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‘BIDT IN UW GEZIN TOT DE VADER, 
ALTIJD IN MIJN NAAM, 

ZODAT UW [GEZIN] GEZEGEND [WORDT].’
3  N E P H I  1 8 : 2 1
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 Deze proclamatie heeft president Gordon B. Hinckley op 23 september 1995 in de algemene 
bijeenkomst van de zustershulpvereniging in Salt Lake City (Utah) voorgelezen. 

  HET EERSTE PRESIDIUM EN DE RAAD DER TWAALF APOSTELEN VAN 
DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN    WIJ, HET EERSTE PRESIDIUM  en de Raad der Twaalf Apostelen van 

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, 

verklaren plechtig dat het huwelijk tussen man en vrouw van 

Godswege is geboden en dat het gezin centraal staat in het plan 

van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen.

   IEDER MENS  — man of vrouw — is geschapen naar het beeld van 

God. Ieder is een geliefde geestzoon of -dochter van hemelse 

Ouders, en als zodanig heeft ieder een goddelijke aard en bestem-

ming. Het geslacht is een essentieel kenmerk van iemands voor-

sterfelijke, sterfelijke en eeuwige identiteit en doel.

   IN HET VOORSTERFELIJKE LEVEN  kenden en aanbaden geestzo-

nen en -dochters God als hun eeuwige Vader, en aanvaardden 

zijn plan waardoor zijn kinderen een stoffelijk lichaam konden 

krijgen en aardse ervaringen konden opdoen om vooruitgang te 

maken op weg naar volmaking en om uiteindelijk hun godde-

lijke bestemming als erfgenaam van het eeuwige leven te verwe-

zenlijken. Het goddelijk plan van geluk maakt het mogelijk dat 

familiebanden ook na de dood blijven bestaan. Heilige veror-

deningen en verbonden die in heilige tempels beschikbaar zijn, 

maken het mogelijk dat de mens in de tegenwoordigheid van 

God terugkeert en dat het gezin voor eeuwig verenigd wordt.

   HET EERSTE GEBOD  dat God aan Adam en Eva gaf, had betrek-

king op hun vermogen om als man en vrouw kinderen te krij-

gen. Wij verklaren dat Gods gebod aan zijn kinderen om zich te 

vermenigvuldigen en de aarde te vervullen van kracht blijft. Wij 

verklaren ook dat God geboden heeft dat het heilige voortplan-

tingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen een man en 

een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn.

   WIJ VERKLAREN  dat de manier waarop het sterfelijk leven tot 

stand komt door God is voorgeschreven. Wij bevestigen de hei-

ligheid van het leven en het belang ervan in Gods eeuwige plan.

   MAN EN VROUW  hebben de plechtige taak om van elkaar en 

van hun kinderen te houden, en voor elkaar en hun kinde-

ren te zorgen. Kinderen ‘zijn een erfdeel des Heren’ ( Psalmen 

127:3 ). Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in 

liefde en rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun 

stoffelijke en geestelijke behoeften, en ze te leren dat ze elkaar 

moeten liefhebben en helpen, de geboden van God moeten 

naleven, en gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn, waar ze 

zich ook bevinden. De echtelieden — de moeders en vaders — 

zullen door God verantwoordelijk worden gehouden voor het 

nakomen van deze verplichtingen.

   HET GEZIN  is door God ingesteld. Het huwelijk van man en vrouw 

is van essentieel belang in zijn eeuwige plan. Kinderen hebben er 

recht op om binnen het huwelijk geboren te worden, en te worden 

opgevoed door een vader en een moeder die de huwelijksgelofte 

met volledige trouw eren. De kans op een gelukkig gezinsleven 

is het grootst als de leringen van de Heer Jezus Christus eraan 

ten grondslag liggen. Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin 

worden gegrondvest op, en in stand gehouden met, de beginselen 

van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededo-

gen, werk en gezonde ontspanning. Volgens het goddelijk plan 

behoort de vader zijn gezin met liefde en in rechtschapenheid te 

presideren. Hij heeft tot taak te voorzien in de levensbehoeften en 

de bescherming van zijn gezin. De taak van de moeder is op de 

eerste plaats de zorg voor de kinderen. Vader en moeder hebben 

de plicht om elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige 

taken te helpen. Invaliditeit, overlijden of andere omstandighe-

den kunnen individuele aanpassing noodzakelijk maken. Andere 

familieleden behoren zo nodig steun te verlenen.

   WIJ WAARSCHUWEN  degenen die het verbond van huwelijks-

trouw schenden, hun partner of kinderen mishandelen, of hun 

taken in het gezin niet nakomen, dat zij op een dag aan God 

rekenschap moeten afl eggen. Verder waarschuwen wij ervoor 

dat het verval van het gezin de rampen voor personen, gemeen-

schappen en volken tot gevolg zal hebben die de profeten van 

vroeger en nu voorzegd hebben.

   WIJ DOEN EEN BEROEP OP  burgers en overheidsdienaren met 

verantwoordelijkheidsbesef overal ter wereld om maatregelen 

te bevorderen die erop gericht zijn het gezin als de fundamentele 

eenheid van de maatschappij te handhaven en te versterken.   

 HET GEZIN
  EEN PROCLAMATIE 

AAN DE WERELD
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V

LEIDRAAD 
VOOR DE
LEERKRACHT

Het huwelijks- en gezinsleven is door God verordonneerd (zie LV 49:15). Het Eerste
Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hebben over het huwelijk en het gezin
gezegd: ‘Man en vrouw hebben de plechtige taak om van elkaar en van hun kinderen
te houden, en voor elkaar en hun kinderen te zorgen. Kinderen “zijn een erfdeel des
Heren” (Psalmen 127:3). Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en
rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun stoffelijke en geestelijke behoeften,
en ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben en helpen, de geboden van God moeten
naleven en gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn, waar ze zich ook mogen bevin-
den. De echtelieden — de moeders en vaders — zullen door God verantwoordelijk
worden gehouden voor het nakomen van deze verplichtingen.’1

Sterke, stabiele gezinnen zijn in deze laatste dagen essentieel om opgewassen te zijn
tegen de verleidingen en moeilijkheden waarmee ouders en kinderen te maken krijgen.
President Gordon B. Hinckley heeft over onze tijd gezegd: ‘Het gezin valt over de hele
wereld uit elkaar. De oude banden die vader, moeder en kinderen bij elkaar hielden, raken
overal los. (...) Harten breken, kinderen huilen. Kunnen we niet beter? Natuurlijk wel.’2

Deze cursus voorziet in de behoefte aan beter ouderschap en sterkere gezinnen. De
inhoud bestaat uit leringen van het evangelie en opvoedkundige adviezen om vaders
en moeders te helpen hun kinderen met succes groot te brengen. Ouders die zich deze
evangeliebeginselen en vaardigheden eigen maken en gebedvol toepassen, voeden Gods
kinderen samen met Hem op en worden daarbij door Hem geholpen en gezegend (zie
3 Nephi 18:20–21).

Gebruik deze gids voor de leerkracht samen met de leidraad voor ouders. Daarin
staat aanvullende informatie om u te helpen bij de lessen.

Diverse ideeën in deze inleiding van de gids voor de leerkracht en in het aanhang-
sel zijn aangepast overgenomen uit Principles of Parenting. Die gids is door H. Wallace
Goddard geschreven en door de Alabama Cooperative Extension Service uitgegeven.3

DE CURSUS GEVEN
De cursus is geschikt voor groepen van maximaal twintig deelnemers en wordt door
deskundigen van LDS Family Services of door vrijwilligers in wijken en ringen gege-
ven. Een cursus bestaat doorgaans uit negen tot twaalf bijeenkomsten van elk 90
minuten lang. Het gezin versterken: leidraad voor ouders bevat negen onderwerpen die
in groepsverband gebruikt kunnen worden. U kunt de onderwerpen kiezen die het
best aansluiten bij de behoeften van de deelnemers, maar begin altijd met les 1, ‘Begin-
selen van goed ouderschap in de praktijk’. Sommige onderwerpen kunnen in twee of
meer bijeenkomsten behandeld worden.
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L E I D R A A D V O O R D E L E E R K R A C H T

Neem de volgende punten in overweging bij het geven van de cursus:

• Volg de richtlijnen van het bureau voor bijdragen in de kosten als de cursus door
een kantoor van LDS Family Services wordt verzorgd. Als de cursus op initia-
tief van een ring of wijk wordt gegeven, wordt aan deelnemers hooguit een bij-
drage in de materiaalkosten gevraagd. De deelnemers voldoen hun bijdrage bij
voorkeur aan het begin van de cursus aan de leerkracht, wat de opkomst tijdens
de cursus zal bevorderen.

• Moedig echtparen aan om de bijeenkomsten zo mogelijk samen bij te wonen.
De geleerde beginselen komen het meest tot hun recht als beide ouders ze
begrijpen en toepassen. De beginselen kunnen een wig vormen als één persoon
niet wil meedoen of wil meewerken. Als er toch maar één ouder kan deelne-
men, zorg dan dat de andere ouder de deelnemende ouder aanmoedigt en open-
staat voor nieuwe informatie over ouderschap en opvoeding.

• Houd steeds de presentielijst voor elke deelnemer bij om te zien hoe vaak men
de lessen bijwoont (zie pagina 102 in het aanhangsel).

• Neem contact op met het dichtstbijzijnde bureau van LDS Family Services als
u vragen hebt over het geven van deze cursus. Locaties en telefoonnummers
van de bureaus zijn te vinden op www.ldsfamilyservices.org.

DE CURSUS AANKONDIGEN
Als u informatie geeft over de cursus, benoem dan de voordelen voor ouders die eraan
deelnemen. Een overzicht van de voordelen van opvoedkundige beginselen en vaardig-
heden (zoals meer eenheid en een betere communicatie in het gezin, of beter omgaan
met conflicten zonder boos te worden) zal ouders eerder prikkelen om mee te doen
dan alleen een lijst met onderwerpen.

Ouders leren zó naar hun kinderen te luisteren dat de kinderen eerder met hun
eigen gevoelens zullen komen. Ook leren ze hun eigen gevoelens beter onder woorden
te brengen, ook als ze boos zijn op hun kinderen. Ouders leren hoe ze hun kinderen
verantwoordelijk gedrag kunnen bijbrengen, conflicten kunnen oplossen, en zelfver-
trouwen en een gezonde ontwikkeling kunnen bevorderen. Ze leren hoe ze met
bepaalde disciplinaire maatregelen hun zoons en dochters verantwoordelijk gedrag
kunnen bijbrengen. Ze krijgen meer waardering voor het eeuwige belang van gezins-
relaties en gaan inzien wat succesvol ouderschap betekent.

Ouders die de in deze cursus geleerde beginselen en vaardigheden toepassen, zorgen
voor een betere sfeer thuis waardoor de Geest van de Heer daar kan vertoeven. De
onderlinge band wordt hechter en gelukkiger.

U kunt het informatieblad op pagina 100 in het aanhangsel eventueel gebruiken
als toelichting bij de cursus.

KWALIFICATIES VOOR HET GEVEN VAN DEZE CURSUS
Deze cursus kan worden gegeven door een volwassene met goede relationele vaardighe-
den en ervaring in de opvoeding van kinderen. Voor effectief onderwijs zijn onder meer
inleving in anderen en waardering voor de heiligheid van het gezinsleven van belang.

De belangrijkste kwalificatie voor het geven van deze cursus is uw eigen voorbe-
reiding om de leiding van de Heilige Geest te ontvangen. De Heer heeft gezegd: ‘En de
Geest zal u gegeven worden door het gelovige gebed; en indien gij de Geest niet ont-
vangt, zult gij niet onderwijzen’ (LV 42:14). De meeste mensen hebben wel eens een
les meegemaakt waarin de boodschap niet echt overkwam en niemand geïnteresseerd
leek. Maar op momenten waarop de Geest aanwezig was, vloeiden de informatie, de
indrukken en de woorden als vanzelf, en voerde de Geest de waarheid ervan tot het
hart en het verstand van de deelnemers.
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L E I D R A A D V O O R D E L E E R K R A C H T

EFFECTIEF ONDERWIJS
U zult het meeste bereiken als u zoekt naar inspiratie en u uw eigen kennis, ideeën, erva-
ring en persoonlijkheid in de lessen verweeft. Sta eens stil bij uw eigen leven en bedenk
hoe u uw ervaringen bij het onderwijzen in deze cursus kunt aanwenden. Leg uw hart
in uw onderricht, dan zult u veel voldoening vinden in de interactie met de cursisten.

De schat aan ervaring van alle deelnemers heeft ook een grote meerwaarde bij het
geven van deze cursus. Erken de verantwoordelijkheid die elke ouder voor zijn of haar
gezin heeft, en breng uw kennis en ervaring over zoals de Geest u leidt. U bent ver-
antwoordelijk om de deur naar nieuwe mogelijkheden te openen, niet om deelnemers
de wet voor te schrijven. De lessen zijn een gezamenlijke inspanning, waarbij u en de
cursisten ideeën en inzichten uitwisselen en elkaar steun geven.

Moedig de cursisten aan de hand van uw kennis, ervaringen en inzichten aan om
na te denken over hun eigen ervaringen en sterke punten. Help ze de beginselen te
herkennen waardoor ze zich kunnen verbeteren, en moedig ze aan de vaardigheden te
ontwikkelen om die beginselen toe te passen. Als u die vaardigheden zelf ook oefent,
zult u een steeds betere leerkracht worden.

U kunt uw presentatie van een onderwerp afstemmen op de individuele behoeften
van de cursisten. Stel uzelf de vraag: ‘Wat moeten de cursisten vandaag leren?’ U krijgt
dan vermoedelijk een of twee algemene ideeën. Bedenk vervolgens met welke onder-
steunende ideeën u de cursisten de hoofdgedachte kunt overbrengen. Als u de hoofdge-
dachte en ondersteunende ideeën hebt vastgesteld, bepaalt u de beste manier om ze te
presenteren. De volgende onderwijsstrategieën kunnen u bij de planning van nut zijn.

Een beginsel met verhalen illustreren

Aan het begin van de les kunt u de hoofdgedachte of het beginsel bijvoorbeeld op het
bord schrijven en daarna een verhaal vertellen ter illustratie. Verhalen zijn effectief,
omdat ze het hart kunnen raken en iemands leven erdoor kan veranderen. Ze illustre-
ren abstracte beginselen, zodat iedereen die beter begrijpt. Het leven bestaat uit verha-
len, en mensen onthouden verhalen en de beginselen die eruit spreken vaak heel goed.

De Heiland gebruikte verhalen als krachtig leermiddel. Houd de verhalen die u vertelt
zo kort en eenvoudig mogelijk. Voorkom dat u te veel persoonlijke verhalen vertelt. Dat
zou de privacy van uw gezin kunnen schaden en ook aanstootgevend kunnen zijn voor
anderen.

De cursisten zullen zich niet goed in persoonlijke verhalen kunnen inleven als uw
gezin te volmaakt lijkt. Te veel van die verhalen kan de cursisten ontmoedigen om zelf
de nodige veranderingen aan te brengen. Wellicht is het passend om enkele verhalen te
vertellen over de uitdagingen en moeilijkheden die u hebt ondervonden, naast enkele
‘succesverhalen’. Leg bij het vertellen van die verhalen uit wat u ervan hebt geleerd.
Wees positief en leg uit wat u hebt gedaan om verbeteringen tot stand te brengen. Als
uw verhalen blijk geven van te veel problemen, verliest u uw geloofwaardigheid en
krijgen de deelnemers wellicht het idee dat de onderwezen beginselen niet werken.

