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EUROPESE CONFERENTIE VOOR OUDERS

DE VOLGENDE GENERATIE VOORTBRENGEN
VOOR HET GEMEENTELEVEN

Boodschap 3

De verantwoordelijkheid van de ouders in het leiden van hun kinderen
 tot de kennis van de Heer

Schriftlezing: Ef. 6:4; Dt. 6:7-9; Spr. 22:6; 2 Tim. 3:15; Rom. 9:11, 15-16

I. Wanneer we de woorden in de Bijbel die betrekking hebben op ouderschap 
proberen samen te vatten, is het belangrijkste wat de ouders moeten doen, hun 
kinderen te koesteren in het onderwijs en in het vermanen van de Heer en ze 
niet tot toorn prikkelen of ze teleurstellen—Ef. 6:4.

II.  We moeten onze kinderen leiden naar de kennis van de Heer; geen gezin kan 
zonder gebed en het lezen van het Woord, verder gaan—Dt. 6:7-9; Spr. 22:6; Ef. 
6:4; 2 Tim. 3:15; verw. Gn. 18:19:
A. De huissamenkomsten moeten bij de kinderen passen; deze gezinssamenkomsten zijn 

niet ontworpen voor jou, wat je in het gezin doet, moet passen bij de smaak van de 
kinderen en moeten op hun eigen niveau zijn— verw. 1 Pe. 2:2; 1 Kor. 3:2:
1. Sommige gezinnen falen in hun gebed en hun tijd voor Bijbellezen omdat hun 

gezinssamenkomsten te lang en te diep zijn; de kinderen begrijpen niet wat er gebeurt, 
ze weten niet waarom je van ze verwacht er bij te zitten—verw. Heb. 5:13.

2. Sommige huissamenkomsten gaan een of twee uur door over moeilijke leerstellingen; 
dit is werkelijk heel moeilijk voor de kinderen, toch zijn er veel ouders die hier geen 
gevoel voor hebben. 

B.  Een ander probleem met sommige huissamenkomsten is dat er weinig liefde in zit; het 
is niet de aantrekkingskracht van de vader of de moeder dat de kinderen naar de 
samenkomsten trekken, het is de zweep die ze daar houden: 
1. Je moet aan manieren denken om het aantrekkelijk voor ze te maken, ze te bemoedigen; 

straf nooit de kinderen als ze de gezinssamenkomsten niet bijwonen. 
2. Als je ze één keer straft, zou je een probleem in hen kunnen creëren voor de rest van 

hun leven.
3. Ouders moeten de gezinssamenkomsten aantrekkelijk maken, forceer ze niet te 

komen, dit zal alleen resulteren in verreikende consequenties.
C. We stellen voor twee gezinssamenkomsten per dag te hebben, een ‘s morgens en een ‘s 

avonds; de vader zou ‘s ochtends leiding kunnen nemen en de moeder ‘s avonds: 
1. Als je nog kinderen thuis hebt, moet je vroeger opstaan; kom een korte tijd even 

samen voordat de kinderen naar school gaan: 
a. Je samenkomst moet kort, levend en nooit lang zijn, misschien is tien minute al 

genoeg; ga nooit langer door dan vijftien minute en doe het niet korter dan vijf 
minuten.

b. Vraag een ieder van hen een vers te lezen; de vader moet de leiding nemen om een 
paar gedeeltes uit te kiezen en daarover te spreken. 

c. Als de kinderen iets kunnen memoriseren, vraag ze dat te doen; haal niet het hele 
vers aan, vraag hen de betekenis van het vers te onthouden. 

d. De vader of de moeder moet aan het einde van de samenkomst vragen om Gods 
zegen; bidt geen verheven of diepe gebeden, bidt over zaken die kinderen kunnen 
begrijpen; wees niet lang, wees eenvoudig, stuur ze dan naar school. 

2. Iedere keer als je gaat zitten om te eten, moet je de Heer hiervoor danken, of het nou 
ontbijt, lunch of avondeten is, moet je oprecht zijn in je danken; help je kinderen te 
danken—1 Tim. 4:4; verw. Joh. 6:11.
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3. De samenkomst ‘s avonds moet wat langer zijn en de moeder zou de leiding hierin 
moeten nemen; het is niet nodig uit de Bijbel te lezen s’ avonds, het gezin moet echter 
wel samen bidden:
a. De moeder moet de kinderen verzamelen en met ze praten, terwijl de vader naast 

de moeder zit, moet de moeder ze aanmoedigen te spreken:
(1) Vraag of ze problemen hebben ervaren die dag. 
(2) Vraag of ze ruzie gehad hebben met elkaar en of er iets is dat ze dwarszit. 

b. Als een moeder het niet voor elkaar krijgt haar kinderen te laten spreken, moet er 
iets fout zitten, het is een falen van een moeder om een barrière te laten bestaan 
tussen haar en de kinderen:
(1) Het is de schuld van de moeder als de kinderen bang zijn met haar te praten, 

ze moeten zich vrij voelen zich te uiten.
(2) De moeder moet leren de dingen die in het hart van haar kinderen zitten, naar 

buiten te brengen; als ze die dag er niet over willen praten, vraag hen het weer 
de volgende dag, leidt de kinderen hierin. 

