uit in jouw stille tijd, in jouw reflectiemomenten, in contact met andere 
vaders?  
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Wie zijn jouw bronnen van steun en van kracht, van inspiratie, van geloof, hoop en liefde? 

 

 
 
Een effectief gezin is een koesterend, lerend, gezellig, bijdragend, en wederzijds afhankelijk 

gezin.17 

Gezinscultuur: het klimaat, het karakter, de geest, het gevoel en de sfeer van het huis en het 

gezin. 
Gezinsmissie: een gemeenschappelijke verklaring van alle gezinsleden waarin tot uiting  
komt waar het in het gezin om draait, wat gezinsleden willen doen en zijn en welke principes 

leidend zijn voor het vluchtplan (koers) van  het gezin. 
Gezinsmomenten: wekelijkse momenten die worden gereserveerd om samen te zijn als 

gezin. 
Menselijke gaven zijn: zelfbewustzijn, geweten, verbeeldingskracht en vrije wil18, 19. Covey 
noemt ook de basiswetten van de liefde die de inherente waarde van mensen en de kracht van 

onvoorwaardelijke liefde bevestigen. 
Op blz. 27 staat een mooie vergelijking/parallel met het verhaal van de Verloren Zoon (Luc. 

15). Geef nooit op. “Je kinderen zijn je eigen vlees en bloed, ofwel fysiek, ofwel emotioneel”. 
“Binnenin ieder mens zit een diep verlangen naar ‘thuis’, naar de waardevolle, bevredigende 
relaties en interacties”. 

Van pag. 419 – 426 staat een bruikbaar overzicht; ‘Index van problemen en mogelijke 
oplossingen’. Ingedeeld in 6 gebieden: persoonlijk, huwelijk, gezin, ouderschap, familie en 

maatschappij, benadert vanuit de 7 eigenschappen en vanuit persoonlijke vragen. Zeer 
bruikbare handreiking. 
Covey vertelt een praktijkvoorbeeld hoe een vader anders naar zijn zoon ging luisteren, 

waardoor er meer toenadering en begrip kwam (p. 15-17). 
“Van alle roeping een waaraan een man in dit leven gehoor geeft, brengt geen enkele roeping 

zoveel verantwoordelijkheid en zoveel grenzeloze mogelijkheden met zich mee als die van 
echtgenoot en vader”. (p.407) 

➢ Boeiend boek om jouw vaderschap effectiever te maken 

 
17 p. 417 – Covey – De zeven eigenschappen van effectieve families. 
18 Gaven van de Geest: 1 Cor. 12:8-11; Rom. 12:6-8. De gaven van de Geest - EO.nl/Bijbel  
19 Vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/de-gaven-van-de-geest?msclkid=7970d6fbcf6911ec8faad8c4ca6d241c
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➢  
 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

• Bert Reinds (1998, 1e druk; 2011) – Vader zijn met hart en handen, 2.0 – 

Barneveld – Uitg. Plateau. 

 

 

 

- Vaderschap is werk in uitvoering. 

- Verantwoord leidinggeven wil zeggen: het opvoedproces van je kind nauwlettend volgen, 
corrigeren, bijsturen, goede voorwaarden scheppen voor z’n ontwikkeling.Je onderzoekt de 
wensen en behoeften van je kind.  

- Wat is kenmerkend voor jouw vaderschap? Hoe komt dat? En wat is de uitwerking daarvan 
in je relatie met de kinderen?   
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- 10 geboden voor effectief vaderschap: 

1. Besteed tijd aan je kinderen 
2. Vertel regelmatig dat je van hen houdt zoals ze zijn 

3. Corrigeer je kinderen als dat nodig is 
4. Bid regelmatig voor je kinderen en bid ook met hen 
5. Wees altijd eerlijk tegen je kinderen 

6. Houd van de moeder van je kinderen 
7. Maak tijd vrij om naar je kinderen te luisteren 

8. Bemoedig je kinderen vaak 
9. Prijs je kinderen voor hun inzet 
10. Ga soepel met je kinderen om, niet te slap, niet te rigide. (p. 28). 

- Hij spreekt over betrokken vaders. Naar dochters toe, om hen emotioneel sterker te maken 
door er voor hen te zijn. Naar zoons toe, zoals een zoon zegt: “Met mijn vader doe ik soms 

echte mannendingen: films kijken, sporten, survivallen, waarbij ik mijn lichaam test, dit geeft 
me echt een mannelijke gevoel, zo samen met mijn vader. Ik vind het ook wel leuk om zijn 
kracht en mijn kracht te meten”.  

