
Overweging: 

 

De leefregels, beter bekend als de tien geboden. Vandaag richten we ons op het respect hebben voor 

je vader en je moeder. En dat voor een doopdienst, waarbij je toch eerst kijkt naar de kinderen die 

gedoopt worden? Ja, maar er zit dan ook meer achter dat gebod dan je zou denken. 

 

Maar eerst ook een pastoraal woord. Want hoewel ik er alle vertrouwen in heb dat Merijn en Owen 

in een liefdevolle en gezonde familie terecht zijn gekomen, zullen er vast mensen zijn die deze 

dienst horen waarbij dit helaas anders was. Met een of beide ouders.  

Het gaat dan ook niet om het vereren van ouders, ongeacht wat ze doen of hebben gedaan. Het op 

goede voet met ze staan of ze liefhebben. Soms kan dat ook niet. 

Het gaat om het naar je ouders kijken als mensen.  

Het bewust zijn naar waar je vandaan komt. 

Bewust van wat zij met zich meedragen, waaronder levenslast, zorgen, angsten en schuld.  

 

Dan het lange leven: 

De regel komt voort uit een andere tijd en cultuur. 

In die tijd was het leven zwaar. Er moest hard gewerkt worden en dan kwam er een moment dat je 

te oud werd om dat aan te kunnen. Dan waren er twee mogelijkheden. 

Of er werd voor je gezorgd, meestal door je kinderen. Dan kon je oud worden. 

Of je werd aan je lot overgelaten en dan was het snel afgelopen. 

Dit gebod was vooral gericht op de jong volwassenen, die vaak al zelf kinderen hadden en wiens 

ouders nu te oud werden om voor zichzelf te kunnen zorgen. 

 

Terug naar de opties. Stel je stuurde je moeder of vader, de oma of opa van je kinderen, de woestijn 

in. Dat overleefden ze dan niet. Dat voorbeeld geef je dan aan je eigen kinderen, hun kleinkinderen. 

Wat denk je dan dat zij gaan doen als je zelf oud bent geworden? 

Precies, dan schrijven ze jou ook af. In deze tijd weer akelig actueel met kwetsbare mensen die 

vergeleken worden met dor hout. Respect hebben voor mensen betekent onder andere dat je geen 

mens als dor hout afschrijft. Niet omdat diegene kwetsbaar is, maar ook niet omdat iemand naar kan 

zijn. 

 

De andere optie is dat je zorgt voor je ouders, de opa/oma van je kinderen. Dan geef je hen dat 

voorbeeld mee. Als je dan later zelf oud wordt, dan is de kans groter dat ze jouw voorbeeld volgen 

en dan voor jou zorgen. Die gedachte zit achter het gebod. 

 

Het gaat over de verbinding tussen de generaties.  

Ook Merijn en Owen zijn verbonden met hun familie.  

Of ze later zelf kinderen willen en/of kunnen krijgen, dat weten we natuurlijk nog niet. 

Maar wat ik ze wel toewens is dat ze met respect naar andere mensen leren kijken. 

Een cruciale rol daarin zijn daarbij de ouders en verdere familie.  

Maar ook de kerk kan hierin een rol spelen. 

 

De leefregels die voor deze regel over de ouders staan, die hebben te maken met God. Die erna met 

hoe we met mensen om moeten gaan. Deze over het respecteren van je ouders staat er tussenin. 

Ouders vormen op een bepaalde manier ook een schakelrol.  

Hoewel je eigen keuzes leert maken, zijn ouders vaak het voorbeeld in hun omgang met geloof en 

hoe ze met andere mensen omgaan.  

Maar ouders staan hier niet alleen voor . Want we kunnen dat niet alleen en hebben elkaar nodig.  

In de kerk doen we dan ook onze best om elkaar hierin te ondersteunen en te inspireren. 



Vanuit een respect zoals doorklinkt uit de leefregel om je ouders te respecteren. 

Dus niet vanuit het idee dat alles wat de ander doet goed is.  

Nee, een opbouwend kritische blik is juist gezond en respectvol! 

Maar wel vanuit het idee dat ieder mens er toe doet.  

Wij zijn tenslotte geschapen naar Gods beeld. Geen mens is dor hout. 

Die houding van het niet afschrijven van andere mensen, ook niet als die zorg nodig hebben of om 

een andere reden extra kwetsbaar zijn. En ook niet als mensen nare dingen doen.  

Die houding wens ik ons allen en in het bijzonder Merijn en Owen toe. 

Het is een houding die helpt bij het aangaan en versterken van verbindingen. 

Het is een houding om op een gezonde manier te kijken naar wat er niet goed gaat, zonder mensen 

daarbij af te schrijven als mens. 

Het is een houding die voorkomt dat als zij, als wij, in een kwetsbare positie komen, dat wij onszelf 

dan afschrijven. 

 

Dus hoewel er ten opzichte van de Bijbelse tijden veel is veranderd in hoe we zorgen voor onze 

ouders, geldt de gedachte die erachter zit van het respect hebben voor onze ouders nog steeds. En 

van daaruit ook het respect voor andere mensen, waaronder ook wijzelf. 

 

Dat wij in deze houding van respect mogen groeien. 

In het besef dat wij daarin elk onze eigen weg gaan. 

Want al vieren we samen de doop van Merijn en Owen, en ligt de nadruk deze dienst op de 

verbinding en daarbij passend ook dezelfde dooptekst die ze meekrijgen.  

Toch leggen zij, net als wij, elk onze unieke weg af.  

 

Zo zijn wij allen, als mensen, geschapen naar het beeld van God:  

zowel verbonden met elkaar als uniek. 

En zo mogen wij onze weg gaan, samen met God. 

Amen 

 

 

Menno Hofman, 20 september 2020 