c. Laat ze een beetje bidden en leer ze een paar woorden te zeggen; deze samenkomst 
moet levend zijn.

d. Vraag ze hun zonde te belijden, forceer ze echter niet, er mag geen schijn zijn, alles 
moet op een heel natuurlijke manier gedaan worden. Als ze iets hebben dat ze 
willen belijden, laat ze dat doen, als ze niets hebben om te belijden, forceer ze niet. 

e. De ouders moeten ze leiden om op een eenvoudige manier, één voor één te bidden, 
zorg ervoor dat iedereen bidt, sluit uiteindelijk af met een gebed van jezelf, wees 
echter niet te lang. 

f. Voedt hen volgens hun capaciteit, als je eenmaal probeert te veel te doen, zul je ze 
overbelasten; bid teen paar zinnen met hen en laat ze dan gaan slapen. 

D. Laat ze de betekenis van zonde begrijpen, iedereen zondigt, je moet aandacht geven aan 
de zaak van hun berouw en ze naar de Heer brengen. 

E. Na een tijd moet je ze vragen de Heer op een oprechte manier te ontvangen: 
1. Breng ze dan naar de gemeente en laat ze een deel zijn van de gemeente.
2. Op deze manier zul je je kinderen tot de kennis van God leiden.

Uittreksels uit de bediening:

Als we proberen de woorden in de Bijbel betreffende het ouderschap samen te vatten, is de 
belangrijkste zaak dat de ouders moeten doen, hun kinderen koesteren in het onderwijs en in het 
vermanen van de Heer en ze niet tot toorn prikkelen of ze ontmoedigen. Een man of een vrouw te 
zijn, is een zaak van persoonlijk geluk; een ouder te zijn is iets dat het welbevinden van de kinderen 
van de volgende generatie, beïnvloed. De verantwoordelijkheid van de toekomst van de kinderen 
van de volgende generatie, ligt op de schouders van de ouders. 

We moeten beseffen hoe serieus deze verantwoordelijkheid is. God heeft het lichaam, de ziel en 
de geest van een persoon, zelfs zijn hele leven en toekomst, in onze handen gelegd. Geen individuele 
invloeden beïnvloed iemand anders individuele toekomst zo veel als de ouders. Niemand beheerst 
een persoons toekomst zo veel als de ouders. Ouders hebben bijna een zeggenschap of hun kinderen 
naar de hel of naar de hemel gaan. We moeten leren goede mannen en vrouwen te zijn, we moeten 
echter ook leren goede ouders te zijn. Ik geloof dat de verantwoordelijkheid van een ouder te zijn, 
zwaarder weegt dan dat van een man of vrouw van iemand te zijn. 
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HET LEIDEN VAN DE KINDEREN TOT DE KENNIS VAN DE HEER

We moeten ze leiden tot de kennis van de Heer. Een gezinsaltaar is werkelijk nodig. In het Oude 
Testament werd de tabernakel aan het altaar gelinkt. Het gezin is met andere woorden, gelinkt aan 
de aanbidding en toewijding aan God. Geen gezin kan verder gaan zonder gebed en het lezen van het 
Woord. Dit geld vooral voor de gezinnen met kinderen. 

Samenkomsten die op het niveau van de kinderen zijn

Sommige gezinnen falen in hun gebed en Bijbellezen omdat hun gezinssamenkomsten te lang en 
te diep zijn. De kinderen begrijpen niet wat er gebeurd. Ze begrijpen niet waarom ze gevraagd wor-
den er bij te zitten. Ik houd er niet van wanneer gezinnen ons naar hun huis uitnodigen om over 
diepe leerstellingen te praten en ze de kinderen forceren er bij te blijven zitten. Sommige huissa-
menkomsten gaan voor een of twee uur door over moeilijke leerstellingen. Dit is echt heel moeilijk 
voor de kinderen. Toch zijn er veel ouders die hier geen rekening mee houden. De kinderen zitten er 
bij, maar ze begrijpen er niets van. Als het bijvoorbeeld over het boek Openbaring gaat, hoe zouden 
zij dit kunnen begrijpen? De huissamenkomsten moeten passen bij de kinderen. Deze gezinssamen-
komsten zijn niet voor jou ontworpen, jouw samenkomst is in de samenkomstzaal. Leg niet jouw 
niveau op de schouders van je gezin. Wat je in je gezin doet, moet passen bij de smaak van je kinde-
ren en moet op hun niveau zijn. 