 
Reflectievragen: 

- Ik vraag je nu tien minuten stil te worden. Denk aan je vader en schrijf een aantal positieve 
en negatieve eigenschappen van je vader op. 
- In welk opzicht lijk jij het meest op je vader? Hoe beleef je dat? Ben je er trots op of 

verafschuw je het? 
- Als je de mogelijkheid hebt je vader iets te vertellen over hoe jij hem hebt beleefd, wat zou je 

hem dan wille zeggen? 
- Maak de balans op van jouw vaderschap tot nu toe, en onderzoek waar je uitdagingen 
liggen om verder te kunnen groeien naar een vader met hart en handen. Zoek de stilte eens 

om over deze uitdagingen na te denken. 
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- ‘Kinderen wortels en vleugels geven’. 

- ‘Vader zijn: welke stijl past bij jou?’ Creativiteit, geduld, liefde, doorzettingsvermogen, een 
consequente inzet. Een evenwicht zoeken tussen conflicten en harmonie. 

Steeds weer een aanpassingsproces met eisen stellen, controle uitoefenen, praten voordoen, 
lichamelijk verzorgen, kijken, luisteren, lachen, troosten, uitnodigen tot spel en taal, het 
aanleren van vaardigheden in de omgang met anderen, goede voorwaarden scheppen om te 

leren, te ontdekken en los te laten. 
- Welke valkuil herken je bij jouw vader en hoe zit dat met je eigen valkuilen? 

- Schrijf van elk kind een aantal positieve en negatieve eigenschappen op. Vraag ook je vrouw 
dit te doen. Ga daarna de beide lijsten met elkaar vergelijken en bespreek de verschillen. 
- ‘Verbondenheid: het hart van je vaderschap’ 

1. emotionele bewustwording 
2. leer je kind woorden te vinden voor zijn gevoel/emoties/belevingen; dat hij ook zijn 

gedachten onder woorden mag/kan brengen 
3. investeer dagelijks in de relatie met je kind 
- ‘Een man wil zijn geliefde voelen, de vrouw wil zijn liefde voelen’. 
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

> Wim ter Horst (2008) – Christelijke pedagogiek als 

handelingswetenschap – Kampen: Uitg. Kok. 

Ter Horst20 reikt in dit boek een wetenschappelijk kader aan t.a.v. de opvoeding van onze 
kinderen, in een snel veranderende wereld. Hij noemt dit een ‘paradigma’, een theoretisch 

concept. Hij gaat niet specifiek in op het thema ‘vaderschap’. Hij reikt wel een schat aan 
informatie aan op de volgende terreinen: 

- over de wetenschap en de ontwikkelingen in die wetenschap: de bakstenen van het 

traditionele zelfbewustzijn en de rollende stenen van het postmoderne. 
- Over het kennen en kunnen 

- Liefde: liefdevolle omgang: aanraken, verzorgen, maaltijd houden, kijken en luisteren, 
spelen, werken en leren, praten/vertellen, rituelen delen. 

- Over opvoeding, vanuit christelijk perspectief; over bewust zijn, zelfbewust zijn en het 

ik, het  volle bewustzijn 
- Over opvoedingssituaties: in het gezin, de kerk, de staat/maatschappij, de economie. 

- Denk aan Deut. 5 t/m 26 en 28 > in geloof opvoeden; het sjema in Deut. 6: 4-9. 
- In dit boek stelt Ter Horst (1929-2018) steeds weer centraal het feit, dat opvoeding 

gaat over: ”de Weg wijzen in de richting van het beloofde Koninkrijk van de Liefde; 

dat is de kerntaak van christelijke pedagogiek. 
Boeiend boek over de historie van pedagogiek, pedagogen en opvoedkunde, steeds weer 

vertaald naar christelijk opvoeden en ouderschap in christelijk perspectief. Grondige studie en 
inspirerende voorbeelden. Van harte aanbevolen. 
 

 
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
20 https://www.verus.nl/actueel/blogs/dick-den-bakker/bij-het-overlijden-van-wim-ter-horst 
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• Thema: Armoede 21,22: 

Zo bespreek je armoede met ouders: 

• Houd in je benadering rekening met de schaamte. 
• Benader ze gelijkwaardig en empathisch. 
• Plak geen label op, maar stel open vragen en luister goed. Laat merken dat je oprechte 

belangstelling hebt. 
• Benoem wat je hebt waargenomen zonder oordeel. 
• Vraag hoe ze het financieel redden en biedt hulp aan om samen te kijken naar de situatie. 

Vraag waarmee je hen kan helpen en op welke manier. 
• Geef aandacht aan de wensen en ideeën van de ouders zelf, laat de regie bij hen. 
• Stel geen grote stappen voor, maar kies samen kleine acties die concreet en te overzien 

zijn. 
• Vraag of het goed is dat je erop terugkomt en maak daar een afspraak over (‘ik bel je 

volgende week’). 

