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Inleiding
Je kind is je alles waard – of het nu in de wieg ligt of al aan de studie 
is. Je zoekt het beste voor hem of haar. Je wilt dat je kind opgroeit tot 
een mooi mens dat geniet van Gods goede gaven en wat wil betekenen 
voor anderen. Je geeft je kind daarom alle aandacht en liefde die je maar 
kunt geven. Maar is het genoeg? Of misschien wel te veel? Hoe ben je 
een goede ouder?

In dit Bijna-elke-dagboek laten we bijbels licht schijnen over de manier 
waarop we onze kinderen mogen grootbrengen, om jullie als ouders op 
die manier te inspireren en te motiveren. De Bijbel heeft veel te zeggen 
over het goede leven in Gods schepping en over de manier waarop je je 
kinderen daarin kunt inwijden. God zelf laat zich om te beginnen zien als 
onze Vader en noemt ons zijn geliefde kinderen. Wij worden zelf in ons 
leven door Hem gevoed en opgevoed. Wat zegt dat over onze stijl van 
opvoeden? 

Je kunt veel leren van de lessen over opvoeding uit de Bijbel: 
voorbeelden van hoe het (niet) moet en het onderwijs van Jezus zelf 
die ons leidt in ons leven met Hem. Rolf Robbe, auteur, nam deze 
overdenkingen voor zijn rekening (1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 



26, 29, 30, 33, 34, 37 en 38). Hij is ook de eindredacteur van de Bijna-
elke-dagboekserie.

We kunnen ook lessen trekken uit de denkbeelden van pedagogen die 
zich in de loop van de eeuwen hebben uitgesproken over opvoeden. 
Margit Melse, pedagoog en publicist, schreef deze overdenkingen (week 
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 en 39). 

Ten slotte kunnen we bijbels licht laten schijnen over al die kwesties die 
we tegenkomen in de opvoeding van onze kinderen, van pesten en ruzie, 
tot zorgen voor de schepping, vriendschap en mobieltjes. Daarover schrijft 
Jolanda Spek, orthopedagoge en werkzaam bij Driestar educatief in Gouda 
in de overdenkingen van week 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 en 40. 

Je vindt in dit dagboek voor elke week steeds 5 overdenkingen, 40 
weken lang. We hopen dat je met dit boek mag ervaren dat God ook in 
je opvoeding en gezin dicht bij je is.



                 
                
                 
                 
                

week

Om te beginnen
Je leven ligt in Gods hand. Wat betekent dat voor jullie zelf?

Lezen Jesaja 49:14-17

15 …Ik vergeet jou nooit. 16 Ik heb je in mijn handpalm gegrift,  
je  muren  staan Mij steeds voor ogen. 

Je kunt de naam van iemand om wie je veel geeft in je huid laten tatoeë-
ren. Zo laat je zien dat je van hem of haar houdt, niet voor even maar voor 
‘eeuwig’. God heeft de namen van jouw kinderen in zijn handpalm gegrift. 
Voor eeuwig. Zoveel geeft Hij om ze. Bovendien is zijn handpalm een opval-
lende plek die Hij altijd ziet. Hij houdt je kinderen steeds in het oog. En Hij 
ziet hun prachtige toekomst voor zich, zoals een architect de muren al voor 
zich ziet van het huis waar hij het bouwplan voor heeft getekend. Hij houdt 
van ze en bouwt aan hun leven. Hun hele leven ligt in zijn hand.

En verder
Bid samen en leg het leven van jullie kinderen in Gods handen.

1
Dag 1 
In zijn hand
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