Rollenspel

Nadat u de cursisten hebt geleerd hoe ze een beginsel kunnen toepassen, kunt u het
geleerde met een rollenspel soms nog meer kracht bijzetten. Een goed rollenspel begint
vaak met de vraag: ‘Wat gebeurt er meestal in deze situatie?’ Laat iemand dat dan uit-
beelden. De cursisten bespreken vervolgens bijvoorbeeld de fouten die ouders in deze
situaties vaak maken. Na de bespreking zegt u dan: ‘Laten we de situatie nog een keer
naspelen en nu de beginselen toepassen die we hebben besproken. Daarna zien we wat
heeft gewerkt en waar het nog beter kan.’
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L E I D R A A D V O O R D E L E E R K R A C H T

Dit is vaak een effectieve leermethode om ouders beginselen te leren en hun gedrag
te veranderen.

• Geef les over een beginsel en hoe dit in een opvoedkundige situatie is toe te passen.

• Laat iemand in een rollenspel typerend gedrag uitbeelden.

• Bespreek het rollenspel en hoe ouders het beginsel in deze en soortgelijke
opvoedkundige situaties kunnen toepassen.

• Laat iemand in een rollenspel een betere toepassing van het beginsel uitbeelden.

• Bespreek het rollenspel en hoe de aanpak van de ouder eventueel nog beter kan.

• Ga door met het afwisselen van een rollenspel en de bespreking ervan, tot de
ouders weten hoe ze het beginsel effectief kunnen toepassen.4

Verwacht geen volmaakte prestaties van de deelnemers. Ze komen er wellicht achter
dat sommige dingen goed gaan en er voor andere aspecten nog ruimte voor verbetering
is. Ze zien misschien ook wel in dat ze niet direct volmaakt hoeven te zijn; verbeterin-
gen komen vaak na verloop van tijd. Wijs de deelnemers ook op zaken die goed gaan,
op hun sterke punten. Andere cursisten willen tijdens de les misschien dezelfde situatie
in een rollenspel uitbeelden, of een andere situatie kiezen. De deelnemers kunnen net zo
lang oefenen tot ze begrip hebben van de vaardigheden die ze moeten leren.

Als cursisten liever niet aan een rollenspel meedoen, betrek ze dan in een bespreking
hoe ze het beginsel in diverse situaties kunnen toepassen. Dat kunnen persoonlijke
situaties zijn of die van andere ouders die ze kennen (zonder de identiteit prijs te geven
of tot roddelen over te gaan).

Groepsbesprekingen op gang brengen en leiden

Een groepsbespreking is een waardevol leermiddel. Als u een bespreking op gang
brengt, laat u zien dat u waarde hecht aan de inzichten en ervaringen van anderen,
en dat u niet het gevoel hebt dat u alle antwoorden op alle problemen hoeft te weten.
U laat ook zien dat problemen soms op veel manieren zijn op te lossen. Vertrouw op
de Geest voor hulp bij het lesgeven, en besef dat de Geest ook anderen zal inspireren.
Vraag de cursisten naar hun ideeën. Ze zullen van elkaars opmerkingen leren.

Sommige cursisten voelen zich direct op hun gemak om deel te nemen aan bespre-
kingen in de klas. Anderen brengen hun mening of inzichten minder snel naar voren.
Deelnemers hebben het meest aan de cursus als ze ook echt de gelegenheid krijgen om
deel te nemen. Cursisten kunnen zo ook iets van elkaar opsteken. Zorg voor een vei-
lige omgeving in de klas door respect te tonen voor alle cursisten. Laat merken dat u
de opvattingen en ervaringen van iedere deelnemer op prijs stelt, en sta niet toe dat
iemand door anderen wordt uitgelachen.

Met de volgende richtlijnen kunt u in een veilige sfeer een groepsbespreking op
gang brengen en leiden.

1. Stel duidelijke basisregels vast zodat elke deelnemer zich veilig voelt. Zorg voor
het volgende:

• Vertrouwelijkheid. Persoonlijke informatie die in de klas wordt besproken,
blijft in de klas.

• Bondigheid. Opmerkingen van cursisten dienen bondig te zijn.

• Evenwicht. Cursisten mogen zo vaak spreken als ze dat willen, zolang de
andere cursisten ook de gelegenheid krijgen.

• Vriendelijkheid en geduld. Deelnemers hebben tijd nodig om nieuwe
vaardigheden te leren. Ouders behoren vriendelijk en geduldig naar elkaar en
met zichzelf te zijn.
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L E I D R A A D V O O R D E L E E R K R A C H T

• Bemoediging. De cursisten dienen elkaar te bemoedigen bij het toepassen van
het geleerde in de thuissituatie.

• Vergeving. Iedereen maakt fouten, ook nadat ze een nieuwe aanpak hebben
geleerd. Iedere deelnemer moet inzien dat het belangrijk is om zichzelf en elkaar
te vergeven.*

2. Stel vragen die verschillende meningen uitlokken in plaats van één goed ant-
woord. Vraag bijvoorbeeld: ‘Wat vindt u over welke belangrijke eigenschappen
een goede vader of moeder dient te beschikken?’ in plaats van: ‘Wat is de belang-
rijkste eigenschap (...)?’ De deelnemers zullen hun gedachten eerder naar voren
brengen als ze weten dat u niet naar één bepaald antwoord zoekt.

3. Respecteer de opmerkingen van iedereen. Schrijf bijvoorbeeld een beknopte
samenvatting van elke opmerking op het bord als blijk dat die is overgekomen.
Geef oprechte complimentjes, zoals: ‘Dat is een goed idee.’ Bedank degene die een
opmerking maakt, ook al is de opmerking zelf twijfelachtig.

4. Richt vragen tactvol aan anderen als één persoon de bespreking lijkt te overheer-
sen. Dat is niet altijd eenvoudig, omdat sommige deelnemers uitvoerig willen
praten over de problemen waarmee ze kampen. Hoewel hun bedoelingen wellicht
goed zijn, moet u toch zien te voorkomen dat ze kostbare lestijd in beslag nemen
of andere ouders de kans ontzeggen om hun verhaal te doen. Luister aandachtig
en bevestig hun gevoelens, maar richt de aandacht ook op andere groepsleden. U
zou iets in de volgende trant kunnen zeggen: ‘Dat lijkt me een grote uitdaging
voor u. Ik ben benieuwd hoe de beginselen en vaardigheden die u in deze cursus
leert u zullen helpen. Wie heeft nog meer iets te vertellen over een situatie of een
probleem?’ of ‘U hebt enkele moeilijke zaken naar voren gebracht, waar we in
latere lessen beter op in kunnen gaan.’

5. Sommige deelnemers stellen wellicht onacceptabel gedrag voor. Veroordeel die
aanpak dan niet en breng ze niet in verlegenheid. Help de persoon liever nieuwe
wegen in te slaan. U kunt ook zeggen: ‘Dat klinkt als een echt probleem. Later
zal ik wat ideeën over dat onderwerp naar voren brengen waar u vast wat aan
zult hebben. Ook de groep zal met ideeën komen.’ Ga niet met de cursisten in dis-
cussie over verschillende manieren van aanpak.

6. Als deelnemers zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen, kunt u ze helpen
om ontvankelijker te worden voor de gevoelens van hun kinderen. Als ze een
eigen ervaring beschrijven, stel dan vragen zoals ‘Als u het kind was in deze situ-
atie, hoe zou u zich dan hebben gevoeld?’ ‘Wat zou uw kind hebben gedacht?’ of
‘Waarom zou deze situatie moeilijk zijn geweest voor haar [of voor hem]?’ Stel
de vragen op een neutrale manier. Als mensen de gevoelens van hun kinderen aan
hun eigen ervaring koppelen, leren ze hun kinderen vaak beter te doorgronden.

7. Stel vragen om de behoeften van de deelnemers te peilen. Leid de bespreking op
een manier die tegemoetkomt aan hun behoeften. Stem het programma en de lee-
ractiviteiten af op hun mogelijkheden.

8. Help ouders de situaties te herkennen waarin ze zich ongepast of onhandig
gedragen. Laat ze een plan bespreken en opschrijven om anders in die situaties te
reageren.

9. Gebruik gepaste humor en straal enthousiasme en energie uit.

* De gekleurde tekst staat ook in Het gezin versterken: leidraad voor ouders.
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10.Wissel klassikale instructies af met verschillende activiteiten — breng een groeps-
bespreking op gang, vertel een verhaal of doe een groepsactiviteit om de vaart
erin te houden.

11.Bedank de deelnemers na elke les.

Een schema volgen

Soms is een bespreking zo levendig en interessant, dat u de klas maar met moeite naar
de volgende activiteit kunt loodsen. Als de cursisten een beginsel eenmaal begrijpen en
weten hoe ze dat kunnen toepassen, neemt een aanvullende bespreking soms kostbare
tijd in beslag die u beter aan andere activiteiten kunt besteden. Buig de bespreking om
of ga naar de volgende activiteit als de tijd daarvoor rijp is.

Met een schema op het bord is de voortgang vaak beter te handhaven. Het schema
kan gedetailleerd of algemeen zijn, wat u zelf handig vindt. U zou iets in de trant van
het volgende kunnen opschrijven:

19:00 tot 19:15 — Herhaling van eerdere concepten en leeractiviteiten

19:15 tot 19:30 — Zorgen voor kinderen: waarom en hoe?

19:30 tot 19:45 — Stappen die ouders helpen om voor hun kinderen te
zorgen

19:45 tot 20:30 — Vaardigheden oefenen om voor kinderen te zorgen5

Als u klaar bent om naar het volgende gedeelte te gaan en de cursisten nog bij het
vorige onderwerp willen blijven stilstaan, kunt u op het schema wijzen en zeggen: ‘U
hebt een paar prachtige ideeën en inzichten. Misschien kunnen we er later verder op
ingaan. Laten we nu naar het volgende onderwerp gaan.’ Als u echter van mening
bent dat de cursisten baat hebben bij een verdere bespreking van een bepaald onder-
werp, aarzel dan niet om van het schema af te wijken.

Media gebruiken

Kies indien dat gepast is korte mediafragmenten op cd, dvd of videocassette, waarmee u
bepaalde beginselen kunt overbrengen en de aandacht van de cursisten bij de lesstof kunt
houden. Het is aan te bevelen door de kerk goedgekeurd materiaal te gebruiken. Met korte
segmenten houdt u de belangstelling van de deelnemers beter vast dan met lange seg-
menten. Zorg dat u eventuele auteursrechten in acht neemt. Vragen op dit gebied kunt
u richten aan het Intellectual Property Office van de kerk via 1-801-240-3959.

Een voorbeeld zijn van wat u onderwijst

Het doel van deze cursus is het aanleren van effectieve vaardigheden en ouders aan-
moedigen om die vaardigheden toe te passen en te zorgen voor een warme, liefdevolle
omgeving voor hun kinderen. Het klaslokaal biedt een goede gelegenheid om de begin-
selen, opvattingen en vaardigheden van goed ouderschap zelf in woord en daad uit te
dragen. Leer vaders en moeders om aardig en vriendelijk te zijn door ze vriendelijk te
bejegenen. Wees ontvankelijk, invoelend en zorgzaam, vooral als deelnemers bijsturing
nodig hebben. Gebruik goede communicatieve vaardigheden. Sommige mensen komen
zelden iemand tegen die werkelijk naar ze luistert. De manier waarop u met ze omgaat,
kan wel eens net zo belangrijk zijn als de informatie die u overbrengt. Uw positieve
voorbeeld kan ze helpen om hun omgang met hun gezinsleden te verbeteren.

Sommige cursisten kunnen af en toe gefrustreerd raken of zelfs boos en vijandig
worden. Uw reactie daarop kan bepalend zijn voor wat ze van de cursus opsteken.
Als u vriendelijk blijft, geeft u blijk van goede luistervaardigheden en probleemoplos-
sende vermogens. Sta niet toe dat iemand die boos is de interactie in de klas bepaalt.
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DE CURSUS BEGINNEN EN AFSLUITEN
Met de volgende suggesties kunt u de cursus beginnen en afsluiten.

Aan de slag

In de eerste les kunt u het volgende doen:

• Als de cursisten het gebouw niet kennen, zijn wegwijzers naar het lokaal en de
toiletruimtes wellicht een goed idee.

• Neem exemplaren van Het gezin versterken: leidraad voor ouders mee voor de
deelnemers. U kunt naamplaatjes en stiften of pennen klaarleggen, en de cur-
sisten hun naam laten dragen tot iedereen elkaar kent.

• Als de lessen door een kantoor van LDS Family Services worden verzorgd, geef
de deelnemers dan het telefoonnummer van het kantoor zodat ze bij vragen
contact kunnen opnemen.

Zorg dat u aan het begin van elke volgende les 15 tot 30 minuten de tijd neemt om
de concepten en leeractiviteiten van de voorgaande les te herhalen.

Follow-up en evaluatie

Bij de laatste les kunt u het volgende overwegen:

• Deel exemplaren uit van het programma-evaluatieformulier (zie pagina 103 in
het aanhangsel) en laat de deelnemers dit invullen.

• Spreek uw waardering uit voor de inzet en de vooruitgang van de deelne-
mers. (Pagina 104 in het aanhangsel bevat een certificaat dat u eventueel
kunt gebruiken.)

NOTEN

1. ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, De Ster, januari 1996, p. 93.

2. De Ster, januari 1998, p. 71.

3. ‘Parent Educator Training: A Guide for Instructors’, Principles of Parenting, Circular HE-711, Alabama
Cooperative Extension Service, Auburn University, Alabama (V.S.)

4. Overzicht aangepast overgenomen uit ‘Parent Educator Training’, p. 8.

5. Aangepast overgenomen uit ‘Parent Educator Training’, p. 6.
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‘OUDERS HEBBEN DE HEILIGE PLICHT OM HUN KINDEREN IN
LIEFDE EN RECHTSCHAPENHEID OP TE VOEDEN, (...) EN ZE

TE LEREN DAT ZE ELKAAR MOETEN LIEFHEBBEN EN HELPEN.’
‘ H E T  G E Z I N :  E E N  P R O C L A M AT I E  A A N  D E  W E R E L D ’
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L E S  E E N

BEGINSELEN VAN
GOED OUDERSCHAP
IN DE PRAKTIJK

DOELEN VAN DE LES
Help ouders in deze les met het volgende:

• Hun heilige taak begrijpen om hun kinderen op te voeden.

• Evangeliebeginselen begrijpen die de basis vormen voor goed ouderschap.

• Maatschappelijke opvattingen over kinderen onderkennen waardoor ouders
werden misleid en kinderen beschadigd.

• Inzien hoe verbonden ouders kunnen helpen om hun kinderen te redden.

• Kennis van leerstellingen die als maatstaf gelden voor succesvol ouderschap.

WAKEN VOOR ONTWRICHTE GEZINNEN
De behoefte aan liefhebbende, effectieve ouders is groter dan ooit. In 1997 heeft pre-
sident Gordon B. Hinckley opgemerkt: ‘Het gezin valt over de hele wereld uit elkaar.
De oude banden die vader, moeder en kinderen bij elkaar hielden, raken overal los. (...)
Harten breken, kinderen huilen.’1

Satan valt gezinnen aan omdat die centraal staan in het plan van de Schepper voor het
geluk en het heil van zijn kinderen. De Heer heeft zijn afweerstrategie tegen de aanvallen
van Satan als volgt omschreven: ‘Ik heb u geboden uw kinderen in licht en waarheid
groot te brengen’ (LV 93:40), want ‘licht en waarheid verzaken die boze’ (LV 93:37).

