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HET GEZI N IS WEER IN
! sezin. Genuanceerd tilde zij het po-
i iitiek. debat, dat koit daarvoor was

! opgelaaid, op een hoger Plan. In

! hárr radiolezing onthoudt ze zích
: van uitspraken over het wel of niet

3 van een ministerie voor Gezinszaken

"Samen.leven begint thuis. Dáár
komen we in aanraking met an'
dere meningen en hebbeliikhe'
den, met kritiek en met ge-

drag dat ons kan ergeren;'ln die
kleine leefeenheid, hoe ook ge'
vormd, vinden we onze leer-
school in liefde en verdraag'
zaamheid.tt

en bepleit ze ook geen terugkeer

naerr - traditionele familieverhoudin-
gen. Haar vertrekPunt ligt in het

Éi.t .tt nu: "die kleine leefeenheid,

hoe ook gevormd". Terwijl anderen

teruggrijpen oP beeldsPraak van

vroeger - het gezin-als-hoeksteen -
of overwegend negatief spreken over

het moderne gezin'- met termen als

bafetaria-gezin of 'de duiventil waar

alle gezinsleden maar in- en uiwlie-
gen' - weegt zíj haat woorden zorg-
vuldiger.

Om in te kunnen gaan oP de ac-

tuele situatie schetst de koningin
even het voor en tegen van de ge-

zinsverhoudingen in het verleden:
"Het grote geztn en de uitgebreide
familie werden als beschermend

maar soms ook als benauwend erva-

ren." Aansluitend volgt dan: "In het

moderne gezín wordt veel waarde

gehecht aan mondigheid en zelfstan-

digheid van de leden. Maar naast

ruimte voor eigen onrwikkeling
hebben mensen ook behoefte aan

weerwerk en steun. Meer en meer

komen die van buiten. Het gezin als

fundament voor leven in gemeen-

Met haar kenttoesPraak van 1995

speelde koningin Beatrix in oP de

discussie over de betekenis van het
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schap is minder hecht en kwetsbaar-
der."

Dat kwetsbare komt vooral naar
voren als het leven tegenzit. "Om-
gaan met verdriet (..) gaat de span-
kracht van het individu vaak te bo-
ven. Verdriet maakt eenzaam. Om
een nieuwe lfi/eg te vinden moet een
mens uit zijn isolement kunnen tre-
den. Dat kan niet zonder steun van
medemensen die zich bereid tonen
veranrwoordelijkheid te nemen voor
een ander."

De zorg over doorschietend indi-
vidualisme klinkt in de hele kerst-
boodschap door. Een ieder-voor-
zich-mentaliteit kan gemakkelijk
leiden tot het zich afzetten tegen an-
dendenkenden. Dát moet worden
gekeerd en daartoe wijst koningin
Beatrix op fwee sleutels. Allereerst
zíet ze dus het gezin als de plaats
waar ieder leert open te staan voor
andere personen en andere opvattin-
gen. Toch is dat niet voldoende.
Om ons niet af te sluiten voor ande-
ren, die ons van nature misschien
niet liggen, is meer nodig. "Geen
mens kan leven voor zichzelf alleen.
De liefcle die God ons met Kerstmis
toont is een liefcle die niet beknelt
maar ruimte laat voor het nemen
van eigen verantwoordelijkheden.
Het is een liefde die vrijmaakt en ie-
der mens in zíjn waarde laat. De
kracht van die liefcle hebben wij no-
dig..."

U TN
"We krijgen vanavond bezoek."
Nou, dát wordt gehoord}
"Oh leuk! ltllag ik opblijven?"
"Sorry, maar ik heb al wat an-
ders.tt
"Nee hè, ik hoef er tgch niet bij
te wezen?"

Herken je zoiets in jouw gezin?
Eén opmerking en ieder laat direkt
zichzelf zíen? In elk geval is het con-
trast met verhalen in de Bijbel erg
groot. Het was toen ondenkbaar dat
ieder redeneerde vanuit z'n eigen
wensen of prograÍuna. Gastvrijheid
stond bij iedereen zó hoog in het
vaandel, dat wij er ons gemakkelijk
schuldig onder kunnen voelen.
Neem alleen al de gezegden van de
oosterling: 'Elke vreemdeling is een
genode gast.' 'IJit vrees dat ons huis
u niet genoeg biedt, hebben we ook
ons hart voor u opengezet.' Of deze:
'Zolangeen gast Èi.rltt huis verblijft
is hij de baas.'

Die spreekwoordelijke gasfvrij-
heid komen we in de praktijk ook
overal tegen in de Bijbel. Bijvoor-
beeld in het boek Handelingen. Wie
daar onbevangen in begint te lezen
wordt oveffompeld door de onder-
linge betrokkenheid en hartelijkheid.
Eerst van de gelovigen onderling,
die 'eendrachtig volharden in het ge-
bed'. (1:14). Direkt daarna, als Gods
Geest gaat werken, wordt de cirkel
groter en worden anderen welkom
geheten. 'En voortdurend waren zij
elke dag eendrachtig in de tempel,
braken het brood aan huis en ge-
bruikten hun maaltijden met blijd-
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IEND LEVEN

(

schap.. .' (2:46). Ook het vervolg in
Handelingen ademt dat vanzelfspre-

kende: de huizen gaan open, mensen

komen bij elkaar over de vloer en

delen in elkaars leven.

Eerst inleven...
En toch, anderen toelaten in je le-
ven, dat gaat tot een zekere grens.

