GEMEENTE.

SUPPLEMENT 7
[KERK EN CULTUUR]

DE RELATIE TOT JE NOG LEVENDE OUDERS
Introductie. Christenen hebben de door God gegeven verantwoordelijkheid om hun wereldbeschouwing, ideeën,
waarheden, geloofsovertuigingen, overtuigingen, waarden, ervaringen, gedrag, relaties en instellingen te veranderen
zodat ze gelijkvormig worden aan de cultuur van het Koninkrijk van God! In deze studie bestuderen wij de relatie tot je
ouders terwijl zij nog leven.
A. DE VERANTWOORDELIJKHEID OM JE OUDERS TE GEHOORZAMEN
Ontdek en bespreek. Tot welke leeftijd zouden kinderen hun ouders moeten gehoorzamen volgens de Bijbel?
Aantekeningen.
1. Het bevel in de Bijbel.

Lees Efeziërs 6:1-3. God geeft twee verantwoordelijkheden aan kinderen: zij moeten hun ouders gehoorzamen en eren.
In sommige culturen in de wereld wordt kinderen geleerd dat zij hun ouders hun hele leven en onder alle
omstandigheden moeten gehoorzamen, zelfs als wat hun ouders vragen tegen Gods wil, zelfzuchtig of destructief is. In
die culturen hebben ouders altijd absoluut gezag over hun kinderen zo lang zij leven, ongeacht of deze kinderen al
volwassen of getrouwd zijn. Dit aspect van deze menselijke cultuur is on-Bijbels en moet veranderd worden om
gelijkvormig te worden aan de cultuur van het Koninkrijk van God.
2. Het voorbeeld van Jezus Christus.

Lees Lukas 2:51; Markus 3:21,31-35; Johannes 4:34. Toen Jezus nog onmondig was, twaalf jaar oud, was hij
gehoorzaam aan Zijn ouders op de aarde. Maar toen Jezus volwassen geworden was en zijn taak op de aarde uitoefende,
was Hij niet langer gehoorzaam aan Zijn ouders en voldeed Hij niet aan hun wensen! Hoewel Jezus ongetrouwd bleef,
was Hij volwassen met een onafhankelijke taak in het leven. Die was om de wil van God de Vader te doen (Johannes
4:34) en Hem te behagen, zelfs als Zijn ouders het er niet mee eens waren.
3. Het onderricht van Jezus.

Lees Matteüs 10:37; 19:5. Wanneer een mens geen kind meer is en volwassen wordt, verandert ook zijn relatie tot zijn
ouders. Wanneer wordt een mens als een volwassen persoon gerekend?
• Het voorbeeld van Jezus in Markus 2:1 (Hij was thuis in Kapernaüm) toont dat wanneer een mens onafhankelijk
voor zichzelf gaat zorgen, hij als een volwassen mens gerekend dienst te worden.
• Het onderricht van Jezus in Matteüs 19:5 toont dat wanneer een persoon in het huwelijk treedt, hij als een volwassen
mens gerekend dient te worden. Dan moet hij zijn vader en zijn moeder verlaten en een nieuw gezin met zijn vrouw
beginnen. Hij moet zijn ouders emotioneel en financieel verlaten. Hij moet ook het gezag van zijn ouders verlaten.
En hij moet het liefst het huis van zijn ouders verlaten (dus, zelfstandig gaan wonen).
• Het onderricht van Jezus in Markus 10:29-30 en Matteüs 10:37 aan de alleenstaande en aan de getrouwde, “Wie
vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard, en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet
waard” toont aan dat Jezus Christus altijd de hoogste prioriteit heeft. Als een keuze tussen Jezus Christus en je
ouders gemaakt moet worden, dan moet je de wens van je ouders - hoe vurig die ook is - verwerpen. Je hoogste
loyaliteit is aan Jezus Christus en geen ander relatie mag tussen jullie in komen staan.
Conclusie. De Bijbel leert niet dat christenen hun ouders gedurende hun hele leven en onder alle omstandigheden
moeten gehoorzamen.1 In tegendeel, de Bijbel leert dat christenen hun ouders moeten gehoorzamen zolang zij zelf nog
onvolwassen zijn. Zo lang christen kinderen nog onvolwassen zijn, dat wil zeggen, onmondig en afhankelijk van hun
ouders zijn, moeten zij hun ouders gehoorzamen in alles wat niet tegen Gods Woord ingaat.
Volwassenheid begint voor christenen:
• wanneer zij hun ouderlijk huis verlaten om te gaan studeren of te werken
• wanneer zij nog bij hun ouders wonen, maar niet meer afhankelijk van hun ouders zijn
• wanneer zij in het huwelijk treden.
Als volwassenen zijn christenen niet meer verplicht hun ouders te gehoorzamen. Maar christenen zijn wel verplicht om
God altijd en onder alle omstandigheden te gehoorzamen. De conclusie is dat gehoorzaamheid aan ouders een
tijdslimiet heeft. Kinderen zijn verplicht hun ouders te gehoorzamen in alles wat niet tegen Gods Woord ingaat totdat zij
volwassenheid bereiken.
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Confucius leerde absolute gehoorzaamheid aan de heerser van het land, aan je leraar en aan je ouders.
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B. DE VERANTWOORDELIJKHEID OM JE OUDERS TE EREN
Ontdek en bespreek. Hoe eren mensen hun ouders volgens de Bijbel?
Aantekening. Hoewel kinderen hun ouders alleen moeten gehoorzamen als zij nog minderjarigen zijn, moeten zij hun
ouders altijd eren, ook als zij meerderjarigen zijn! “Eren” betekent: een hoge dunk van iemand hebben, aandacht aan
iemand schenken, en iemand zonder vrees, tegenzin of zelfzucht liefhebben. Hier volgen vijf praktische voorbeelden
hoe je je eigen ouders, je schoonouders en je hemelse Vader moet eren.
1. Eer je ouders door hen niet tegen te spreken en niet met hen te twisten.