President Hinckley beklemtoonde de urgente behoefte om kinderen te sterken, lief
te hebben en te beschermen: ‘Mijn smeekbede is — en ik wilde dat ik het beter onder
woorden kon brengen — red de kinderen. Te veel kinderen leven met pijn en angst, in
eenzaamheid en wanhoop. Kinderen kunnen niet buiten zonlicht. Zij moeten geluk-
kig zijn. Zij hebben behoefte aan liefde en zorg. Vriendelijkheid, verkwikking en gene-
genheid hebben ze nodig. Elk thuis, ongeacht de prijs van het huis, kan een liefdevolle
sfeer bieden, wat een hemelse sfeer is.’2

Een gelukkige, harmonieuze sfeer in huis is een zegen voor ouders én kinderen; een
dergelijk thuis vormt tevens een voorbereiding op het eeuwige leven. Inderdaad,
‘eeuwig leven is gezinsleven met een liefhebbende Vader in de hemel en met onze
voorouders en ons nageslacht.’3

MAATSCHAPPELIJKE OPVATTINGEN OVER OUDERSCHAP
Veel ouderlijk gedrag is gebaseerd op de maatschappelijke opvattingen dat kinderen
(1) van nature slecht zijn; (2) van nature goed zijn; (3) een onbeschreven blad zijn;
(4) gevormd worden door biologische factoren; of (5) in staat zijn hun omgeving te
interpreteren, hun eigen gedrag vorm te geven en de waarden van hun ouders aan te
passen of af te zweren.

1
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• Van nature slecht. Sommige mensen denken dat kinderen van nature slecht
zijn vanwege de val van Adam en Eva. Kinderen hebben volgens hen dan ook
zware straffen nodig om ‘de duivel eruit te slaan’. Ouders met deze zienswijze
tonen maar zelden genegenheid voor hun kinderen en vinden een beetje vrien-
delijkheid soms al funest. Wellicht houden sommige ouders die hun kinderen
mishandelen er dergelijke gedachten op na.4

• Van nature goed. Een andere opvatting is dat kinderen van nature goed zijn
en het goede willen doen, maar alleen ‘bedorven worden door een bedorven
maatschappij van volwassenen’. De Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau
opperde dat als we kinderen ‘aan zichzelf zouden overlaten, ze hun grootste
potentieel zouden bereiken’. Ouders proberen ze dan uit eigen ondervinding te
laten leren en hun eigen neigingen en voorkeuren te laten volgen. Humanisti-
sche psychologen, zoals Carl Rogers en Abraham Maslov, hielden er ook der-
gelijke opvattingen op na.5

• Onbeschreven blad. John Locke was van mening dat kinderen meer als een
onbeschreven blad zijn, niet goed en niet slecht. Kinderen worden volgens hem
vooral gevormd door wat ze meemaken. Gedragspsychologen, zoals John B.
Watson en B.F. Skinner, neigen ook in die richting. Ze beweren dat ouders hun
kinderen tot elke soort persoon kunnen programmeren of vormen die ze maar
willen door de omgevingsfactoren te beheersen en aan te passen.6

• Biologisch. Deze zienswijze is vooral in de twintigste eeuw in zwang geko-
men, en omvat theorieën op het gebied van evolutie, aanleg en biologische fac-
toren. Deze theorieën gaan ervan uit dat kinderen bij hun geboorte geen
onbeschreven blad zijn en dat vroege verschillen tussen mensen in zekere mate
door biologische factors zijn te verklaren. Veel varianten van deze zienswijze
zijn deterministisch en bagatelliseren de rol van individuele keuzevrijheid.

• Constructivistisch. Deze zienswijze werd onder meer uitgedragen door de
Zwitserse psycholoog Jean Piaget. Hierbij staat het vermogen van de mens om
zijn of haar omgeving te interpreteren — of zelfs te construeren — centraal.
Keuzevrijheid staat dan ook meer op de voorgrond dan bij andere opvattingen:
we kunnen de gevolgen van biologische invloeden en omgevingfactoren naar
onze hand zetten. Maar er is geen verklaring waar dit vermogen vandaan
komt, en ouders en kinderen weten zo ook niet wat goed of verkeerd is. Aan-
hangers van deze theorie gaan ervan uit dat kinderen hun eigen interpretatie
geven aan wat ze wordt geleerd. Ze stellen dan ook vaak dat kinderen van
nature de waarden die ze van hun ouders en anderen leren, onvermijdelijk aan-
passen of afzweren.

De meeste van deze zienswijzen bevatten elementen van de waarheid. Hoewel kin-
deren bijvoorbeeld onschuldig en puur zijn, leven mensen in een gevallen staat en spe-
len onze omgeving, biologische factoren en persoonlijke keuzevrijheid allemaal een rol
in ons leven op aarde. Zonder kennis van God zijn al deze opvattingen — of combi-
naties ervan — echter ontoereikend wat de volledige waarheid betreft.

En wat nog belangrijker is: geen van deze zienswijzen biedt stabiele richtlijnen voor
moreel gedrag. Ouders die hun kinderen als van nature slecht beschouwen, zien ook
vaak het slechte in hen. Zelfs onschuldige daden worden verkeerd opgevat en veroor-
deeld. Deze ouders vinden soms dat voor hen als opvoeders elk gedrag geoorloofd is —
hoe kwalijk de gevolgen daarvan ook zijn — vanwege hun gevoel van morele superio-
riteit. De zienswijze van het onbeschreven blad gaat niet alleen voorbij aan de keuze-
vrijheid van het kind met de opvatting dat het niet meer is dan een product van de
omgeving, maar geeft ook al geen morele richting aan. Ouders die hun kinderen als van
nature goed beschouwen, zijn vaak minder geneigd om ze te coachen en te corrigeren,
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maar elk gedrag dat van nature uit het kind zelf komt te accepteren. Met deze ziens-
wijze staan of juichen ouders soms ook afwijkend en ongepast gedrag toe.

Ouders die van mening zijn dat biologische factoren het gedrag bepalen, creëren
vaak een sfeer waarin kinderen zich niet verantwoordelijk voelen voor hun daden.
Ouders met een constructivistische zienswijze erkennen het vermogen van hun kin-
deren om bewuste keuzes te maken, maar bieden geen andere maatstaf voor goed en
kwaad dan wat in de maatschappij aanvaardbaar is. Als kinderen de waarden van
hun ouders verruilen voor die van hun leeftijdgenoten, wordt bovendien vaak gezegd
dat ze op een hoger niveau redeneren. Volgens deze zienswijze kan elke groep zijn
eigen normen van goed en kwaad bepalen.

HET LICHT VAN EVANGELIEWAARHEID
Door openbaring zijn heiligen der laatste dagen bekend met de goddelijke aard van de
mens en de wijze waarop ouders hun kinderen behoren op te voeden. In de proclama-
tie over het gezin hebben het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen
verklaard:

‘Ieder mens – man of vrouw – is geschapen naar het beeld van God. Ieder is een
geliefde geestzoon of -dochter van hemelse Ouders, en als zodanig heeft ieder een
goddelijke aard en bestemming. (...)

‘(...) Kinderen “zijn een erfdeel des Heren” (Psalmen 127:3). Ouders hebben de hei-
lige plicht om hun kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in
hun stoffelijke en geestelijke behoeften, en ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben
en helpen, de geboden van God moeten naleven en gezagsgetrouwe burgers behoren
te zijn. (...) De echtelieden — de moeders en vaders — zullen door God verantwoor-
delijk worden gehouden voor het nakomen van deze verplichtingen.’7

De Schriften geven aan dat kinderen puur en onschuldig zijn vanwege de verzoe-
ning van Jezus Christus. De profeet Mormon heeft ons geleerd: ‘Kleine kinderen zijn
gezond, want zij zijn niet in staat om zonde te bedrijven; daarom is de vervloeking
van Adam van hen weggenomen’ (Moroni 8:8). Maar ‘ook ontstaat er, wanneer zij
beginnen op te groeien, zonde in hun hart’ (Mozes 6:55). President David O. McKay
heeft gezegd: ‘De mens heeft een tweeledige natuur: de een verbonden aan het aardse
of dierlijke leven; de andere het geestelijke leven, verwant aan het goddelijke. Het
lichaam van de mens is slechts de tabernakel waarin de geest huist.’8 Ouders hebben
de verantwoordelijkheid om het goddelijke in hun kinderen te zien en ze te leren om
rechtschapen te leven en het goede te kiezen (zie LV 68:25).

Ieder geestkind van God is uniek. Iedere geest wordt bekleed met een sterfelijk lichaam,
eveneens uniek in de genetische samenstelling ervan. Elk kind geeft dus blijk van indivi-
duele interesses, talenten, verlangens en vermogens en een eigen persoonlijkheid. Ouders,
broers, zussen en anderen hebben ook invloed op de ontwikkeling van een kind.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat biologische kenmerken invloed hebben op
het karakter en temperament van kinderen, waaronder de neiging tot verlegenheid,
sociale omgang, impulsiviteit, mate van activiteit en emotionaliteit. Verder geldt dat

L E E R A C T I V I T E I T :  
O P V A T T I N G E N  O V E R  K I N D E R E N  O N D E R K E N N E N
Vraag de cursisten om na te denken over enkele opvattingen die hun gedachten over en
omgang met hun kinderen beïnvloeden. Laat ze opschrijven hoe ze hun kinderen behan-
delen (positief en negatief), inclusief gedragingen die ze zouden willen veranderen.
Vraag ze vervolgens op te schrijven welke opvattingen hun daden mogelijk beïnvloeden.
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kinderen tot een bepaalde hoogte hun eigen omgeving kiezen, aanpassen en zelf cre-
eren volgens hun biologische aanleg.9 Een kind dat van gezelschap houdt, zal bij-
voorbeeld graag met leeftijdgenoten omgaan, terwijl een verlegen kind druk
gezelschap liever mijdt. Beide kinderen kweken gedragspatronen aan die zich vaak tot
in de volwassenheid voortzetten.

Hoewel omgevingsfactoren en biologische factoren van invloed zijn op de ontwik-
keling van een kind, beschikken alle kinderen van God over keuzevrijheid. Ouderling
Neal A. Maxwell van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Natuurlijk
hebben onze genen, omstandigheden en omgeving veel invloed op wat en hoe we zijn.
Toch is er een innerlijke zone waarin wij soeverein heersen, tenzij we aftreden. Daar
ligt de kern van onze individualiteit en persoonlijke verantwoordelijkheid.’10

De verschillen in kinderen kunnen van ouders om verschillende reacties vragen.
Drukke kinderen geven soms aanleiding tot extra zorgen en meer regels en toezicht
van de ouders. Verlegen kinderen kunnen wellicht met wat minder toezicht of regels
toe. Verder reageren kinderen volgens hun unieke vermogens anders op dezelfde stijl
van opvoeden. Een angstig kind ziet een opdracht van een ouder misschien als een
bedreiging. Het kind kan het verzoek wel gedwee inwilligen, maar zich ook hulpeloos
en bang voelen. Een ander kind kan hetzelfde verzoek als een uitdaging zien en er met
opstandigheid of ongehoorzaamheid op reageren.

Ouders dienen verstandig op hun kinderen te reageren. Brigham Young moedigde
ouders aan om te letten op het karakter en het temperament van hun kinderen en
daar goed mee om te gaan.11

GEZAGHEBBEND OUDERSCHAP
Net zoals kinderen verschillen qua karakter en temperament, hebben ouders een ver-
schillende aanpak wat de opvoeding van kinderen betreft. Sommige methoden wer-
ken beter dan andere. Ouders kunnen gebedvol verschillende ouderschapsstijlen
bestuderen en besluiten wat voor hen wel en niet goed werkt.

Drie stijlen van ouderschap

De ouderschapsstijl valt doorgaans in een van de volgende categorieën: autoritair, toe-
geeflijk en gezaghebbend.12

Autoritair. Autoritaire ouders proberen het gedrag en de houding van hun kinde-
ren te vormen, te beheersen en te beoordelen aan de hand van een vaste set gedrags-
normen. In hun pogingen om het gedrag van een kind te sturen nodigen deze ouders
het kind niet uit om de regels en verwachtingen samen te bespreken. Ze gaan ervan
uit dat kinderen de woorden van de ouders zonder meer moeten aannemen. Deze
ouders stellen een strenge hand in het gedrag van hun kinderen op prijs en tonen vaak
weinig genegenheid. Ze moedigen hun kinderen zelden aan om hun gevoelens of
gedachten te uiten, vooral niet in disciplinaire situaties.13

Toegeeflijk. Toegeeflijke ouders tonen vaak veel liefde en genegenheid voor hun
kinderen, maar geven ze te weinig leiding of sturing. Ze proberen zich op een niet-
bestraffende, accepterende en positieve manier te gedragen. Ze stellen zich beschikbaar
als de kinderen dat willen, en nemen niet actief de verantwoording op zich om het
huidige of toekomstige gedrag van hun kinderen te sturen of bij te sturen. Hun kin-
deren mogen zo veel mogelijk doen wat ze zelf willen, de ouders oefenen geen gezag
uit en staan er niet op dat hun kinderen extern gedefinieerde normen gehoorzamen.
Deze ouders ‘vermijden het uitoefenen van openlijke macht’, maar kunnen het gedrag
van hun kinderen wel op subtielere manieren proberen te beïnvloeden. Ze gaan con-
frontaties uit de weg.14
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Gezaghebbend. Gezaghebbende ouders hanteren dezelfde hoge verwachtingen van
hun kinderen als autoritaire ouders, maar tonen daarnaast veel genegenheid en open-
heid. Ze geven liefde en steun. Ze begeleiden hun kinderen en moedigen hen aan om in
gesprek te gaan en lichten hun regels graag toe. Deze ouders bepalen wat er gebeurt
als ouders en kinderen het niet eens zijn, maar leggen de kinderen geen onnodige beper-
kingen op. Gezaghebbende ouders zijn veeleisend, stellen duidelijke regels en laten hun
kinderen ook bijdragen aan het gezin door ze huishoudelijke taken te laten doen. Ze
confronteren hun kinderen om ze laten gehoorzamen, zetten hun waarden duidelijk
uiteen en verwachten dat de kinderen zich aan hun normen houden. In haar onder-
zoek enkele tientallen jaren geleden heeft psychologe Diana Baumrind ontdekt dat kin-
deren die door gezaghebbende ouders zijn opgevoed, doorgaans sociaal zelfverzekerd,
vriendelijk en meegaand zijn, en over zelfdiscipline en dadendrang beschikken.15

De ouderschapsbeginselen in deze cursus zijn het meest gerelateerd aan die van
gezaghebbend ouderschap. Deze stijl is het meest in overeenstemming met de Schrif-
ten en de leringen van kerkleiders.

Volgens deze norm leren en begeleiden ouders hun kinderen door overreding,
geduld en liefde (zie LV 121:41–44). Ze leggen uit waarom ze bepaalde beslissingen
nemen en bespreken die graag met hun kinderen. Ze wijzen hun kinderen ook terecht
als de Geest ze daartoe aanzet, en geven hen de begeleiding die ze nodig hebben.

Beginselen voor succesvol ouderschap

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf hebben negen beginselen naar voren
gebracht als richtlijnen voor vaders en moeders in hun verantwoordelijkheden als
ouders: ‘Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden gegrondvest op, en in
stand gehouden met, de beginselen van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect,
liefde, mededogen, werk en gezonde ontspanning.“16 Ouders kunnen deze beginselen
op allerlei manieren uitdragen en toepassen.

