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- dubbele zorgtaken
- continu schuldgevoelens
- nauwelijks lijd voor iezelf
- steeds verleggen'van grenzen

Nogal wat ouders, in de leeftijd van
pakweg dertig tot vijftig jaar, zal het
weinig moeite kosten bovenstaande
opsomming 

^ 
n te vullen. 'W'ant

voor hen is het leven soms knap in-
gewikkeld en voller dan vol.

"Hè ma, moet je nou alwéér
naar oma?|" Zo'n verzuchting van je
tienerzoon blijft je lang bij. De situ-
atie is er weliswaar kernachtig mee

onder woorden gebracht, maar het
helpt je geen stap verder. 'Want na-
tuurlijk vragen de kinderen aan-
dacht. Nu ze nog thuis zijn wil je er
ook zoveel mogelijk voor hen zijn.
Dat is gewoon leuk of soms heel no-
dig, en ach, als je zo door de jaren
met de kinderen meegroeit is rede-
lijk in te schatten wat dat in tijd van

je vraagt. Maar als oma valt en haar

heup breekt wordt je programma
plotseling opengebroken. Of als

schoonpapa letterlijk met-de-dag
vergeetachtiger wordt, dan spring je
ge'woon bij. Logisch, daar is niks mis
mee. Totdat je na een tijdje beseft

dat je in een drukke pendeldienst
bent beland. 't Is een constant heen
en weer tussen je voor- en je nage-
slacht. Want de vraag om betrok-
kenheid, aandacht, zorg komt nu
van rïvee kanten. Dus probeer je in
te spelen op ieders behoefte. Maar is
het ooit genoeg?

Meestal ongemerkt wordt er een
steeds zwaardere wissel getrokken op
ouders die zich dubbel inzetten. Dat
kan elk van de drie generaties ont'
gaan. Niemand kón ook voorzien
dat de spontane hulp aan oma of
schoonpapa zov uitgroeien tot iets

blijvends. Hoe verder? Eenvoudige
anrwoorden zijn er niet. Maar mis-
schien helpt het om deze fwee
woorden toe te voegen aan boven-
staand lijstje: onderling respekt.

Want als nou eens álle betrokkenen
zích gaan afvragen wat het bijbelse
werkwoord 'eren' in deze situatie te
zeggen heeft? Wie weet zorgf die
tienerzoon dan opeens voor wat
lucht door thuis een extra taak op te
pakken. Of denkt oma...
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EERSTE BOEKFRAGMENÏ

Zondag 39
1,04. W. War wil God in het 5e ge-

bod?

Antw. Dat ik mijn vader en mijn moe-
der, en allen die over mij gesteld zijn,
alle eer, liefde en trouw bewijze, en

mij hunner goede leer en straf met be-
hoor$ ke gehoorzaa'mheid onderwerpe
(a), en ook met hun zwakheid en ge-
breken geduld hebbe (b), aangezien

het Gode belieÍï, ons door hun hand
te regeren (r/.

a Ef.6:L,2,5. Kol.3: 1 8,20,22. Ef.5:22.

Spr.1:8,4:1, 15:20, 20:20. 8x.21:77.
Rom.13:1. b Spr.23:22. Gen.9:24. 1

Perr.2:18. c Ef.6:4,9. Ko1.3:20. Rom.
73:2,3. Matth.22:21.

achtelgrond
Het bovenstaande is ontleend aan de

Heidelbergse Catechismus, die Z. Ur-
sinus en C. Oleviaaus in 1563 publi-
ceerden. De bedoeling van deze Cate-
chismus was: 'Onderwijzing in de

christelijke leer, die in de Nederlandse
Gerefbrmeerde kerken en scholen ge-
leerd wordt.' In de. vraag en ant-
woordvorin worden de kernen van

het christelijk geloof behandeld. In re-
formatorische kringen werd hun boek
hét leerboek voor zowel de catechisa-

tie aan de jeugd als de leerdiensten
voor de hele gemeente.

strekking
Vraag & anrwoord 104 ademt vooral
een sfeer van afhankelijkheid. Gehoor-
zamen aan. Je voegen naaÍ gezag. Het
5e gebod lijkt, volgens de beide schrij-
vers, met name gegeven voor de op-
groeiende jeugd. De komende genera-
tie moet gezagsverhoudingen leren
respekteren en dat begint al vroeg,
met vader en moeder.

EEN
tt

VERS
Alles draait om dit vers: Exodus
20:12. Dat is later het vijfcle gebod
genoemd. In beide boekfragmenten
ïï/ordt uitgegaan van ditzelftle Bijbel-
vers. De schrijvers zijn volop geest-
verwanten, ook al lijkt dat misschien
riet zo. In elk geval venchillen hun
conclusies, \ryat moeten we nu kie-
zen?
Het is niet altijd nodig te kiezen. We
kunnen een bijbelwoord ook vra-
gend benaderen en op zoek gaan

naar álle betekenissen.

} Lees Exodus 20 en let bij vers 12

eens op je allereerste reaktie. Wat
komt h.et dichtst in de buurt:
C Tjonge, als m'n kinderen dit eens

oppakten! Dat zou...
C Oh nee, hè?! Met die woorden

hebben ze me aI zo vaak klemge-
zet. Alsjeblieft, niet weer.

C Ja, precies! Hoorden we hierover
maar weer eens goeie preek.

O Ik weet écht niet wat ik hiermee
aan moet. Als ik aan m'n ouders
denk, dan...

C Tja, nu ik het'weer eens lees, er
zit tóch wel wat in.
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Het 5e gebod? Waar hebben ze
het over? En hoe 'komen die
schrijverc, links en rechts, aan
zulke verschilllende conclusies?
ttltogelijk komen dit sooÊ vragen
bovendrijven. Daarom een tus-
senstap.

