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Ontmoetingsplaats van heden, verleden en toekomst – het christelijk gezin: Gods knooppunt der tijden 
 
Een gezin bestaat uit man, vrouw en kinderen. Maar het is vooral de aanwezigheid van kinderen die het gezin tot 
gezin maakt. Wanneer man of vrouw ontbreken, spreken we toch nog van “gezin”: onvolledig gezin, éénouderge-
zin. Het bijzondere van een gezin is, dat twee generaties het leven onder één dak delen. Een gezin is: oud en jong 
samen. Een gezin is een geschiedenisboek: enkele hoofdstukken over “vroeger”, een hoofdstuk “nu” en vele on-
beschreven bladzijden toekomst, gebonden in één band. Dat moet wel een heel sterke band zijn. Zeker in onze tijd. 
Het oude testament vertelt wat kinderen in een gezin doen. Met een hoofd vol toekomstplannen en idealen vragen 
ze hun ouders naar het verleden: “Wat betekent dit paasfeest voor u?” (Ex. 12:26). En: “Wat betekenen deze twaalf 
stenen in de Jordaan voor u?” (Joz. 4:6). Volgens de bijbel zijn ouders dan ouders, wanneer ze hun kinderen in 
antwoord op hun vragen vertellen van de grote daden die God in het verleden verricht heeft: “Het paasfeest is het 
feest van onze verlossing uit Egypte”. En: “De twaalf stenen in de Jordaan vertellen van onze intocht in het be-
loofde land Kanaän”. Kinderen zijn geïnteresseerd in het verleden, in de geschiedenis, óók in de Bijbelse geschie-
denis. Een goed verteld bijbels verhaal vindt onder kinderen een ademloos gehoor.  
 
Maar kinderen vragen: “Wat betekent deze geschiedenis voor u?” (Ex. 12:26; Joz. 4:6). Kinderen willen zich, met 
een hoofd vol toekomstplannen, best laten gezeggen door wat ouders hun vertellen over Jezus kruisdood en op-
standing, 2000 jaar geleden. Als ze maar zien wat het voor hun ouders betekent in het heden van elke dag in het 
door ouders en kinderen samen gedeelde heden van het gezinsleven. Wanneer kinderen zien, dat de Bijbel voor 
hun ouders geen historisch prentenboek is maar het Woord van de levende God, wanneer ze ervaren dat hun ouders 
er uit leven, niet uit plicht maar met vreugde, wanneer ze merken dat deze geschiedenis wat in het heden van hun 
ouders betekent in het heden van elke dag. 
 
Gods Woord.  
 
Wij zijn hier gekomen bij de visie die Gods Woord geeft op het gezin. Een gezin is een ontmoetingsplaats van 
heden, verleden en toekomst. Ze komen samen onder één dak, in één leefgemeenschap: de toekomst der kinderen! 
En het verleden van Gods zegevierende liefde voor mensen, zijn hoogtepunt vindend in het leven, de offerdood en 
de opstanding van Gods Zoon, 2000 jaar geleden. Dit verleden komt in het gezin, in de Bijbelse verhalen verteld 
door de ouders, in de gesprekken die zij er over voeren, in het hardop bidden. Die beide - het verleden van Gods 
daden en de toekomst der kinderen - ontmoeten elkaar in het door ouders en kinderen samen gedeelde heden van 
het gezinsleven. Wanneer kinderen zien, dat de Bijbel voor hun ouders geen historisch prentenboek is maar het 
Woord van de levende God, wanneer ze ervaren dat hun ouders er uit leven, niet uit plicht maar met vreugde, 
wanneer ze merken dat deze geschiedenis wat in het heden van hun ouders betekent, zullen ze er zich voor willen 
openstellen, dat de geschiedenis die God met mensen maakt ook hun toekomst betekenis kan geven. Of jonge 
mensen echt toekomst hebben hangt er van af of God zijn geschiedenis in hun levensgeschiedenis kan vervolgen. 
Het ouderschap is misschien wel de belangrijkste knoop waarmee God zijn geschiedenis en de toekomst van ko-
mende generaties aan elkaar knoopt. Het bekende - bij sommigen eerder beruchte - gebod “Eer uw vader en uw 
moeder” (Ex. 20:12) heeft zijn plaats in deze Bijbelse visie op gezin en ouderschap. 
 
Kinderen worden opgeroepen hun ouders het gewicht te geven dat hun toekomt als mensen die in eigen leven 
ervaren hebben wie God is. Kinderen moeten serieus willen zien wat het geloof voor hun ouders betekent. Dan 
eren kinderen hun ouders als mensen die God gegeven heeft om hun toekomst te verbinden met zijn geschiedenis. 
Via deze verbinding geeft God toekomst aan jonge mensen. Het “Eer uw vader en uw moeder” eindigt dan ook 
met een belofte: “opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal”. Wie zijn leven 
openstelt voor wat God heeft gedaan en nog steeds doet, heeft toekomst. 
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