• Geloof. Ouders behoren hun kinderen te leren geloof in Jezus Christus te heb-
ben en hun toenemende geloof in de beginselen van het evangelie als richtsnoer
voor hun leven te gebruiken (zie Matteüs 17:20; Hebreeën 11:6; 3 Nephi 18:20;
LV 68:25).

• Gebed. Kinderen behoren te leren om individueel en als gezin te bidden. Kinde-
ren kunnen al jong over de kracht van het gebed leren (zie Enos 1:1–5; Mosiah
27:8–14; Alma 34:17–27; 37:37; 3 Nephi 18:21).

• Bekering. Ouders dienen hun zonden te erkennen, te belijden en te verzaken,
zodat ze de leiding van de Heilige Geest bij zich kunnen hebben. Zij kunnen hun
kinderen helpen om deze beginselen te begrijpen en in hun leven toe te passen
(zie Alma 34:33; 3 Nephi 9:22; Moroni 10:32–33; LV 6:9; 58:42–43).

• Vergeving. Ouders kunnen een voorbeeld van vergeving zijn door zichzelf, hun
huwelijkspartner en hun kinderen hun tekortkomingen te vergeven (zie Matteüs
6:14–15; Efeziërs 4:32; Mosiah 26:29–31; LV 64:8–10).

L E E R A C T I V I T E I T :  
U W  O U D E R S C H A P S S T I J L  O N D E R K E N N E N
Vraag de ouders om over hun ouderschapsstijl na te denken. Komt die overeen met een
van de drie hiervoor beschreven stijlen (autoritair, toegeeflijk of gezaghebbend), of een
combinatie daarvan? Is hun stijl geschikt voor de unieke eigenschappen van hun kin-
deren? Is hun stijl in tegenspraak met evangeliebeginselen? Moet hun stijl op de een
of andere manier worden bijgesteld? Laat ze opschrijven welke veranderingen eventu-
eel nodig zijn en moedig ze aan om hun ouderschapsstijl te verbeteren.
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• Respect. Gezinsleden dienen te leren elkaar te respecteren. Ouders en kinderen
kunnen leren elkaar beleefd en liefdevol te behandelen en elkaar hoog te achten
(zie Marcus 9:42; LV 121:41–46). Ouders dienen te proberen kritische gedach-
ten en woorden over elkaar en over hun kinderen uit te bannen.

• Liefde. Ouders dienen hun kinderen lief te hebben volgens de beschrijving van
Paulus, Alma en Mormon — met geduld, vriendelijkheid, onzelfzuchtigheid en
nederigheid (zie 1 Korintiërs 13; Alma 7:23–24; Moroni 7:45–48).

• Mededogen. Ouders kunnen mededogen tonen voor elkaar en voor hun kinde-
ren. Ze horen mee te leven met gezinsleden die het moeilijk hebben en hen te steu-
nen in moeilijke tijden (zie Ruth 1:11–17; Zacharia 7:8–10; Lucas 15:11–32).

• Werk. Taken in het gezin bieden kinderen de gelegenheid om de waarde van
werken in te zien en voldoening te vinden in het resultaat ervan (zie LV 42:42;
58:27–28), vooral als ouders en kinderen ergens samen aan werken. Taken die-
nen afgestemd te zijn op de leeftijd en de vermogens van de kinderen, wat hun
zelfvertrouwen zal bevorderen.

• Gezonde ontspanning. Gezinnen worden gesterkt en verkwikt als de gezins-
leden met elkaar gezonde en leuke activiteiten ondernemen.

Het allergrootste beginsel is liefde (zie Matteüs 22:36–40; 1 Korintiërs 13:13; Moroni
7:46). Het belangrijkste wat ouders voor hun kinderen kunnen doen, is hen lief te heb-
ben zoals Christus dat doet. Als kinderen voelen en weten dat ze geliefd zijn, zullen ze
eerder naar de raad van hun ouders luisteren, hun voorbeeld volgen en hun terechtwij-
zingen aanvaarden. Liefde behoort de drijfveer te zijn van alles wat ouders doen.

De evangelienorm voor ouderlijk gezag

Via de profeet Joseph Smith heeft de Heer raad gegeven die als norm geldt voor de
uitoefening van ouderlijk gezag:

‘Geen macht of invloed kan of dient krachtens het priesterschap te worden gehand-
haafd dan alleen door overreding, door lankmoedigheid, door mildheid en zachtmoe-
digheid, en door ongeveinsde liefde;

‘door vriendelijkheid en zuivere kennis, hetgeen de ziel zonder huichelarij en zon-
der bedrog in grote mate zal verruimen —

‘intijds met strengheid berispend, wanneer daartoe gedreven door de Heilige Geest,
en dan daarna een toename van liefde tonend jegens hem die gij hebt berispt, opdat
hij u niet als zijn vijand zal beschouwen;

‘opdat hij zal weten dat uw getrouwheid sterker is dan de banden des doods’ (LV
121:41–44).

Volgens deze norm leren en begeleiden ouders hun kinderen door overreding,
geduld en liefde. Ze leggen uit waarom ze bepaalde beslissingen nemen en bespreken
die graag met hun kinderen. Ze geven hun kinderen de begeleiding die ze nodig heb-

L E E R A C T I V I T E I T :  
N E G E N  B E G I N S E L E N  V O O R  S U C C E S V O L  O U D E R S C H A P
Vraag ouders om na te denken hoe goed ze deze negen beginselen in hun eigen leven
en gezinsleven toepassen. Wat doen ze wat goed uitpakt? Welke beginselen kunnen ze
beter toepassen om zichzelf en hun gezin te versterken? Laat ze een beginsel uitkiezen
en aangeven hoe ze dat beter kunnen toepassen. Als ze er met succes aan hebben
gewerkt, kunnen ze een ander beginsel kiezen dat hun gezin tot zegen zal zijn. Moe-
dig ze aan om er net zo lang mee door te gaan als dat zinvol lijkt.
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ben en wijzen ze terecht als de Geest hen daartoe aanzet. Nadat ze hun kinderen heb-
ben berispt, tonen ouders een toename van liefde, zodat de kinderen weten dat hun
liefde oprecht is.

DE KRACHT VAN VERBONDEN
Ouders staan er niet alleen voor om hun kinderen te redden. Onze hemelse Vader heeft
gezorgd dat zijn kinderen door het sluiten van heilige verbonden zegeningen kunnen ont-
vangen. Als echtparen een eeuwig huwelijksverbond sluiten en zich aan de voorwaarden
van dat verbond houden, belooft de Vader hen het eeuwige leven (zie LV 132:20). Joseph
Smith, Brigham Young en Joseph Fielding Smith hebben gezegd dat kinderen van ouders
van wie het huwelijk in de tempel is verzegeld, extra zegeningen ontvangen waardoor ze
naar hun hemelse Vader kunnen terugkeren.17 Brigham Young heeft gezegd dat kinde-
ren uit een dergelijk huwelijksverbond ‘wettige erfgenamen worden van het Koninkrijk
en van alle zegeningen en beloften die daartoe behoren.’18

Soms dwalen kinderen van het goede pad af. Ouderling Orson F. Whitney van het
Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouders aangespoord om het niet op te geven wat
deze recalcitrante kinderen betreft:

‘Ouders van opstandige en ongehoorzame kinderen! Geef ze niet op. Schrijf ze niet
af. Ze zijn niet helemaal verloren. De herder zal zijn schapen zoeken. Zij behoorden
Hem toe voordat ze u toebehoorden — lang voordat Hij ze aan u had toevertrouwd;
en zijn liefde voor hen is oneindig veel groter dan die van u. Zij zijn in onwetendheid
van het goede pad afgeraakt, en God is genadig wat onwetendheid betreft. Alleen een
volheid van kennis brengt een volheid van verantwoordelijkheid met zich. Onze
hemelse Vader kent veel meer genade en oneindig meer liefde dan zelfs zijn beste
dienstknechten, en het eeuwig evangelie heeft meer kracht om te redden dan we met
ons beperkte verstand kunnen begrijpen.

‘De profeet Joseph Smith heeft gezegd — en hij heeft nooit iets gezegd wat ver-
troostender is — dat de eeuwige verzegeling van getrouwe ouders en de beloften van
God voor het heldhaftige werk dat zij voor het goede doel verrichten, niet alleen hen-
zelf zal verlossen maar ook hun nakomelingen. Hoewel sommige schapen zullen
afdwalen, houdt de Herder hen in de gaten en uiteindelijk zullen ze merken dat God
zijn hand uitstrekt om hen terug in de kudde te brengen. Zij zullen terugkeren, in dit
leven of hierna. Zij zullen hun schuld moeten voldoen aan de gerechtigheid; zij zul-
len voor hun zonden moeten lijden. Maar als ze, net als de verloren zoon, naar een
liefdevolle, vergevensgezinde vader terugkeren, zal hun pijnlijke ervaring niet voor
niets zijn geweest. Bid voor uw zorgeloze en ongehoorzame kinderen; houd hen vast
door uw geloof. Blijf hopen en vertrouwen totdat u het eeuwig heil van God ziet.’19

President James E. Faust van het Eerste Presidium licht de leringen van ouderling
Whitney als volgt toe:

‘Het beginsel in deze verklaring dat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat ze
[ongehoorzame kinderen] zich volledig moeten bekeren en “voor hun zonden moeten
lijden” en “hun schuld moeten voldoen aan de gerechtigheid”. (...)

‘(...) Getrouwe ouders kunnen, krachtens hun verzegeling en Christus’ verzoening,
alleen recht doen gelden op onhandelbare kinderen die zich bekeren. Opstandige kin-
deren die zich bekeren, zullen het heil genieten en alle zegeningen die daarmee samen-
hangen, maar de verhoging houdt zoveel meer in. Daar moet men wel recht op
hebben. De vraag wie zijn verhoging zal ingaan moet aan de Heer en zijn barmhar-
tigheid worden gelaten.

‘Maar weinigen zijn zo weerspannig en hebben zoveel kwaad gedaan dat ze “het
vermogen tot bekering zijn kwijtgeraakt” (Alonzo A. Hinckley, in Conference Report,
oktober 1919, p. 161). Dat oordeel moet ook aan de Heer gelaten worden. Hij zegt:
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“Ik, de Heer, zal vergeven wie Ik vergeven wil, maar van u wordt het vereist alle men-
sen te vergeven” (LV 64:10).’20

In dezelfde toespraak zei president Faust dat we in dit leven wellicht niet volledig
kunnen begrijpen ‘hoe sterk de koorden van de verzegeling van rechtschapen ouders
voor hun kinderen zijn’. Hij merkte op dat er mogelijk ‘meer positieve krachten aan
het werk zijn dan we weten’ om opstandige kinderen terug te voeren naar hun Vader
in de hemel, waaronder de invloed van geliefde voorouders aan de andere kant van de
sluier.21 Profetische uitspraken geven aan dat de macht om kinderen te redden het
grootst is als ouders verbonden sluiten en zich aan de beloften daarvan houden.

MAATSTAF VOOR SUCCESVOL OUDERSCHAP
Sommige ouders zoeken naar aanwijzingen hoe goed ze het doen. President Howard W.
Hunter heeft de volgende aanwijzing gegeven: ‘Een succesvolle ouder is iemand die lief-
heeft, iemand die offers heeft gebracht, iemand die een kind heeft verzorgd, onderwezen
en in de behoeften ervan heeft voorzien. Als u dat allemaal gedaan hebt, en uw kind nog
steeds opstandig of weerspannig is, kan het zijn dat u toch een succesvolle ouder bent.
Er zijn misschien kinderen die op aarde komen en voor welke ouders in welke omstan-
digheden dan ook een probleem zouden zijn. Anderzijds zijn er misschien ook kinderen
die voor welke vader of moeder dan ook een zegen en vreugde zouden zijn.’22

President Faust heeft gezegd dat goede ouders ‘liefdevol, gebedvol en oprecht pro-
beren hun kinderen door voorbeeld en voorschrift te leren “bidden en oprecht voor de
Heer te wandelen” (LV 68:28). Dat blijft van kracht, zelfs als niet al hun kinderen
gehoorzaam of gelovig zijn. (...) Geslaagde ouders cijferen zich weg en functioneren
zo goed mogelijk in de gegeven gezinssituatie.’23

Ouders die hun kinderen met succes hebben grootgebracht, dienen begripvol te zijn
naar anderen die denken dat ze hebben gefaald. Geslaagde ouders dienen dankbaar te
zijn, en niet te pochen waardoor het verdriet van andere ouders nog zou kunnen toe-
nemen. President Faust heeft gezegd:

‘Het is oneerlijk en onaardig om gewetensvolle en getrouwe ouders te beoordelen
op hun kinderen die zich van de leringen en liefde van hun ouders hebben afgekeerd.
Gelukkig zijn de echtparen met kinderen en kleinkinderen die hun gemak en voldoe-
ning schenken. We behoren consideratie te hebben met die goede, rechtschapen ouders
die problemen hebben met en lijden onder ongehoorzame kinderen.

‘Een van mijn vrienden placht te zeggen: “Heb je nog nooit problemen met je kin-
deren gehad, wacht maar af.”’24

L E E R A C T I V I T E I T :  
V E R B O N D E N  B E S P R E K E N
Verbonden vormen een belangrijke leidraad voor gedrag. Mensen sluiten verbonden
als ze zich laten dopen en bevestigen, als ze het priesterschap ontvangen, als ze de
begiftiging ontvangen en als ze in het huwelijk treden. Elk verbond sterkt de mensen bij
naleving ervan in hun relatie met andere familieleden. Als kerkleden zich bijvoorbeeld
aan hun doopverbond houden om te ‘treuren met hen die treuren (...) en hen te ver-
troosten die vertroosting nodig hebben’ (Mosiah 18:9), zullen egoïsme verdwijnen en
de onvolmaaktheden van anderen er minder toe doen.

Laat ouders de verbonden opschrijven die ze met de Heer hebben gesloten, en hoe die
verbonden in de interactie met hun kinderen tot uiting dienen te komen. (Op pagina
10 staat een overzicht dat u kunt kopiëren en aan de cursisten kunt uitdelen.)
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Wat betreft ouders die denken dat ze hebben gefaald, heeft president Spencer W.
Kimball gezegd: ‘Als er moeilijkheden zijn [met familieleden], faalt u pas als u het niet
meer blijft proberen!’25 Ouders mogen zichzelf nooit veroordelen als er problemen
ontstaan en fouten worden gemaakt, maar kunnen ervan leren en het proberen beter
te doen. Het ouderschap is een constante verantwoordelijkheid, ook als de kinderen de
deur uit zijn en zelf kinderen grootbrengen. Ouders mogen de hoop wat hun kinde-
ren betreft nooit opgeven. Ze blijven hun kinderen liefhebben, voor ze bidden en elke
gelegenheid verstandig aangrijpen om ze te helpen.

President Faust heeft de volgende troostende woorden gezegd: ‘Tot de diepbedroefde
ouders die hun ongehoorzame kinderen in rechtschapenheid, ijverig en gebedvol hebben
onderwezen, zeggen we: de goede Herder waakt over ze. God kent en begrijpt uw diepe
verdriet. Er is hoop. Put troost uit de woorden van Jeremia: “Er is loon voor uw arbeid”
en uw kinderen “zullen terugkeren uit het land van de vijand” (Jeremia 31:16).’26
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HOE VERBONDEN EEN 
LEIDRAAD ZIJN VOOR GEDRAG

Leden van de kerk sluiten vaak verbonden met de Heer. Het volgende overzicht geeft aan wat kerkleden beloven
als ze met de Heer een verbond sluiten. Wie zich aan deze verbonden houden, ontvangen zegeningen, waaronder
het gezelschap van de Heilige Geest, die hen kracht geven in het dagelijks leven.