Bemoedigen en aantrekkelijk maken

Een ander probleem met sommige huissamenkomsten is dat er weinig liefde in te vinden is. Het 
is niet de aantrekkingskracht van de vader of van de moeder die de kinderen naar deze samenkomsten 
trekt, het is eerder de straf die ze anders krijgen dat ze daar houden. Ze willen niet meedoen, ze 
komen omdat er anders de dreiging van straf is. Als je ze niet straft, zullen ze niet komen. Dit zal 
nooit werken. Je moet aan manieren denken om ze aan te trekken en ze te bemoedigen. Straf ze niet 
als ze het uur van aanbidding van het gezin niet bijwonen. Wanneer je ze een keer straft, kun je een 
probleem creëren voor de rest van hun leven. Ouders moeten het aantrekkelijk voor de kinderen 
maken om naar het uur van aanbidding van het gezin te komen. Forceer ze niet, dit zal verreikende 
gevolgen kunnen hebben. 

Een keer ‘s ochtends en een keer ‘s avonds samenkomen

We stellen voor twee huissamenkomsten per dag te hebben, een ‘s ochtends en een ‘s avonds. De 
vader zou de tijd ‘s ochtends moeten leiden en de moeder ‘s avonds. Sta wat vroeger op. De ouders 
moeten niet in bed blijven liggen nadat de kinderen hebben ontbeten en naar school zijn gegaan. Als 
je kinderen in huis hebt, moet je vroeg opstaan. Heb een korte tijd samen voordat de kinderen naar 
school gaan. Je samenkomst moet kort, levend en nooit lang zijn. Misschien is tien minute wel 
genoeg, echter nooit langer dan vijftien minuten. Ga nooit langer dan vijftien minute door en stop 
niet voordat vijf minute om zijn. Vraag ieder van hen een vers te lezen. De vader zou de leiding 
moeten nemen om een paar gedeeltes uit te kiezen en er over te praten. Als de kinderen iets kunnen 
memoriseren, kun je ze vragen dit te doen. Citeer niet een heel vers, vraag ze de betekenis van een 
zin te onthouden. Aan het einde van de samenkomst moet de vader of moeder een gebed doen voor 
Gods zegening. Bidt geen verheven of diepe gebeden. Bidt over zaken die de kinderen begrijpen, 
wees niet lang, wees eenvoudig. Stuur ze dan naar school. 

Iedere keer als je gaat zitten om te eten, moet je de Heer ervoor danken. Of het nou ontbijt, lunch 
of avondeten is, moet je oprecht zijn in je dankzegging. Help je kinderen te danken. De 
avondsamenkomst moet iets langer zijn, en moet door de moeder geleid worden. Het is niet nodig s 
’avonds uit de Bijbel te lezen, het gezin moet echter gezamenlijk bidden. Vooral de moeder moet de 
kinderen verzamelen en met ze praten. Terwijl de vader naast haar zit, moet de moeder de kinderen 
aanmoedigen te spreken. Vraag ze of ze problemen hebben ondervonden die dag, en of ze ruzie met 
elkaar hebben gehad en of er iets is dat ze dwarszit. Als een moeder haar kinderen niet zo ver kan 
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krijgen dat ze hierover spreken, is er iets mis. Het is een falen van een moeder om een barrière te 
laten bestaan tussen haar en de kinderen. Het is de schuld van de moeder als haar kinderen te bang 
zijn om met haar te praten. Zij moeten vrij zijn om te praten. De moeder moet leren de dingen die in 
de harten van de kinderen zijn, naar buiten te brengen. Als zee r op die dag niet over willen praten, 
vraag het dan de volgende dag. Leidt de kinderen. Laat ze wat bidden en leer ze een paar woorden te 
zeggen. Deze samenkomsten moeten levend zijn. Vraag ze hun zonde te belijden, forceer ze echter 
niet. Er mag geen schijn zijn, alles moet op een natuurlijke manier gedaan worden. Laat ze zelf wat 
initiatief nemen. Als ze iets te belijden hebben, laat ze het belijden. Als ze niets hebben te belijden, 
forceer hen niet. Er moet geen enkele schijn zijn. De schijn die in veel kinderen wordt gevonden, is 
het gevolg van de druk van te strenge ouders. Kinderen vertellen geen leugens je kunt ze echter 
forceren leugens te vertellen. De ouders moeten ze op een eenvoudige manier leiden om één voor 
één te bidden. Wees er zeker van dat iedereen bidt, uiteindelijk kun je afsluiten met een gebed van 
jezelf. Doe het echter niet te lang, als je gebed te lang is, gaat het de kinderen vervelen. Voedt hen 
volgens hun capaciteit. Als je probeert te veel te doen, zul je ze overbelasten. Bidt een paar zinnetjes 
met ze en laat ze dan naar bed gaan. 

Geef aandacht aan hun berouw

Laat ze de betekenis van zonde kennen. Iedereen zondigt. Je moet aandacht geven aan de zaak 
van berouw en ze dan naar de Heer brengen. Daarna kun je ze vragen de Heer oprecht te ontvangen. 
Breng ze dan naar de gemeente en laat ze een deel van de gemeente zijn. Op deze manier zul je de 
kinderen brengen tot de kennis van God. (The Collected Works of Watchman Nee, vol. 49, pp. 520, 
541-544)


