74. Kinderen en
opvoeding

(jong geleerd, oud gedaan)

De liefde voor Jezus moet groter zijn dan voor je vrouw, kinderen, vader,
moeder, broers en zussen. Verlaat alles om Jezus wil

En vele menigten trokken met Hem mee, en
terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen:
Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen
vader en moeder en vrouw en kinderen en
broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven,
die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis
niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen
discipel van Mij zijn.
Lukas 14:25-33 HSV

God waarschuwt voor scheidingen omdat Hij weet hoeveel
schade dat brengt bij kinderen...

Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen
mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn
vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw
hechten; en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet
meer twee zijn, maar één vlees.
Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet
scheiden. En thuis stelden Zijn discipelen Hem hierover
opnieuw vragen. En Hij zei tegen hen: Wie zijn vrouw
verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel tegen
haar. En als een vrouw haar man verstoot en met een
andere trouwt, pleegt zij ook overspel.
Markus 10:2-12 HSV

Kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest!

Toen werden kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen
op hen zou leggen en zou bidden; maar de discipelen
bestraften hen. Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en
verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is
het Koninkrijk der hemelen. En nadat Hij de handen op hen
gelegd had, vertrok Hij vandaar.
Mattheüs 19:13-15 HSV
Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg
u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien
van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want de Zoon des
mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is.
Mattheüs 18:10-11 HSV

En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou
aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die
hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam
Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen:
Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen
niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van
God. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God
niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet
binnengaan. En Hij omarmde hen, legde de handen
op hen en zegende hen.
Markus 10:13-16 HSV

God openbaart Zijn geheimenissen aan jonge kinderen

Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik
dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U
deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en
ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo
was het Uw welbehagen.
Lukas 10:21 HSV
HEERE , onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele
aarde! U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de
mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk
fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de
vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
Psalm 8:2-3 HSV

Toen de overpriesters en schriftgeleerden de
wonderen zagen die Hij deed, en de kinderen die
in de tempel riepen: Hosanna, de Zoon van David!
namen zij Hem dat zeer kwalijk, en zeiden tegen
Hem: Hoort U wel wat deze kinderen zeggen?
Jezus zei tegen hen: Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit
de mond van jonge kinderen en van zuigelingen
hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht?
Mattheüs 21:15-16 HSV

De taak van de ouders:
1. Dank God elke dag voor je gezin

Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan
God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam
belijden.
Hebreeën 13:15 HSV
2. Doe voorbede voor je gezin

Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten,
ieder op zijn beurt in eigen huis. Zij stuurden dan boden en
nodigden hun drie zusters uit om met hen te eten en te
drinken. Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden
voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde.

Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers, voor
ieder van hen één, want Job zei: Misschien hebben mijn
kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo
deed Job alle dagen.
Job 1:4-5 HSV
Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man
was vroom en oprecht; hij was godvrezend en keerde zich af
van het kwaad. Er werden zeven zonen en drie dochters bij
hem geboren. Aan vee bezat hij zevenduizend schapen,
drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen en
vijfhonderd ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal
slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen
van het oosten.
Job 1:1-3 HSV

En de HEERE zegende het latere leven van Job meer dan
zijn eerdere. Hij had veertienduizend schapen,
zesduizend kamelen, duizend span runderen en
duizend ezelinnen. Hij kreeg zeven zonen en drie
dochters.
Job 42:12-13 HSV
3. Oefen geloof voor je kinderen

En Hij vroeg aan zijn vader: Hoelang is het al dat dit hem
overkomt? En hij zei: Van jongs af aan. En vaak heeft hij
hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem
om te brengen; maar als U iets kunt, wees dan met
innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons.

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen
zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader
van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn
ongeloof te hulp.
Markus 9:21-24 HSV
4. Een voorbeeld zijn

Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want
dat is juist. Eer je vader en moeder (dat is het eerste
gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang
leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw
kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en
de terechtwijzing van de Heere.
Efeze 6:1-4 HSV

Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want
dat is welbehaaglijk voor de Heere. Vaders, terg uw
kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.
Kolossenzen 3:20-21 HSV
5. God vertegenwoordigen door onderwijs

Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in
uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en
ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen
zijn. En leer ze aan uw kinderen door erover te
spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat,
als u neerligt en als u opstaat;
Deuteronomium 11:18-19 HSV

Oefen de jongeman overeenkomstig zijn
levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij
daarvan niet afwijken.
Spreuken 22:6 HSV
Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis,
zijn kinderen onderdanig houden, in alle
waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij
leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal
hij voor de gemeente van God zorg dragen?
1 Timotheüs 3:4-5 HSV

Wie zijn kind niet corrigeert haalt een hoop onheil over zichzelf!
Eli werd door God bestraft omdat hij onvoldoende had opgetreden tegen de zondes
van zijn twee zoons

De HEERE zei tegen Samuel: Zie, Ik ga iets doen in Israël waarvan
bij ieder die het hoort, de beide oren zullen tuiten. Op die dag zal Ik
over Eli alles gestand doen wat Ik tegen zijn huis gesproken heb,
van het begin tot het einde.
Want Ik heb hem bekendgemaakt dat Ik over zijn huis voor
eeuwig gericht zal oefenen, omwille van de ongerechtigheid die
hij geweten heeft; want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt
hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. En daarom heb
Ik het huis van Eli gezworen: De ongerechtigheid van het huis van
Eli zal in eeuwigheid niet verzoend worden door slachtoffer of
door graanoffer!
1 Samuel 3:11-14 HSV

David had Adonia nog nooit gecorrigeerd waardoor hij verwent was geworden, dit
zorgde voor hoogmoed waardoor hij een gooi deedt naar de macht

Adonia nu, de zoon van Haggith, verhief zich en
zei: Ík zal koning worden. Hij voorzag zich van
wagens en ruiters, met vijftig man die voor hem
uit snelden.
Zijn vader had hem zijn leven lang geen verwijt
gemaakt door te zeggen: Waarom heb je dat
gedaan? Ook was hij heel knap van gestalte.
Haggith had hem gebaard, na Absalom.
1 Koningen 1:5-6 HSV

Breng uw zoon gehoorzaamheid bij, en hij zal u rust
geven en uw ziel genoegens schenken.
Spreuken 29:17 HSV
Een wijze zoon/dochter luistert naar de vermaning van de Vader

Zie, welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt;
verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet.
Want Hij doet smart aan én Hij verbindt; Hij verwondt én
Zijn handen genezen.
Job 5:17-18 HSV
Een wijze zoon luistert naar de vermaning van zijn
vader, maar een spotter luistert niet naar bestraffing.
Spreuken 13:1 HSV

Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie
berispingen ter harte neemt, is verstandig.
Spreuken 15:5 NBV
In de laatste dagen zal een ondankbare generatie opstaan die liefhebbers zullen
zijn van zichzelf en de ouders ongehoorzaam

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen
aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van
zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig,
lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar,
onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk,
kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het
goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers
van zingenot dan liefhebbers van God.
2 Timotheüs 3:1-4 HSV

Het is tijd dat vader weer verzoend worden met hun kinderen en
gezinnen herstellen in Jezus naam!

Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat
de dag van de HEERE komt, die grote en
ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van
de vaders tot de kinderen terugbrengen,
en het hart van de kinderen tot hun
vaders, opdat Ik niet zal komen en de
aarde met de ban zal slaan.
Maleachi 4:5-6 HSV
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