De potentiële uitwerking van deze verbonden is enorm. Als ouders zich alleen al aan het doopverbond houden,
zullen ze veel problemen in hun gezin kunnen oplossen.

Doop
(Zie 2 Nephi 31:17–21; Mosiah 18:8–10; LV 20:37; Geloofsartikelen 1:4.)

• De naam van Jezus Christus op zich nemen.

• Als getuige staan voor Jezus Christus.

• De geboden onderhouden.

• Elkaars lasten dragen; treuren met hen die treuren; hen vertroosten die vertroosting nodig hebben.

• Gewillig zijn God een leven lang te dienen.

• Zich bekeren van zonden.

Avondmaal
(Zie 3 Nephi 18:28–29; Moroni 4; 5; LV 20:75–79; 27:2; 46:4.)

• Het doopverbond hernieuwen.

• Opnieuw beloven de naam van Jezus Christus op zich te nemen, Hem altijd indachtig te zijn en zijn gebo-
den te onderhouden.

Eed en verbond van het priesterschap
(Zie Jakob 1:19; LV 84:33–44; 107:31.)

• Roepingen grootmaken door priesterschapsfuncties getrouw te vervullen.

• Het woord van God ijverig verkondigen en zich volledig inzetten om de doeleinden van de Heer te verwe-
zenlijken.

• Gehoorzaam zijn; kennis van het evangelie verwerven en ernaar leven.

• Anderen dienen en tot zegen zijn.

Begiftiging
‘De verordeningen van de begiftiging omvatten bepaalde persoonlijke verplichtingen, zoals [een] verbond en belofte
om de wet van volstrekte deugdzaamheid en kuisheid te onderhouden, om barmhartig, welwillend, verdraagzaam
en rein te zijn; om zowel talenten als middelen te gebruiken voor de verspreiding van de waarheid en het verhef-
fen van het mensdom; om toegewijd te zijn aan de zaak der waarheid; en om er altijd naar te streven een bijdrage
te leveren aan de grote voorbereiding van de aarde op de komst van onze Koning — de Heer Jezus Christus’ (James
E. Talmage, Het Huis des Heren [1968], p. 90).

Het celestiale huwelijk
• De huwelijkspartner liefhebben en hem of haar en God trouw blijven in alle eeuwigheid.

• Een leven leiden dat bijdraagt aan een gelukkig gezinsleven en dat de huwelijkspartner en kinderen tot zegen is.

• Vruchtbaar zijn, talrijk worden en de aarde vervullen (zie Genesis 1:28).
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L E S  T W E E

DE ONTWIKKELING
VAN KINDEREN
BEGRIJPEN

DOELEN VAN DE LES
Help ouders in deze les met het volgende:

• Het belang inzien van het overbrengen van kennis en vaardigheden aan kinderen
als ze er qua ontwikkeling aan toe zijn.

• Kennis van de ontwikkelingsfasen van kinderen en pubers.

• Waarschuwingssignalen herkennen dat een kind ontwikkelingsproblemen heeft.

STAPSGEWIJZE ONTWIKKELING
Sommige kinderen krijgen problemen omdat hun ouders onredelijke en ongepaste
verwachtingen van ze hebben. Ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum der
Twaalf heeft gezegd dat ‘een onderwijzend God wel eens wat moeilijks van zijn kin-
deren kan eisen’ maar dat Hij ‘zijn kinderen nooit zou gebieden iets moeilijks te doen
zonder eerst de weg voor hen te bereiden (zie 1 Nephi 3:7).’1 Onze hemelse Vader ver-
wacht geen onmogelijke dingen van zijn kinderen. Aardse ouders dienen dus ook niet
het onmogelijke van ze te verwachten.

Soms stellen ouders onrealistische eisen aan hun kinderen omdat ze niet weten wat
ze in de verschillende ontwikkelingsstadia van hun kinderen wel en niet mogen ver-
wachten. President N. Eldon Tanner, voormalig raadgever in het Eerste Presidium,
heeft gezegd dat kinderen ‘aan de verwachtingen willen voldoen van degenen die over
hen zijn gesteld.’2 Als kinderen niet in staat zijn om aan de onrealistische verwachtin-
gen van hun ouders te voldoen, zien ze zich vaak als een mislukkeling. Deze kinderen
vinden zichzelf dan abnormaal, waardeloos en stellen anderen in hun ogen teleur. De
mogelijk gevolgen op langere termijn zijn gevoelens van minderwaardigheid, onzeker-
heid, angst en neerslachtigheid en een gebrekkig inlevingsvermogen in anderen.

De Schriften duiden op een ordelijke vooruitgang en ontwikkeling in het leven,
zowel op lichamelijk als geestelijk gebied. Johannes getuigde van Jezus Christus: ‘Hij
ontving aanvankelijk niet van de volheid, maar vorderde van genade tot genade, tot-
dat Hij een volheid ontving’ (LV 93:13). Een geleidelijke vooruitgang is essentieel voor
de gezonde ontwikkeling van een kind. Op bepaalde momenten in hun leven zijn kin-
deren lichamelijk, intellectueel en psychologisch klaar voor ontwikkelingstaken zoals
leren lopen, praten en zelfstandig eten. In plaats van hun kinderen dingen te laten
doen voordat ze eraan toe zijn, kunnen ouders zorgen voor een veilige, liefdevolle
omgeving waarin hun kinderen kunnen leren en groeien.

Uit onderzoek blijkt dat lichamelijke en geestelijke vermogens vaak met een
bepaalde levensfase samenhangen, maar elk kind is uniek. Biologische factoren, tem-
perament, opvoeding en omgeving zijn allemaal van invloed op de ontwikkeling van

11
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EEN GELEIDELIJKE VOORUITGANG IS ESSENTIEEL 
VOOR DE GEZONDE ONTWIKKELING VAN EEN KIND. 

ALS OUDER KUNT U ZORGEN VOOR EEN 
VEILIGE, LIEFDEVOLLE OMGEVING.
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een kind. Ouders hoeven zich niet direct zorgen te maken als een kind er wat langer
over doet om iets te leren. Ze hoeven ook niet meteen te juichen als hun kind er vroeg
bij is. Dergelijke verschillen zijn vaak van tijdelijke aard en zeggen nog weinig over de
capaciteiten van het kind op de lange termijn. Het is beter om te genieten van de gelei-
delijke ontwikkeling van elk kind.

Klaar om te leren

Kinderen moeten ergens klaar voor zijn in hun groei en ontwikkeling. Ouders kunnen
veel problemen voorkomen als ze hun kinderen in hun eigen tempo nieuwe vaardig-
heden laten leren. Ouders dienen zich aan de behoeften van elk kind aan te passen in
plaats van het kind zich aan de verwachtingen van de ouders te laten aanpassen.

Een kind is gewoonlijk bijvoorbeeld rond de leeftijd van één jaar klaar om te gaan
lopen. Ouders kunnen op aanwijzingen letten dat het kind klaar is om te lopen. Het
kind trekt zich bijvoorbeeld op aan de meubels en gaat staan of lopen terwijl het zich
vasthoudt. Ouders kunnen met het kind spelen door het te laten staan en een paar
stapjes te laten nemen. Zo leert het kind wellicht eerder lopen dan als het alleen wordt
gelaten. Aan de andere kant is dit spelletje niet zinvol als het kind zijn of haar eigen
gewicht nog niet kan dragen. Dan is het eerder frustrerend voor het kind en kan het
zich ook gemakkelijk bezeren. Kinderen die te vroeg gaan lopen hebben daar later geen
extra voordeel bij; ze gaan lopen wanneer ze er klaar voor zijn.

Zindelijkheidstraining dient pas te beginnen als het kind daar emotioneel en licha-
melijk klaar voor is. U kunt niet verwachten dat kinderen met twee jaar al helemaal
zindelijk zijn. Kinderen zijn klaar om zindelijk te worden als ze eenvoudige verzoeken
van hun ouders kunnen begrijpen, als ze zelf een vieze luier willen afdoen en als ze
hun ouders op het toilet gaan nadoen.3 Sommige kinderen van drie jaar en ouder zijn
lichamelijk nog niet in staat om de hele nacht door te slapen zonder in bed te plassen
of naar het toilet te gaan. Ouders die begrijpen en accepteren dat het kind nog niet zo
ver is, zullen minder snel overstuur raken als het in bed plast. Als ouders kwaad of
overstuur worden, kan dat het ongewenste gedrag juist versterken. Ze kunnen beter
rustig blijven en hun geduld bewaren — uiteindelijk zal het kind zindelijk worden.

Zo moeten ouders van een vierjarige ook niet verwachten dat het kind zonder zij-
wieltjes kan leren fietsen. De meeste kinderen op die leeftijd hebben daar nog niet de
coördinatie voor. Maar vanaf een jaar of zes zijn de meeste kinderen wel in staat om
zonder zijwieltjes te fietsen.

Ouders kunnen hun kinderen het beste leren in en rondom huis te helpen wanneer
ze dat graag willen, ze leren een bal over te gooien wanneer ze met de bal willen spe-
len, of ze leren hun haar te doen wanneer ze dat zelf willen doen. Ouders hebben vaak
ook meer succes als ze deze leerervaringen zo plezierig mogelijk maken. Ze horen veel
aanmoediging en complimenten te geven voor de inspanningen van hun kinderen.
Als ouders te snel teveel verwachten, raken hun kinderen vaak ontmoedigd en leren
ze niet graag iets nieuws.

ONTWIKKELINGSFASEN
De sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt in fasen die zich rondom een bepaalde
leeftijd voordoen. Het is voor een gezonde ontwikkeling van het kind belangrijk om
elke fase goed te doorlopen. De geschetste ontwikkeling bij kinderen in deze les is
slechts een algemene leidraad. Kinderen maken allemaal in hun eigen tempo vooruit-
gang. Een snelle ontwikkeling op jonge leeftijd wil niet zeggen dat het kind later altijd
goed terechtkomt. Ouders die hun kinderen als individu leren kennen en liefhebben,
zijn het beste in staat om ze bij te staan in hun ontwikkeling tot evenwichtige en
capabele volwassenen.4
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Leren vertrouwen (babyleeftijd)

Zorgzame ouders reageren op de behoeften van hun pasgeboren baby. Ze merken
wanneer de baby honger of problemen heeft. Huilen komt wat dat betreft als signaal
het vaakst voor. Ouders kunnen de baby doorgaans het beste oppakken, liefkozen en
voorzien in de lichamelijke en emotionele behoeften van het kind. Ze dienen het kindje
net zo lang te troosten tot het rustig wordt en zich geborgen voelt.

Als ouders de signalen van hun pasgeboren baby van honger en ander ongemak
herkennen en er liefdevol op reageren, leert de baby erop te vertrouwen dat de ouder
in zijn of haar toekomstige behoeften zal voorzien. De baby gaat zich aan de ouder
hechten en voelt zich in zijn of haar buurt veilig. De liefde van de ouders voor hun
kind zal ook toenemen.

Als ouders niet aan de behoeften van een kind tegemoetkomen, gaat het kind zich
onzeker en angstig voelen en heeft het moeite om mensen te leren vertrouwen. Een
ouder die een huilende baby vaak aan de andere ouder geeft, zal minder snel een
hechte band met het kind ontwikkelen.

Kinderen van ouders die niet adequaat reageren, voelen zich vaak ongewenst, niet
geliefd en zonder eigenwaarde. Kinderen die met dergelijke gevoelens opgroeien, heb-
ben vaak moeite met relaties en zijn doorgaans erg afhankelijk van de goedkeuring
van anderen. Soms zoeken ze naar andere bronnen van geluk, zoals urenlang televi-
siekijken, dwangmatig eten, seksuele losbandigheid of drugsgebruik.

Onafhankelijkheid ontwikkelen (leeftijd van 1 tot 3 jaar)

Jonge peuters geven vaak duidelijk te kennen dat ze onafhankelijk willen zijn. (Onaf-
hankelijk gedrag begint vaak pas op ongeveer tweejarige leeftijd.) Kinderen beginnen
zelfbeheersing te leren, waaronder zindelijkheid, en hoe ze met de wereld moeten
omgaan. In deze fase leren kinderen rennen, zelfstandig eten, uit een beker drinken,
speelgoed voorttrekken, deuren openen, op meubels klimmen en hun handen wassen
en afdrogen. Tegen de leeftijd van 21⁄2 zijn ze vaak erg koppig en veeleisend en vinden
ze het moeilijk om zich aan te passen. Ze willen vaak direct hun zin. De meeste kin-
deren gaan door deze fase heen, ongeacht de opvoeding.

In deze ontwikkelingsfase hebben kinderen de neiging hun wil door te zetten tij-
dens het eten, met het naar bed gaan en met de zindelijkheidstraining. Kinderen zijn
vaak nieuwsgierig naar hun lichaamsdelen, wat normaal is. Dit is een goede tijd om
kinderen de woorden voor hun geslachtsdelen te leren.

Met de juiste houding van de ouders kan de vroege peuterleeftijd ook leuk zijn.
Ouders kunnen geduld oefenen en het kind binnen aanvaardbare grenzen een stukje
onafhankelijkheid geven en zelf laten kiezen (zie les 8), om de machtsstrijd uit de weg
te gaan. Ze dienen te beseffen dat deze fase tijdelijk maar ook belangrijk is voor hun
kind. Met een portie hulp en begrip kan hun kind zelfbeheersing leren die tot een blij-
vend gevoel van zelfrespect en goede wil kan leiden.

Ouders dienen hun huis zo in te richten dat kinderen kunnen rennen en van alles
ontdekken zonder zich te bezeren of iets stuk te maken. Ouders horen van hun kin-
deren te genieten, tijd met ze door te brengen, ze te leren hoe ze met anderen kunnen
spelen en ze bij het slapengaan voor te lezen. Ze dienen streng maar liefdevol op te
treden. Ouders hoeven bij een ‘nee’ op deze leeftijd geen toelichting te geven. ‘Omdat
ik het zeg’ is doorgaans voldoende.

Ouders brengen hun kinderen in deze ontwikkelingsfase doorgaans het beste disci-
pline bij door ongewenst gedrag te negeren of er consequenties aan te verbinden.

Deze vroege beginjaren zijn een ideale tijd voor meer geestelijke lessen.
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Initiatieven kanaliseren (leeftijd van 3 tot 6 jaar)

Gedurende deze jaren beschikken kinderen over meer dan genoeg energie. Ze proberen
dingen te doen waardoor ze het gevoel ontwikkelen dat ze iets kunnen en in contact
staan met hun wereld. Kinderlijke fantasieën zijn vaak overdreven, waarin kracht en
agressie doorgaans een rol spelen. Kinderen kunnen daardoor van streek raken. Zon-
der een positieve uitlaatklep kan het kind zich hulpeloos, ongelukkig en bang voelen.

Op vierjarige leeftijd kunnen de meeste kinderen hinkelen, op één been staan, op een
driewieler fietsen, een balletje trappen en alleen de trap op en af lopen. Ze beginnen
samen te spelen, veel vragen te stellen en fantasiespelletjes te doen.

Kinderen van deze leeftijd vertellen graag sterke verhalen en geloven in hun eigen
verbeelding. Soms gaan ze over hun grenzen heen en dagen ze hun ouders uit; soms
slaan, schoppen of breken ze dingen, gebruiken ze onwelvoeglijke taal of lopen ze
weg. Vaak zijn ze verrassend meegaand als ouders hun verwachtingen duidelijk over-
brengen maar niet buitensporig streng zijn en de kinderen wat speelruimte geven.