TWEEDE BOEKFRAGMENÏ

47, EERBIED VOOR DE PER-
SOON VAN DE NAASTE
Het grondgebod voor de verhouding
tussen ouders en kinderen is het Vijfde
Gebod.. (...) De oorspronkelijke be-
doeling van het Vijfcle Gebod was de

bescherming van gebrekkige en be-

hoeftige ouden tt-:. Dit was acrueel

toen Israël nog een nomadenbestaan

leidde, maar ook daarna. Het recht
van de vader grng nog tijdens diens le-
ven over op zijn eerstgeboren zoon,

die vanaf dat moment de veranrvvoor-

delijkheid voor de zorg over het fami-
lieverbahd droeg.
voernoor rr3 Vgl. Fensham Exodus,l37-
138; Koole, Tien Ceboden, 35; Lettin-
g3,'Notities', 189.

achtergrond
In 1995 publiceerde DJ. Steensma:

'Ouders en kinderen, Een theologisch-

ethische bezinning'. In het voorwoord
staat: 'Dit boek is als proeGchrift ver-
dedigd aan de Theologische Univeni-
teit van de Christelijke Gereformeerde

Kerken in Nederland.' Het is dus de

vrucht van jarenlange. stlldie en dat

blijkt al uit zo'n voetnoot. Overigerrs

komt Steensma in hoofclsruk 47 ook
tot zijn inzicht m.b.v. Bijbelgedeeltetr:

Gen.47 :I2, Lev.19:3 en 32, Deut.S:16,

Matth.15:4-6, 1 Tim.5:4.

strekking
Diq paar zinnen bovenaan roepen een

totaal andere sfeer op, van verant-
woordelijkheid. Zorgen voor. Be-
scherming bieden aan. Oonpror*elijk
grng het volgens de schrijver om de

oudedagvoorziening te waarborgen.

Dit gebod deed dus vooral een beroep

op volwassenen om blijvend respekt te

betonen aan de vorige generatie.

'Welke 'kleur' hebben de woorden
uit Exodus 20:12 voor ieder? Zit
daar een verhaal achter?
De hamvraag is natuurlijk: Wat stáát

er? Dat hebben die schrijvers van
beide visies zich natuurlijk ook afge-
vraagd.

eens langs te gaan. Wat begrijp je er
wél van? De tekstverwijzingen ge-
ven een schat aan informatie!

aangevoerd?
) Lees ook eens Efeze 6:2;3. Wat
voegt dit toe aan Exodus 20:12?



Het Vijfde Gebod. Alleen al deze
drie woorden tonen dat het Bij-
belverc geïnterpreteerd wordt.
Want het boek Exodus spreelrt
helemaal niet van 'gebodàn' en
brengt ook geen nummerint aan.

SPEELT GELD OOK EEN ROL?
"Hij schreef op de tafelen de woor-
den van het verbond, de Tien
Woorden," zegt Exodus 3428. Het
gaat om de verbintenis, die God met
mensen aangaat. Daarover heeft F{íj
Zích uitgesproken. Een eventueel
nummeren van die verbondswoor-
den wordt, zowel in Exodus 20 als

verderop in l)euterononrium 5, aan
de gelovigen overgelaten,

Kunnen deze woorden nog hel-
derder tot ons spreken? Ik doe een
posng Jezus het laatste woord te ge-
ven. Want \Me weten, dat de Heer
zeker rwee keer sprak over het eren
van de ouders. Hii, belicht Exodus
20:1,2 in dubbel opzicht zo lijkt het.

Enerzijds moeten we oppassen,
dat we ons niet met spitsvondige re-
deneringen aan de woorden onttrek-
ken. Dat bhlkt uit de schcrpe con-
frontatie tussen Jezus en de Farizeeën
in Marcus 7:1-1,3. Zíj komen met
verwijten aan Jezus' adres. Hij re-
ageert fel: Jullie maken Gods
Woord krachteloos!' en Jezus illus-
treert dat met hun interpretatie van
Exodus 20 1,2. Zlj redeneerden als

volgt: ouders hebben weliswaar
recht op verzorging door hun kinde-
ren, maar een zoon kan het daarvoor
bedoelde geld bestemmen voor de
tempel. Een intentieverklaring, kor-
ban, is dan voldoende. De feitelijke
geldoverdracht hoeft dan niet direkt

plaats te vinden, dat kan altijd later
nog. Maar... door die gelofte konden
anderen natuurlijk géén aanspraak
meer op het geld rnaken, zodat de
zoon ontslagen was van de zorg voor
zrJn ouders. Jezus verwijt hen, dat
hun gelofte wel heel geestelijk lijkt,
rlíuu in de praktijk gewoon eel1 ex-
cuus is om hun morele plicht te om-
zeilen.

Anderzijds gaat het volgen ven

Jezus veel verder dan het eren van
de ouders. Want later, in Marcus
10:1,7-27, spreekt Jezus'er opnieuw
over. De jonge man, die met de
Heer in gesprek is, vertelt dat hg al-
tijd gehoor heeft gegeven aan deze
leefregel. Dan staat er: 'En Jezus hern
aanziende, kreeg hem lief en zei tot
hem: Eén ding ontbreekt u...' uit de
ontreddering die daarop volgt - eerst
bij die man en later bij Jezus' disci-
pelen - blijkt dat het niet om een
paar regels gaat. Wat leeft er diep
van binnen? Waar heb je je hart op
gezet? Dat wordt door God gezien
en dat is beslissend in het Koninkrijk
van God.

'Peilingen' is een bijbelleesprogramma over op-

voedingsthema's. Tekst - Jos van Dijken.

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

3970 AA Driebergen, tel. 0343 - 52 01 04
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