Lees Exodus 21:15,17; Romeinen 13:4. Je minacht je ouders als je met hen kibbelt over dingen die geen echte
geestelijke betekenis hebben. Bijvoorbeeld, twist niet met hen over welke kleren gepast zijn om te dragen, over welke
televisie programma te kijken, of over wie de afwas moet doen. Redeneren is een manier om aan je ouders te zeggen dat
hun standpunt belachelijk is.
Hoe eer je je ouders op een positieve manier? Stel je zaak of standpunt op een vriendelijke manier en laat God het dan
verder uitwerken op een wijze die Hem het meest bevalt. Dit bewijst dat je gelooft dat God elke situatie in de hand
heeft. En dit toont dat je gelooft dat Hij bezig is tot stand te brengen wat het beste voor jou is.
2. Eer je ouders door hun suggesties en adviezen serieus te overwegen.

Lees Spreuken 23:23. Je minacht je ouders als je hun advies niet eens wil horen.
Hoe eer je je ouders op een positieve manier? Luister naar hun advies en leer van hun inzichten in zaken. Leer van hun
jarenlange ervaring en wijsheid die zij opgebouwd hebben, terwijl je nu nog de kans hebt. Leer vooral dingen op het
gebied van hun sterke punten, hun talenten, vaardigheden, kennis en kunnen.
3. Eer je ouders door hen in je gewone leven te betrekken.

Lees 2 Korintiërs 6:11-13. Je minacht je ouders als je hen niets verteld over wat je denkt, voelt of doet. Sommige
kinderen antwoorden de vragen van hun ouders met, “Okay” of “Goed” of “Zoals altijd”. Je minacht je ouders wanneer
je hen buiten je plannen houdt en hen geen enkele kans geeft om invloed op je plannen te hebben. Je minacht je ouders
als je niet toelaat dat zij mogen delen in je plezier en pijn, of in je vreugde en verdriet. Als je ouders buiten je leven,
beslissingen en keuzes houdt, zeg je tegen hen dat zij het niet waard zijn om mee om te gaan!
Hoe eer je je ouders op een positieve manier? Praat met je ouders. Neem het initiatief om met hen te praten. Vertel hen
wat je op school en in je werk doet, of wat je samen met je vrienden of in de gemeente doet. Vertel wat het voor je
betekent te geloven; praat over God en mensen en de wereld. Vertel hen wat je christelijke overtuigingen zijn, wat je
denkt, voelt of doet. Betrek hen bij je plannen en beslissingen. Heb ontzag voor hun inzicht, wijsheid en ervaring. Vraag
hen om advies en suggesties. Zelfs al ga je uiteindelijke besluit tegen hun verlangens in, dan zul je hen toch het gevoel
geven dat je geluisterd hebt, hun adviezen series genomen hebt en hen als persoon geaccepteerd hebt.
4. Eer je ouders door voor hen te zorgen en hen te dienen.

Lees 1 Timoteüs 5:4,8. Je minacht je ouders als je hen alleen dient wanneer zij het van je vragen. Omdat jij ervan
uitgaat dat zij het initiatief moeten nemen, kun je ontzettend lang blijven wachten voordat je handelt.
Hoe eer je je ouders op een positieve manier? Oefen jezelf om te zien waar je kunt dienen, waar iemand je hulp nodig
heeft, en of je iets kan doen dat niemand anders wil of kan doen. Neem het initiatief om te dienen en te helpen en wacht
niet totdat je ouders je er om vragen.
5. Eer je ouders door hen lief te hebben.

Lees 1 Korintiërs 13:4-8. Je minacht je ouders als je hen alleen liefheb volgens de cultureel gevestigde regels, zoals hen
minstens elke week op te zoeken, cadeaus aan hen te geven en hun verlangens uit te voeren.
Hoe eer je je ouders op een positieve manier? Oprechte christelijke liefde gaat veel verder dan de vroomheid die een
cultuur van kinderen eisen! Oprechte christelijk liefde heeft geduld met de tekortkomingen van je ouders en vergeeft het
kwaad dat zij aan je gedaan hebben. Als je een christen wordt, zijn je niet-christen ouders meestal bang dat omdat je een
christen bent geworden, Christus en de Bijbel een heel negatieve uitwerking gaat hebben. Ze zijn bang dat je slechter
gaat studeren, dat je geen goede baan krijg, dat je geen succes in je leven zal hebben, dat je te weinig geld zal verdienen
en dus niet meer in staat zal zijn hen financieel te ondersteunen op hun oude dag. Ze vrezen dat jij je cultuur gaat
verliezen, hun goden en godsdienstige leiders heel boos gaat maken en schande over je hele familie gaat brengen.
Daarom reageren zij heel negatief op het feit dat je een christen bent geworden en in sommige gevallen beginnen zij je
te vervolgen en proberen je zelfs te doden. Verduidelijk hen op een tactvolle wijze wat het christelijke geloof is en
bewijs aan hen dat je integendeel een meer verantwoordelijk en liefdevol mens geworden bent door wat Jezus Christus
voor je gedaan heeft.
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