Op zesjarige leeftijd kunnen de meeste kinderen fietsen, hun veters strikken, een bal
laten stuiteren en slaan, en tot honderd tellen. Deze kinderen zijn doorgaans actief en
ondernemend. Hun emoties lopen soms hoog op, en kinderen in deze fase uiten vaak
op allerlei manieren hun liefde en boosheid. Ze staan graag in het middelpunt maar
zijn nog onzeker over zichzelf. Ze willen graag hun zin hebben. Ze kunnen een grote
mond hebben als ze iets moeten doen.

Veel kinderen in deze fase hebben last van nachtmerries. Soms kunnen ze niet kie-
zen tussen twee dingen omdat ze het allebei willen. Ze drijven het liefst hun zin door.

Ouders kunnen het beste geduldig en liefdevol zijn, maar ook streng terwijl ze deze
kinderen laten experimenteren binnen duidelijke grenzen. Ouders dienen regels vast te
stellen voor de nodige structuur wat betreft televisiekijken, klusjes en huiswerk doen
en het naar bed gaan. Ze dienen hun kinderen op een liefdevolle en vriendelijke wijze
discipline bij te brengen, waarbij ze gedragsproblemen proberen op te lossen door het
kind de gevolgen van hun keuzes te laten ervaren. Ouders horen tijd met hun kinde-
ren door te brengen, ze voor te lezen en belangstelling te tonen voor wat ze thuis en
op school doen. Ze moeten hun kinderen de tijd en gelegenheid geven om dingen te
ontdekken, buiten te rennen en met anderen te spelen.

Leren om ijverig te zijn (leeftijd van 6 tot 12 jaar)

Deze fase begint als het kind op school zit en duurt tot het begin van de puberteit.
Het kind vindt het fijn om te leren, goede cijfers te halen en vaardigheden op te doen,
en krijgt daar meer zelfvertrouwen door. Het kind krijgt met een bredere maatschap-
pelijke cultuur te maken en voelt zich geaccepteerd en productief als het niet voor
anderen onderdoet. Als een kind bij anderen achterblijft, voelt het zich vaak minder-
waardig. De uitkomst van deze fase is belangrijk. IJverige kinderen zien de uitdagin-
gen van het leven vaak met optimisme tegemoet. Minder ijverige kinderen vallen
soms terug op gedragspatronen die tot meer problemen leiden.

Op achtjarige leeftijd zijn kinderen vaak in staat om te schrijven. Ook hebben ze
vaak een gevoel voor humor. Ze kennen het verschil tussen goed en kwaad. Ze zijn
doorgaans zeer actief en sociaal en hebben een beste vriend of vriendin. Ze kunnen de
wereld wel aan naar hun idee.

Kinderen van deze leeftijd vinden het vaak leuk om te helpen met klusjes, wat ze
het gevoel geeft dat ze belangrijk zijn en iets kunnen. Ze verzetten zich tegen bazig-
heid, maar reageren over het algemeen goed op opdrachten van ouders.

Tegen een jaar of tien begint de prepuberteit en zijn kinderen doorgaans rustig en
meegaand. Ze zijn vaak sociaal, hulpvaardig en ijverig, ook thuis. Ze stellen hun
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ouders en de opvattingen van hun vrienden en vriendinnen op prijs. Ze genieten van
groepsactiviteiten in de kerk en op school.

Op twaalfjarige leeftijd begint bij veel meisjes de puberteit. Deze kinderen doen het
doorgaans goed thuis en op school, maar veel kinderen ervaren heftige schommelin-
gen wat hun gevoelens en gedrag betreft. Het ene moment zijn ze kind en het andere
moment tiener, verantwoordelijk en onverantwoordelijk, regels aan het testen en er
veiligheid in aan het zoeken. Het uiterlijk gaat een belangrijke rol spelen. Vriend-
schappen kunnen plotseling omslaan.

Lichamelijke veranderingen zijn belangrijk. Ze geven aan dat deze kinderen net als
hun leeftijdsgenoten in de ontwikkeling zijn. Door de focus op het uiterlijk ontwikke-
len sommige kinderen, vooral meisjes, een eetstoornis (anorexia of boulimie). De meeste
kinderen richten zich op blijvende vriendschappen met anderen van het eigen geslacht.
Toch kunnen vriendschappen ineens omslaan en tot gekwetste gevoelens leiden.

Ouders kunnen hun kinderen helpen iets te bereiken door belangstelling te tonen
voor hun bezigheden en ze complimentjes te geven als ze iets goed hebben gedaan.
Ouders kunnen samen met hun kinderen deelnemen aan projecten en activiteiten en
ze daarbij helpen. Ze horen de tijd te nemen om te luisteren, hun kinderen te helpen
bij het oplossen van problemen en ze te leren hoe ze conflicten kunnen aanpakken.
Ouders horen de activiteiten van hun kinderen zo veel mogelijk bij te wonen.

Ouders dienen samen met hun kinderen gezinsregels, verwachtingen, grenzen en
consequenties op te stellen en af te spreken. Ze dienen hun kinderen steeds meer ver-
antwoordelijkheden te geven en de tijd die ze voor de televisie doorbrengen te beperken.

Ouders moeten zich met name bewust zijn van de invloed van de media op hun kin-
deren in deze levensfase. Modebladen schotelen jonge meisjes een onjuist beeld van
schoonheid voor. Videospelletjes kunnen kinderen laten denken dat geweld en onzede-
lijkheid normaal zijn. Ouders dienen met hun kinderen te bespreken wat ze uit de media
leren en dit waar nodig bij te stellen. Ouders horen ook te weten met wie hun kinderen
zoal omgaan, en ze aanmoedigen hun vrienden en vriendinnen bij ze thuis te ontvangen.
Ouders moeten geen kritiek leveren op de vrienden en vriendinnen van hun kinderen.

Op deze leeftijd zijn kinderen meer geneigd om de hulp van hun ouders aan te nemen
dan wanneer ze wat ouder zijn. Ouders kunnen problemen en uitdagingen het beste als
gelegenheden zien om hulp te bieden. Kinderen zijn gebaat bij een goede zorg (zie les 4).
Ouders horen hun liefde voor hun kinderen vaak te uiten, ze aan te moedigen en te prij-
zen voor wat ze doen. Ouders moedigen hun kinderen aan om goed hun best te doen,
maar moeten ervoor waken dat ze te veel hooi op hun vork nemen. Doelen dienen rea-
listisch en haalbaar te zijn en te stroken met goede gezinsdoelen en verwachtingen.

Ouders dienen hun kinderen aan te moedigen om redelijke interesses en vriend-
schappen buitenshuis te zoeken. Ze dienen de privacy van hun kinderen te respecte-
ren en realistische verwachtingen te hebben wat betreft het nakomen van de regels.

Zoeken naar onafhankelijkheid en een eigen identiteit (leeftijd van
12 tot 18 jaar)

In de puberteit verandert het lichaam van kinderen heel snel. Seksuele gevoelens
beginnen op te spelen. Deze kinderen willen gelijkwaardig zijn aan en onafhankelijk
zijn van anderen, vooral hun ouders. Toch stellen ze de geborgenheid en het gerief van
een stabiel gezin op prijs.

Op deze leeftijd zien kinderen zichzelf steeds volwassener worden en vragen ze zich af
wat hun plekje in de samenleving is. Hun primaire taak in deze ontwikkeling is het vin-
den van een eigen identiteit en een plekje voor zichzelf in de wereld van volwassenen.

Op veertienjarige leeftijd zijn de meeste kinderen onzeker over zichzelf, hun lichaam
en of ze wel in de smaak vallen. Ze hebben de neiging om idealistisch en impulsief te
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zijn en alles direct te willen. Ze zijn vaak op zichzelf gericht, humeurig en twistziek,
en hebben vaker conflicten met hun ouders, die ze als ouderwets beschouwen.

Op deze leeftijd is de puberteit voor de meesten volop bezig en voor sommige meis-
jes al afgerond. Kinderen van deze leeftijd kijken naar hun leeftijdsgenoten wat betreft
sociaal aanvaardbaar gedrag. Hoewel ze niet graag in het openbaar met hun ouders
gezien willen worden, hebben de meesten diep van binnen hun ouders nog steeds lief
en voelen ze zich verbonden met hun familie.

Op zestienjarige leeftijd zijn de meeste tieners wat meer ontspannen en op hun
gemak bij familieleden. Ze lijken meer zelfvertrouwen te hebben wat hun identiteit
betreft, maar denken nog steeds kritisch na over de waarden en opvattingen die zij
zelf belangrijk vinden. Ze zijn gevoelig voor sociale normen en groepen leeftijdsgeno-
ten. Ze blijven de regels mogelijk uitproberen en zich ertegen afzetten.

Ouders vinden het soms bedreigend als hun tiener naar onafhankelijkheid streeft.
Maar ze kunnen beter dankbaar zijn dat hun tiener zelfredzaam wil worden. Ouders
staan de controle over het leven van hun tieners geleidelijk af aan de tieners zelf. Gren-
zen en consequenties zijn nog steeds aan de orde als het gedrag niet door de beugel kan.

Kinderen moeten worden aangemoedigd om voor zichzelf te denken. Ouders moe-
ten ernaar streven de eigenschappen van hun kinderen te aanvaarden zonder defen-
sief te worden of ze af te keuren. Ze kunnen beter kalm en consistent blijven als ze
met de emotionele heftigheid van hun tieners worden geconfronteerd.

Ouders dienen bereid te zijn om naar hun kinderen te luisteren als ze willen pra-
ten, en ze op ideeën te brengen om hun leven vorm te geven. Ze dienen te letten op
het verdriet en de somberheid die hun kinderen wellicht ondervinden. Ze doen er goed
aan om naar de worstelingen en moeilijkheden van hun kinderen te luisteren. Ze
moeten hun kinderen leren hoe ze met de druk van leeftijdsgenoten kunnen omgaan.

Ouders hoeven zich niet beledigd te voelen als hun kinderen liever bij ze uit de
buurt blijven. Toch mogen ze verwachten dat hun tieners zich aan de gezinsregels
houden, zonder op alle slakken zout te leggen. Ze kunnen beter verstandig uitkiezen
welke strijd ze wel en niet aangaan, en daar gepaste consequenties aan verbinden.

In deze ontwikkelingsfase worden onzekere tieners jongvolwassenen vol zelfver-
trouwen, met een eigen identiteit, doel en innerlijke richting in het leven. Het zelfver-
trouwen van tieners neemt doorgaans toe als ze zich geaccepteerd, capabel en klaar
voor de toekomst weten.

Tieners die zich niet capabel of geaccepteerd voelen, zijn vaak onzeker en verward over
zichzelf, hun rol en hun waarde voor de maatschappij. Ze zien hun ouders mogelijk als
een obstakel in hun drang naar onafhankelijkheid. Deze tieners vertonen wellicht res-
pectloos, ondankbaar, opstandig en ongehoorzaam gedrag. Sommigen proberen ergens
bij te horen door zich met bepaalde groepen, bendes of tieneridolen te identificeren.

TEKENEN VAN PROBLEMEN IN DE ONTWIKKELING EN OP
SOCIAAL-EMOTIONEEL GEBIED
De volgende signalen duiden op een mogelijk probleem in de ontwikkeling of op soci-
aal-emotioneel gebied. Een kind dat een of meer van deze tekenen of symptomen ver-
toont, heeft mogelijk speciale hulp van een kinderarts of andere hulpverlener nodig.

Op tweejarige leeftijd

• Kan niet lopen.

• Kan geen zinnetjes van twee woorden zeggen of minstens vijftien woorden
gebruiken.
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• Lijkt het doel van normale voorwerpen niet te kennen, zoals een kam, kopje
of lepel.

• Kan geen speelgoed op wieltjes duwen of trekken.

Op vierjarige leeftijd

• Toont een teken of symptoom uit een eerdere leeftijdscategorie.

• Kwijlt voortdurend.

• Spreekt onduidelijk.

• Kan eenvoudige instructies niet begrijpen.

• Toont weinig belangstelling voor anderen.

• Heeft grote moeite om bij moeder weg te gaan.

• Doet geen fantasiespelletjes.

Op zesjarige leeftijd

• Toont een teken of symptoom uit een eerdere leeftijdscategorie.

• Kan niet op een driewieler fietsen.

• Kan geen bal bovenhands gooien.

• Huilt en klampt zich aan ouders vast als ze weggaan.

• Toont geen belangstelling om met andere kinderen om te gaan of te spelen.

• Kan zich niet beheersen bij boosheid of verdriet.

• Wil zich niet aankleden, gaan slapen of naar het toilet gaan.

• Is zo hyperactief dat het schoolwerk eronder lijdt.

• Kan niet met andere kinderen omgaan, heeft geen vriendjes of vriendinnetjes.

• Plast of poept in bed.

• Is te dik.

• Heeft vaak nachtmerries.

• Is buitengewoon agressief (maakt vaak ruzie).

• Lijkt erg angstig.

Op achtjarige leeftijd

• Toont een teken of symptoom uit een eerdere leeftijdscategorie.

• Kan niet klokkijken.

• Wil niet naar school of presteert slecht op school.

• Is vaak ongehoorzaam, brutaal en tegendraads.

Op elke leeftijd

• Kan niet volgens het verwachte niveau praten (heeft een beperkte woorden-
schat of maakt fouten in de werkwoordvormen; kan woorden niet onthouden,
zinnen vormen of de juiste klanken gebruiken; stottert).

• Kan niet voor zichzelf zorgen volgens het verwachte niveau.

• Kan geen relaties aangaan met anderen (oogcontact, gezichtsuitdrukkingen en
uitwisseling van interesses die bij sociale relaties horen, ontbreken).

• Lijkt het slecht te doen op school.

• Kan niet werken of zich vermaken volgens het verwachte niveau.

• Kan zich niet goed houden aan richtlijnen voor gezondheid en veiligheid.
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• Kan niet lezen, schrijven of rekenen volgens het verwachte niveau.

• Kan niet lopen, kruipen, zitten, gooien, vangen of rennen volgens het ver-
wachte niveau.

• Heeft moeite met opletten, lijkt niet te luisteren, volgt instructies niet op, heeft
problemen met organisatie of is snel afgeleid of vergeetachtig.

• Kan niet stilzitten, staat op uit stoel op school, rent of klimt bovenmatig, praat
erg veel, gooit antwoorden op vragen eruit, onderbreekt anderen of dringt zich op.

• Wordt snel boos of twistziek; ongehoorzaam aan opdracht van volwassenen.

• Is vaak boos en haatdragend; geeft anderen de schuld van zijn of haar fouten.

• Pest, bedreigt anderen, of maakt vaak ruzie.

• Vernielt eigendommen, steelt of overtreedt regels.

• Is wreed voor dieren en mensen.

• Dwingt anderen tot seksuele activiteiten.

• Eet niet goed en komt niet aan of valt erg af.

• Heeft last van tics (plotselinge, snelle, terugkerende bewegingen of klanken).

• Maakt zich zorgen of raakt overstuur als hij of zij van huis of ouders weggaat
of denkt te gaan.

• Is neerslachtig (symptomen zijn gevoelens van somberheid, geen plezier vinden
in dingen, terugtrekken, gevoelens van schuld en waardeloosheid, lusteloos-
heid, moeite hebben met gedachten en concentratie, gebrek aan energie, zelf-
moordgedachten en -gevoelens).

• Is angstig en gespannen (bang, paniekerig, doodsbenauwd; voelt alsof het nood-
lot gaat toeslaan; heeft last van hyperventilatie, verstikking of pijn in de borst).