Overige tips: 

De overige tips luiden als volgt: 

• Herken de signalen 
• Steun het kind 
• Adviseer over het verbeteren van de situatie 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

• Thema: PUBERS 23: 

Recent kwam bij het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) een onderzoek uit over PUBERS en 
hoe ouders met hen om kunnen gaan aan de hand van verschillende interventies: luisteren – 

overleggen  - sturen. Deze thema’s komen in een cursusaanbod naar voren. 

“‘Omgaan met Pubers’ preventieve interventie met mooie materialen 

Hoe in een gezin om te gaan met de uitdagingen die de puberteit met zich meebrengt? En wel zo dat 

ouders een positieve ontwikkeling van pubers bevorderen? De cursus ‘Omgaan met Pubers’ neemt 

ouders bij de hand en is recent erkend als goed onderbouwd”. Bron: ‘Omgaan met Pubers’ 

preventieve interventie met mooie materialen - Ouders Centraal. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Publiciteit: 

• Arktueel 08-05-2022:  

3e Bijbelstudieavond: ‘God de Vader – Jezus de Zoon – Daddycation 
Maandagavond 9 mei 2022, aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.45 uur). U bent van harte 

welkom. Spreker: Jan Bakker, vader van 3 kinderen, spreker over ‘betrokken vaderschap’. Hij 

schreef  samen met zijn vrouw Annette het boek : Ik houd je vast; de kracht van aanraking van je 

kind. 24Hij zal o.a. spreken over ‘Jakob bij de Jabbok’, over de inhoud van het boek: ‘ 'Ik houd je 

 
21 Tips - Steun aan gezinnen in armoede - Gelijke kansen - Augeo Magazine 27 
22 Vijf tips om gezinnen in armoede effectief te ondersteunen - Ouders Centraal – editie 03-05-2022 
23 Bron: Omgaan met Pubers (nji.nl) 
24 Zie boekrecensie op www.bobderaadt.nl; in Nieuwsbrief van Vakblad Vroeg.  
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vast' (ervaringen als ouders en partners) en over je ‘Beeld van vaderschap n.a.v. je 

godsbeeld’. In de bijlage vind je een overzicht van vragen over het thema ‘vaderbetrokkenheid’. 

Bij deze de vraag om aan dit –anonieme – onderzoek mee te doen. Een ingevulde vragenlijst 

graag sturen naar bobderaadt@live.nl (uiterlijke inleverdatum 17 mei 2022). De presentatie van 

25-04-2022 is terug te vinden op de website van De Ark (via: Rooster en agenda >  Bijbelstudies 

betrokken vaderschap). Op maandagavond 16 mei zal de vierde avond gehouden worden. 

Aangezien Johan Schep nog ziek is, zal er een alternatief  programma zijn, met veel interactie, 

handvatten, videowerk e.a. In Hem verbonden, Bob de Raadt (www.bobderaadt.nl/vaderschap). 

Link voor live stream. 
 

 
   

 
 

o Arktueel 16 mei 2022: 

4e Bijbelstudieavond: 'God de Vader – Jezus de Zoon – Daddycation - 

VaderKracht > 16 mei 2022 
Maandagavond 16 mei 2022, aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.45 uur). U bent van harte welkom 

(zowel vaders als moeders). Spreker: Bob de Raadt. Het wordt een gevarieerd programma: met een 

dubbelinterview over de thema's 'vaderschap en over 'zoonschap' (video -presentatie), met een 

PowerPointPresentatie/bijbelstudie, met ref lectievragen en discussiepunten. De presentaties van 04-

04-2022, 25-04-2022 en 09-05-2022 zijn terug te vinden op de website van De Ark (via: Rooster en 

agenda > Bijbelstudies betrokken vaderschap). Aansluitend bij het thema 'vaderschap' doe ik 

onderzoek naar de ervaringen met betrokken vaderschap. Bij deze de vraag om aan dit –anonieme – 

onderzoek mee te doen. In de bijlage (graag toevoegen aan deze Arktueel) vind je deze vragenlijst. 

De ingevulde vragenlijst graag sturen naar bobderaadt@live.nl (uiterlijke inleverdatum 20 mei 2022; 

alvast bedankt voor je medewerking). In Hem verbonden, Bob de Raadt. 

(www.bobderaadt.nl/ouderschapenchristelijkgeloof ; www.bobderaadt.nl/vaderschap) link voor 

de vragenlijst 'betrokken vaderschap'. Link voor livestream 

 