Ook de eerste christenen lnoesten

weerstanden overwinnen. Daarin ligt
voor ons een mogelijk Punt van her-
kenning. Vandaar deze voorzet bij
Handelingen 10. Je zou dit voor een

gezinsgesprek kunnen benutten.
Probeer cle kinderen erbij te betrek-
ken door zo concreet mogelijk te
bekijken wat er zoal gebeurt. Neem
steeds een aantal verzen en vraag

daarop door. Schets eerst even de si-
tuatie:

Petrus, de apostel, logeert een

tudje bij Simon. Hij is dan in JoPP",
een plaatsje aan de Middelandse Zee.

Zljn gastheer woont aan de kust,

maar dat is níet om het mooie uit-
ztcht, maar vanwege cle stank. Want
die Simon werkt als leerlooier en

voor het bewerken van de varkens-
huiden gebruikt hij urine en dierlij-
ke uitwerpselen. De mensen in JoP-
pe blijven liever uit de buurt, \À/ant

bij Sinron stinkt het. Trouwens het

is ook riskant voor je geloof, want
als je met dode dieren werkt ben je
onrein bezig en dat mag niet'

) Kun je je voorstellen dat een man

als Petrus daar logeert? Waarom wel
of niet?
Lees daarna Handelingen 10:1-8.
) Waar kan zo'n belangrijke soldaat

nou nog voor bidden, die heeft toch

alles al?

> 9-16 Wat gebeurt er in Simons

keuken? En op het dak? Hoe stellen

we ons dat voor?

> 17-22'Wat wordt er bU de voor-
deur besproken?

eruit?
> 24-26 Wat maakt Petrus nu bij de

voordeur mee?

> 27 -33 Wie zitten in de kamer al-
lemaal te wachten?

> 34-43'Wat vertelt Petrus over Je-
zus?

> 44-48 
'tVat gebeurt er nóu toch!?

... daarna ovenilegen
Als het verhaal meer is gaan leven
kun je ook praten over de betekenis.

) Waar gaat dit verhaal nu eigenlijk
om?

) Wat ontdekken we over gaswrij

z4n?
Sta eens stil bij de rypische manier
waarop Petrus dingen leert' Wan-
neer dringt er iets tot hem door? Zte

ook Lucas 22:54'62 en Johannes
2l:15-17. Hoe komen veranderin-
gen bij onszelf eigenlijk tot stand?
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,MET ZIJN GEHELE HUISIII

De Bijbel kent ons begrip 'gezin'
niet. Het is goed om dat in ge-
dachten te houden als we erin
lezen,

Gelukkig rvordt van Godswege wél
het nodige gezegd over het met el-
kaar omgaan van ouders en kinde-
ren, maar de voorbeelden zijn niet
zoínaat over te hevelen naar onze si-
tuatie. Alleen al taalkundig gezien
gaat 'het gezin' niet ver genoeg te-
rug. Het komt van het Middelneder-
landse 'gesinde' en duidt op een reis-
gezelschap. Het woord bestaat dus
nog maar acht eeuwen en het heeft
géén oosterse achtergrond. Dat we
het toch enkele keren in onze Bgbel
aantreÍfen is de keus van de vertalers.
Het Griekse woord dat zij moesten
vertalen betekent feiteliik: bewoond
huis of huishouding. Het staat in het
Nieuwe Testament voor alle bewo-
ners en dan ging het meestal om
nogal \Mat meer mensen dan de le-
den van een modern kerngezin.

Bij 'een huis'behoorden naast ou-
ders en kinderen ook andere bloed-
verwarlten, eventuele slaven en de
naaste vrienden. Dit sunenlevingsver-
band werd aangeduid met de naam
van de meest bepalende persoon, het
hoofcl. Vaak, zo blijkt uit Handelin-
gen, is dat een man, al komen we ook
situaties tegen waarin de vrouw de
spil vomrde van het geheel. Zo lezen
we bijvoorbeeld over Petrus: 'na een
ogenblik van overleg, grng hg naar
het lruis van Maria...' (I2:I2). Deze
moeder r,vas kennelijk een welgestelde
weduwe, die niet alleen personeel in
dienst had, maar ook een dermate

groot huis bezat, dat daarin 'veien
vergaderd waren in gebed,'

In de persoon van het hoofd van
het huis worden, bijna als vanzelÊ
sprekend, alle leden nleegenonlen.
Dat klinkt al enigzins door in de
slorwoorden van Petrus' eerste toe-
spraak: 'Want voor u is de belofte en
voor uw kinderen...' (2:39). Uit het
vervolg in Handelingen komt steeds

het patroon naar voren, zoals we dat
zien bij Cornelius. Hrj brengt zijn
dierbaren, klein en groot, bij elkaar
en is hun spreekbuis: 'Wij zíjn dan
nu allen aanwezig' en Gods Geest
werkt in 'allen, die het woord hoor-
den.' (10:33,43)

Zo gaat het ook bij Lydia 'en
haar huis' (16:13-15) of Crispus 'met
zijn gehele huis' (18:8). We weten
niet hoeveel nadruk gelegd werd op
de keuzevrijheid van ieder individu.
Toch hééft het ook iets om telkens
die gemeenschappe$kheid te proe-
ven. Zoels in dit geval: Na de uitno-
diging: 'Stel uw veruouwen op de
Here Jezus en gU zult behouden
worden, gíj en uw huis' volgt als re-
aktie: 'hij liet zíchzelf en al de zijnen
terstond dopen.' (I6:31-3a)

'Peilingen' is een bijbelleesprogramma over op-

voedingsthema's. Tekst - Jos van Dijken.

Voor info: 'Koers voor ouders', Postbus 18,

3970 AA Driebergen, tel. 0343 - 52 01 04
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