REALISTISCHE VERWACHTINGEN
Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf hebben gezegd: ‘In het voorsterfelijke
leven (...) [aanvaardden] geestzonen en -dochters (...) [Gods] plan waardoor zijn kin-
deren een stoffelijk lichaam konden krijgen en aardse ervaringen konden opdoen om
vooruitgang te maken op weg naar volmaking en om uiteindelijk hun goddelijke
bestemming als erfgenaam van het eeuwige leven te verwezenlijken.’5 Voor de meeste
mensen bestaat deze vooruitgang uit de fasen van de babytijd, de kindertijd, de puber-
tijd en de volwassenheid. Ouders kunnen hun kinderen in al deze fasen helpen, en ze
zo voorbereiden op de uitdagingen van het leven. Realistische verwachtingen en
stapsgewijze vooruitgang dienen daarbij hun leidraad te vormen. Ouders dienen hun
kinderen te leren kennen en ze als unieke wezens te koesteren. Op die manier laten ze
hen de liefde van onze hemelse Vader zien die Hij voor ons allemaal heeft.

Reageren op gedrag

Ouders die hun kinderen koesteren en ze als individu leren kennen, zullen eerder op
de juiste wijze op het gedrag van hun kinderen reageren. Ze zijn beter in staat om hun
kinderen de juiste beginselen bij te brengen.

Kinderen vertonen vaak gedrag dat hun ouders niet aanstaat, zoals duimzuigen,
klauteren en overdrijven. Dergelijk gedrag hoort soms bij de verschillende ontwikke-
lingsfasen en gaat over als kinderen ouder worden. Als ouders beseffen dat kinderen
groeien en zich ontwikkelen, voelen ze zich minder schuldig en bezorgd als deze din-
gen gebeuren. De ouders kunnen dan vaak ook effectiever reageren.

Ouders versterken het ongewenste gedrag soms door het kind te straffen, belache-
lijk te maken of uit te foeteren. Een dergelijke emotionele lading legt onnodig veel
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nadruk op het gedrag, waardoor het kind zich slecht, opstandig of overmatig
nieuwsgierig kan gaan voelen in verband met het gedrag. Een extreme reactie op
duimzuigen kan een kind er bijvoorbeeld toe aanzetten om aan het gedrag vast te
houden. Als ouders echter op een ontspannen wijze of helemaal niet reageren op het
gedrag, zal het kind eerder geneigd zijn het op te geven als het geen nut meer heeft.

Te veel nadruk op gedrag dat bij de leeftijd past, kan het gedrag ook te veel ver-
sterken. Het kind kan het gedrag dan veel te vaak gaan herhalen, wat zelfs tot onvei-
lige situaties kan leiden. Ouders die het bijvoorbeeld geweldig vinden dat hun peuter
probeert te klauteren (‘dat is toch zo’n schattig gezicht’) kunnen daarmee gedrag
aanmoedigen waarmee de veiligheid van het kind in het geding is.

Tieners trekken zich vaak wat terug uit het gezinsleven en zijn kritisch naar hun
ouders. Ouders die dit persoonlijk opvatten, zich afgewezen voelen en controle pro-
beren uit te oefenen, kunnen het kind aanzetten tot rebelsheid en daarmee zijn of haar
vooruitgang in deze fase belemmeren. Als ouders dit gedrag echter gewoon incalcu-
leren zonder er al te veel nadruk op te leggen, helpen ze het kind door deze fase naar
de volwassenheid heen. Over het algemeen accepteren kinderen hun ouders weer meer
als ze volwassen aan het worden zijn.

Elk kind leren kennen

Ouders leren hun kinderen het beste kennen — wat ze wel en niet leuk vinden, hun
angsten en dromen — als ze tijd met hen doorbrengen. Gezinsleden kunnen elke dag
samen tijd doorbrengen door als gezin te bidden en de Schriften te bestuderen. Ze
kunnen samen ergens aan werken en met elkaar keuvelen. Ouders kunnen hun kin-
deren aan groepsactiviteiten laten meedoen, zoals een uitje naar het park, een boom-
hut bouwen, een ritje maken of een eindje wandelen, een tuintje onderhouden en
spelletjes doen. De leukste activiteiten kosten vaak niets.

Ouders dienen tijd met elk kind apart door te brengen, en het kind daarbij vaak te
laten kiezen wat het samen wil doen. De gesprekken bij die gelegenheden gaan dan
vooral over de interesses van het kind.

L E E R A C T I V I T E I T :  
A C T I V I T E I T E N  P L A N N E N  O M  S A M E N  T E  D O E N
Laat de ouders brainstormen over gezonde activiteiten die ze als gezin of met indivi-
duele gezinsleden kunnen ondernemen. Laat ze alle dingen opschrijven die in ze
opkomen, en de lijst zo lang mogelijk maken. Laat ze ook de suggesties van de gezins-
leden verzamelen tijdens een gezinsavond of een andere gepaste gelegenheid. Geef
ze de uitdaging om een of twee activiteiten uit deze lijst te kiezen om de komende
maand elke week te gaan doen.

L E E R A C T I V I T E I T :  
O N R E A L I S T I S C H E  V E R W A C H T I N G E N  B I J S T E L L E N
Laat ouders aan de hand van deze les met elkaar of een andere ouder bespreken hoe
hun verwachtingen zich verhouden tot het huidige ontwikkelingsniveau van hun kinde-
ren. Laat ze de eventuele verwachtingen opschrijven die voor problemen kunnen zor-
gen. Laat ze bespreken hoe ze beter op hun kinderen kunnen reageren en daarbij
rekening houden met hun ontwikkelingsniveau. Laat ze de veranderingen opschrijven
die ze willen aanbrengen. Vraag ze de veranderingen in de komende week door te
voeren en in de volgende groepsbijeenkomst over hun ervaringen te vertellen.
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NOTEN

1. Conference Report, oktober 1999, p. 6; ofNeal A. Maxwell, Liahona, januari 2000, p. 7.

2. Conference Report, oktober 1977, p. 64; of Ensign, november 1977, p. 43.

3. Zie William Sears en Martha Sears, The Baby Book: Everything You Need to Know about Your Baby from
Birth to Age Two (New York: Little, Brown & Company, 1993), p. 536.

4. Sommige informatie in dit gedeelte is aangepast overgenomen uit Erik H. Erikson, Childhood and Society
(New York: Norton, 1963), pp. 247–263; Frances L. Ilg en anderen, Child Behavior (New York: Harper
& Row, 1981), pp. 12–46; en Louise Bates Ames en anderen, Your Ten-to-Fourteen-Year-Old (New York:
Dell, 1988), pp. 21–180, 318–323.

5. ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, De Ster, januari 1996, p. 93.
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WOORDEN EN GEDRAG HEBBEN DE MACHT OM IEMAND TE
KWETSEN OF TE HELPEN, OM IEMAND PIJN TE DOEN OF
PIJNLIJKE GEVOELENS TE VERZACHTEN, OM TWIJFEL EN

ANGST TE ZAAIEN, OF OM MOED EN GELOOF TE VERSPREIDEN.
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L E S  D R I E

LIEFDEVOL
COMMUNICEREN

DOELEN VAN DE LES
Help ouders in deze les met het volgende:

• De waarde inzien van goede communicatie en de gevolgen van slechte com-
municatie.

• Destructieve manieren van communiceren met kinderen onderkennen en daar-
mee stoppen.

• Communicatieve vaardigheden leren die de gezinsbanden versterken.

HET BELANG VAN GOEDE COMMUNICATIE
Communicatie bestaat uit alle gedachten, gevoelens, daden en verlangens die verbaal

en non-verbaal tussen ouders en kinderen worden uitgewisseld. Het is onmogelijk om
niet te communiceren. President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Onze uitdrukking,
de toon van onze stem, onze gebaren, onze gedachten verraden ons.’1 Uit onze daden
en woorden spreken wie we zijn, hoe we over dingen denken en wat we zijn gewor-
den. Ook zwijgen is een boodschap aan anderen, die al dan niet begrepen wordt.

Slechte communicatie is een symptoom en een oorzaak van gezinsproblemen.
Boze, gefrustreerde ouders en kinderen communiceren vaak op een destructieve
manier, waarbij minder goed wordt geluisterd maar meer laatdunkende en kwetsende
opmerkingen worden gemaakt. En deze laatdunkende, kwetsende opmerkingen lok-
ken bij ouders en kinderen weer ongepaste woorden en daden uit. Een andere kijk op
het leven, zichzelf en anderen is soms nodig voordat goede communicatie mogelijk is.

Ouders kunnen een destructieve communicatiecirkel doorbreken door anders te
gaan luisteren en reageren. Ze zorgen dan voor een genezende omgeving waarin het
hart van hun zoon of dochter een verandering kan ondergaan.

SCHADELIJKE PRAKTIJKEN
Manieren van communicatie die kinderen vaak van ouders verwijderen zijn:

• De les lezen, moraliseren, preken, ondervragen.

‘Dat heb ik je nou al duizend keer gezegd. Wanneer luister je nou eens (...)’

‘Je moet je schamen. Kijk eens wat je hebt gedaan.’

‘Waarom heb je dat in vredesnaam gedaan?’

• Wegwuiven, gunstig stemmen, schrale troost bieden.

‘Rustig maar. Er is geen reden om overstuur te zijn.’

‘Ok, alles wat je maar gelukkig maakt.’

23
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‘Alles komt goed. Veel mensen hebben nog veel erger meegemaakt.’

• Oordelen, veroordelen, dreigen.

‘Het probleem met jou is (...)’

‘Het zal nooit wat worden met jou.’

‘Als je dat weer doet, laat ik je alle hoeken van de kamer zien.’

• De schuld geven, kritiek leveren, belachelijk maken.

‘Het is allemaal jouw schuld.’

‘Je bent echt irritant.’

‘Wat sta je toch te janken als een klein ventje.’

• Praten over je eigen gevoelens als een kind over zijn of haar gevoelens zou moe-
ten praten.

‘Ik weet precies hoe je je voelt. Toen ik net zo oud was als jij, ging ik (...)’

Christelijke communicatie

Ouders die op een christelijke manier communiceren, zijn beter toegerust op hun ‘hei-
lige plicht om hun kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden’ en ‘ze te leren
dat ze elkaar moeten liefhebben en helpen, de geboden van God moeten naleven en
gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn.’2

De gewenste waarden en opvattingen zijn moeilijk aan kinderen over te brengen
zonder een liefdevolle uitwisseling van informatie. De gewilligheid van kinderen om
te luisteren en te praten hangt vaak af van de sfeer die ouders thuis voor communi-
catiedoeleinden creëren.

Als onze Heiland en Verlosser is Jezus Christus ons voorbeeld: ‘Ik ben de weg en de
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Johannes 14:6). Als
enige volmaakte persoon die op aarde heeft geleefd, vormt Hij het ultieme voorbeeld
van hoe wij dienen te zijn en hoe we met elkaar horen te communiceren.

In de Schriften staat dat Jezus de volgende eigenschappen had:

L E E R A C T I V I T E I T :  
S C H A D E L I J K E  M A N I E R E N  V A N  C O M M U N I C E R E N  S T O P P E N
Vraag de ouders om na te denken hoe de volgende teksten in de Schriften op hen van
toepassing zijn.

• ‘Wat de mond uitgaat, komt uit het hart’ (Matteüs 15:18) — vraag de ouders welke
gedachten, opvattingen en verlangens invloed hebben op de manier waarop ze met
hun gezinsleden communiceren.

• ‘Wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele
lichaam in toom te houden’ (Jakobus 3:2) — vraag de ouders om na te denken hoe
goed ze in staat zijn om geen aanstoot te geven, vooral als hun kinderen dingen
doen die aanstootgevend zijn voor hen.

Laat de cursisten de verkeerde communicatiepatronen opschrijven die ze hebben
gebruikt. Hierdoor zijn ze beter in staat om die patronen af te leren. Vertel dat inzicht
in wat ze verkeerd hebben gedaan de eerste stap naar een betere communicatie is, en
dat ze moeten proberen om geen destructieve dingen meer te zeggen en te doen. Moe-
dig ze aan om dit vol te houden, ook als hun kinderen zich blijven misdragen.
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• Traag om te veroordelen: zoals in het geval van de op overspel betrapte
vrouw (zie Johannes 8:3–11).

• Vergevingsgezind: Hij vroeg zijn Vader om degenen die Hem kruisigden te
vergeven (zie Lucas 23:33–34).

• Medelevend: Hij weende met Maria en Marta om de dood van Lazarus (zie
Johannes 11:33–36).

• Attent voor zijn familie: Hij regelde de zorg voor zijn moeder terwijl Hij aan
het kruis hing (zie Johannes 19:25–27).

• Gewillig om kwaad met goed te vergelden: Hij genas het oor van een van
de soldaten die hem gevangennamen (zie Lucas 22:50–51).

• Liefdevol voor kinderen: Hij zegende ze (zie Matteüs 19:14–15; 3 Nephi
17:21–24).

• Dankbaar: Hij prees de vrouw die Hem met olie zalfde (zie Lucas 7:44–48).

• Gewillig om te dienen: Hij waste de voeten van zijn discipelen en leerde ze om
elkaar te dienen (zie Johannes 13:4–17).

• Gewillig om offers te brengen: Hij heeft verzoening gebracht voor de zonden
van de wereld (zie Matteüs 26:35–45).

Effectieve communicatie ontstaat ‘vanzelf ’ als mannen en vrouwen de christelijke
eigenschappen ontwikkelen van geloof, hoop, mensenmin, liefde, het oog alleen
gericht op de eer van God, deugd, kennis, matigheid, geduld, broederlijkheid, gods-
vrucht, ootmoed en ijver (zie LV 4:5–6). President David O. McKay heeft gezegd:
‘Iedereen die zich oprecht voorneemt de leringen van Jezus van Nazaret in zijn dage-
lijks leven toe te passen, zal een verandering in zijn wezen ervaren. “Wedergeboren
worden” heeft een diepere betekenis dan veel mensen eraan hechten.’3 Als ouders de
leringen van Christus volgen, zullen ze afrekenen met ondoelmatige en schadelijke
communicatiepatronen. Als ze goddelijke eigenschappen aankweken, zijn ze beter in
staat om hun eigen gevoelens te beheersen en beter op het gedrag van anderen te rea-
geren. Ze zullen eerder gepast reageren als kinderen onberekenbaar en respectloos zijn.

L E E R A C T I V I T E I T :  
D E  K W A L I T E I T  V A N  U W  C O M M U N I C A T I E  B E O O R D E L E N
Laat de cursisten nadenken over de antwoorden op de volgende vragen (zonder de
antwoorden aan de klas te vertellen):

• Denken uw kinderen dat u interesse hebt in wat zij zeggen?

• Hebt u belangstelling voor hun activiteiten, doelen en prestaties?

• Voelen ze zich veilig genoeg om met u over hun persoonlijke problemen en behoef-
ten te praten?

• Kunnen ze u gevoelige vragen stellen zonder dat ze kritiek of op de kop krijgen?

Als alle antwoorden ja zijn, accepteren hun kinderen waarschijnlijk de rechtschapen
waarden en opvattingen die ze leren. Laat de ouders hun antwoorden thuis bespreken
om te zien of hun huwelijkspartner of kinderen zich in die antwoorden kunnen vinden.

Met een toezegging is iemand vaak meer gemotiveerd om een plan uit te voeren.
Vraag de ouders een of twee dingen op te schrijven die ze anders gaan doen om het
voorbeeld van de Heiland te volgen wat betreft de communicatie met hun kinderen.
Geef ze het advies om hun partner en kinderen te vertellen wat ze gaan doen.
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DE COMMUNICATIE VERBETEREN
Communicatieproblemen ontwikkelen zich vaak in de loop der tijd. Het is vaak moei-
lijk vast te stellen wanneer en door wie de problemen zijn begonnen, en doorgaans
doet het meer kwaad dan goed om iemand de schuld te geven. In plaats van een
schuldige aan te wijzen, doen ouders er beter aan om hun communicatieve vaardig-
heden te verbeteren.

De beginselen en vaardigheden voor een goede communicatie in deze les zijn vooral
nuttig als kinderen overstuur zijn en er baat bij zouden hebben als ze met iemand
konden praten. De psycholoog John Gottman wijst erop dat ouders die in moeilijke
tijden goed met hun kinderen omgaan, hun leven permanent beïnvloeden en ze hel-
pen om hun emoties en relaties met anderen beter te reguleren en te beheersen.4

Ouders kunnen de effectieve beginselen en vaardigheden op het gebied van commu-
nicatie leren en met succes toepassen. Als ze dat doen met een oprecht verlangen om
te luisteren en begrip op te brengen, nemen de kwaliteit en de frequentie van de inter-
acties met hun kinderen doorgaans toe. De volgende beginselen helpen ouders beter
met elkaar en met hun kinderen te communiceren.

Kwaad met goed vergelden

Een effectieve manier om destructieve patronen van communicatie te doorbreken is
het voorbeeld van Jezus volgen om kwaad met goed te vergelden. Ouders dienen op
een rustige toon te spreken als er naar hen geschreeuwd wordt, met respect te spre-
ken als hun kinderen respectloos zijn, redelijk te zijn als hun kinderen onredelijk zijn,
en liefdevol consequenties te verbinden aan de overtreding van gezinsregels (zie les 9).

Christelijk zijn betekent niet dat ouders onredelijke eisen inwilligen. Integendeel, het
betekent juist de problemen aanpakken in plaats van ze uit de weg te gaan. Als ouders
geduldig en liefdevol zijn, zullen de meeste kinderen daar uiteindelijk positief op rea-
geren. Soms komen veranderingen in het gedrag pas als het kind weet dat de ouders
oprecht naar een betere relatie streven. Ouders dienen dan ook blijvend te werken aan
een goede communicatie, ongeacht het gedrag van hun kinderen.

Kijken naar het goede in kinderen

Ouders dienen hun kinderen aandacht te geven, vooral als ze zich goed gedragen.
Aandacht versterkt gedrag enorm. Als ouders in goede tijden naar hun kinderen
luisteren en met ze praten, moedigen ze gezond gedrag aan. Kinderen zijn geneigd om
gedrag te herhalen waarmee ze de aandacht van de ouders trekken. Ouders kunnen
onhebbelijk of ongepast gedrag dat onschuldig is het beste negeren. Als gedrag aan-
stootgevend, ongepast of destructief is, dienen ouders daar consequenties aan te ver-
binden die voorkomen dat het kind onnodig de aandacht krijgt (zie les 9).

Luisteren naar kinderen

Kinderen gedragen zich doorgaans beter als ze zich gewaardeerd en gerespecteerd voe-
len. Ouders kunnen hun kinderen helpen zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen
door naar ze te luisteren en hun gevoelens te accepteren. Soms hebben kinderen
gevoelens die hun ouders niet aanstaan. Ongewenste gevoelens veranderen echter
vaak als kinderen er met hun ouders over mogen praten.

De boze gevoelens van een kind naar een ouder toe veranderen vaak in liefde als het
kind over die gevoelens mag praten zonder veroordeeld te worden. Luisteren naar de
moeilijke gevoelens van kinderen is een soort eerste hulp bij emoties. Kinderen raken
gefrustreerd en verward als hun gevoelens niet meetellen of genegeerd worden. Ze
leren zo zelfs hun eigen gevoelens te wantrouwen. Vooral jonge kinderen zijn afhan-
kelijk van hun ouders om ze te helpen grip op hun gevoelens te krijgen.
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Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf heeft gezegd: ‘Het is tijd
om te luisteren als iemand behoefte heeft aan een luisterend oor. Kinderen willen van
nature graag vertellen wat ze hebben meegemaakt, van heerlijke triomfen tot hope-
loze tragedies. Bieden we ze net zo graag ons oor? Als ze hun zorgen proberen te
uiten, zijn we dan in staat om openhartig te luisteren naar een schokkende gebeurte-
nis zonder zelf geschokt te raken? Kunnen we luisteren zonder ze te onderbreken en
zonder ons snelle oordeel klaar te hebben dat de deur van de dialoog dichtsmijt? Die
deur kan open blijven met de geruststellende gedachte dat we vertrouwen in ze heb-
ben en hun gevoelens begrijpen.’5

De volgende beginselen zullen ouders helpen om effectiever te luisteren.

Toon belangstelling en wees gewillig om te luisteren. Als uit de woorden van
de ouders belangstelling blijkt voor wat een kind zegt maar uit hun daden desinte-
resse of ongeduld spreekt, zal het kind de lichaamstaal geloven. Ouders dienen
andere dingen aan de kant te zetten en kinderen hun onverdeelde aandacht te geven.
In plaats van te blijven staan en op hun kinderen neer te kijken, waarmee ze macht
en superioriteit uitstralen, moeten ouders proberen om op oogniveau te communi-
ceren. Ze dienen ook op hun lichaamstaal te letten. Daden zeggen vaak meer dan
woorden.

Stel vragen die het kind uitnodigen om te praten. De ouder kan bijvoorbeeld
zeggen: ‘Je lijkt ergens over in te zitten. Wil je erover praten?’ ‘Wat vind jij ervan?’
‘Zeg het maar.’ Vragen stellen hoort op een ondersteunende manier te gebeuren en
niet opdringerig te zijn, zodat de kinderen het niet als een kruisverhoor ervaren.

Herken en benoem de gevoelens van het kind. Kinderen vinden het geruststel-
lend als ouders hun gevoelens herkennen en kunnen benoemen. Ze weten dan dat
iemand ze begrijpt. Een ouder kan bijvoorbeeld zeggen: ‘Je voelt je gekwetst dat Jan je
niet voor zijn feestje heeft uitgenodigd, hè?’ Sommige kinderen groeien op zonder de
woorden te horen die hun onprettige gevoelens benoemen. (Zie les 4 voor meer infor-
matie over het herkennen en benoemen van gevoelens.)

Luister actief door in eigen woorden te herhalen wat het kind zegt. Als een
kind problemen heeft en wil praten, horen sommige ouders een of twee woorden aan,
waarna ze denken te weten wat het probleem is. Ze onderbreken het verhaal van het
kind en staan direct klaar met advies. Als ouders niet aandachtig luisteren, raakt het
kind vaak gefrustreerd.

Ouders dienen aandachtig te luisteren zonder hun kinderen te onderbreken. Als het
kind even stilvalt, kan de ouder in eigen woorden herhalen wat het kind volgens hem
of haar zegt of voelt. Het kind kan dan correcties aanbrengen als de boodschap ver-
keerd is opgevat. Ze dienen respectvol en invoelend te zijn en de woorden van het kind
niet te verdraaien of er iets aan toe te voegen.

Parafraseren op deze manier wordt ook wel reflectief of actief luisteren genoemd.
Ouders laten hun kinderen zo op effectieve wijze merken dat ze meeleven en begrij-
pen wat het kind denkt en voelt. De volgende twee voorbeelden illustreren dit:

Een kind komt de kamer binnen, smijt een boek op tafel en kijkt de ouder indringend aan.

Ouder: ‘Ik zie dat je boos op me bent. Ik heb iets gedaan waar je niet blij mee bent.’

Een kind komt thuis van school, terneergeslagen.

Kind: ‘Ik heb scheikunde vandaag goed verknald. Het examen was vreselijk.’

Ouder: ‘Je bent bang dat je het examen niet hebt gehaald.’
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Reageer niet defensief als het kind overstuur is. Ouders vinden luisteren vooral moei-
lijk als een kind kwaad op ze is. De meeste ouders willen graag de goedkeuring van
hun kinderen en voelen zich bedreigd, defensief en afgewezen als ze kritiek krijgen.

In plaats van in de verdediging te schieten, kunnen ouders beter neutraal blijven en
luisteren wat er aan de hand is. Daarnaast dienen ze toe te geven als het kind iets
waars over ze zegt. Ook al zijn de aantijgingen buiten proporties, toch zit er vaak een
kern van waarheid in. (Een ouder kan dan bijvoorbeeld zeggen: ‘Ik heb een fout
gemaakt en je bent boos op mij. Ik had niet moeten (...)’ Als de ouder zich druk maakt
om zich te verdedigen, ontstaat er vaak een twistgesprek met het kind. Zelfs als de
ouder het twistgesprek wint, is de relatie mogelijk beschadigd en verliest de ouder een
gelegenheid om het kind te helpen. Kinderen zijn doorgaans in staat om boze gevoe-
lens een plek te geven als ze er met een luisterende ouder over kunnen praten.

De raad van ouderling H. Burke Peterson van de Zeventig is wellicht nuttig in dit
opzicht: ‘Onthoud dat u kunt luisteren om te begrijpen, niet altijd om ermee in te
stemmen.’6

Gevoelens gepast uiten als u overstuur bent

Ouders gaan vaak het meest in de fout als ze boos zijn. Boze woorden kunnen won-
den slaan die niet snel genezen. Ongepaste uitingen van boosheid bevatten vaak het
woord jij en worden ook wel ‘jij’-boodschappen genoemd. Bijvoorbeeld: ‘Jij kunt ook
nooit wat goed doen.’ Dergelijke uitspraken zijn vaak kleinerend en veroordelend en
zorgen dat kinderen een verdedigende houding aannemen.

Een betere aanpak is dat ouders hun kinderen vertellen welk effect het gedrag van
een kind op hen heeft: ‘Ik heb er moeite mee dat de afgesproken taken niet zijn uitge-
voerd.’ Dergelijke uitspraken richten zich op het probleem zonder het kind te kijk te
zetten. Ze worden ook wel ‘ik’-boodschappen genoemd. Kinderen reageren daar vaak
beter op. Kinderen die met respect worden behandeld, willen zich graag op een res-
pectvolle wijze gedragen.

L E E R A C T I V I T E I T :  
N I E T - D E F E N S I E F  R E A G E R E N
Laat de ouders met hun huwelijkspartner of een andere ouder goede luistervaardigheden
oefenen. Een van hen speelt de rol van het kind en de ander reageert als ouder. Laat ze
vooral oefenen met niet-defensieve reacties. Laat ze vijf tot tien minuten oefenen en
daarna de rollen omkeren. Vraag ze om te bespreken wat ze ervan vonden dat iemand
op niet-defensieve wijze naar ze luisterde. Laat de ouders elkaar feedback geven om hun
vaardigheden te verbeteren. Laat ze thuis verder oefenen totdat ze deze vaardigheden
onder de knie hebben en de reacties op hun kinderen natuurlijk overkomen.

L E E R A C T I V I T E I T :  
A C T I E F  L U I S T E R E N  E N  P A R A F R A S E R E N
Laat de ouders met hun huwelijkspartner of een andere ouder de hiervoor genoemde
luistervaardigheden oefenen. Een van hen speelt de rol van het kind en de ander reageert
als ouder. De nadruk dient te liggen op het leren parafraseren of actief luisteren. Laat de
ouders vijf tot tien minuten oefenen en daarna de rollen omkeren. Vraag ze om te bespre-
ken wat ze ervan vonden dat iemand op deze manier naar ze luisterde. Laat ze elkaar
feedback geven om hun vaardigheden te verbeteren. Laat ze thuis verder oefenen totdat
ze deze vaardigheden onder de knie hebben en ze op hun kinderen natuurlijk overkomen.
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‘Ik’-boodschappen zijn juister dan ‘jij’-boodschappen, omdat ze eenvoudigweg
weergeven wat een ouder van het gedrag van een kind vindt. (‘Ik heb er moeite mee
dat [...]’) Een kind kan moeilijk gaan twisten met een ouder die zegt: ‘Ik heb er moeite
mee en ben teleurgesteld dat de auto zonder toestemming is gebruikt.’ Als de ouder
echter zegt: ‘Jij bent oneerlijk en achterbaks’ (een ‘jij’-boodschap), vindt het kind het
oordeel van de ouder wellicht onredelijk en te ver gaan. Het kind begint dan mogelijk
een twistgesprek met de ouder. Het wordt nog erger als het kind de woorden van de
ouder gelooft en daar naar gaat handelen.

‘Ik’-boodschappen ontlokken vaak een betere reactie van het kind. Als een kind een
ouder emotioneel hoort zeggen: ‘Ik vind het erg jammer dat mijn lievelingsvaas is
gebroken’, zal het eerder tot inkeer komen en het goed willen maken dan als de ouder
zegt: ‘Stomme idioot. Kijk eens wat je hebt gedaan.’ Kinderen die met respect worden
behandeld, willen dat respect graag behouden. Kinderen die verkeerd worden behan-
deld, koesteren vaak een wrok en denken dat ze een nietsnut zijn. Het kan ze dan niet
veel schelen hoe de ouder zich voelt.

Toelichten wat er van kinderen wordt verwacht

Ouders zijn vaak verrast als ze merken dat hun kinderen niet precies weten wat er
van hen wordt verwacht. Naast het geven van ‘ik’-boodschappen moeten ouders ook
toelichten wat hun verwachtingen zijn. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb het idee dat er misbruik
van me wordt gemaakt als ik je steeds ergens naartoe breng zonder dankjewel te
horen. Het is altijd goed om ‘bedankt’ te zeggen als iemand iets voor je doet. Ik hoor
dat graag, en anderen ook. Wil je mensen alsjeblieft bedanken als ze iets voor je doen?’

De moeder die dit verzoek deed, gaf aan dat haar dochter, die nu volwassen is, nog
steeds haar waardering uit voor de dingen die ze voor haar doet. Uiteraard zullen niet
alle kinderen zo goed reageren. Herhaling plus andere gepaste maatregelen, die in
latere lessen aan bod komen, kunnen nodig zijn.

L E E R A C T I V I T E I T :  
V E R W A C H T I N G E N  O M T R E N T  H E T  G E D R A G  T O E L I C H T E N
Vraag de ouders om ‘ik’-boodschappen te oefenen met de volgende toevoeging: laat
ze na de ‘ik’-boodschap duidelijk toelichten welk gedrag ze van het kind verwachten.
Een ouder kan bijvoorbeeld het volgende zeggen tegen een kind dat de garage maar
half opruimt: ‘Ik heb er moeite mee dat je zegt dat je de garage hebt opgeruimd, maar
ik nog steeds zie dat dingen rondslingeren. Dat ziet er niet netjes uit en is nog gevaar-
lijk ook. Anderen kunnen struikelen over de spullen die nog op de grond liggen. Ik wil 

L E E R A C T I V I T E I T :  
‘ I K ’ - B O O D S C H A P P E N  O E F E N E N
Laat de cursisten ‘ik’-boodschappen oefenen met hun huwelijkspartner of een andere
ouder. Een ‘ik’-boodschap is vaak goed in drie stukken op te delen. De ouder kan:
(1) zijn of haar gevoelens benoemen (boos, geïrriteerd, nerveus en dergelijke); (2) uit-
leggen waarom hij of zij overstuur is; en (3) beschrijven welk effect het gedrag op hem
of haar heeft. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben niet blij dat het drinken in de vloerbedekking zit,
omdat ik het tapijt nu moet laten reinigen en dat kost veel geld.’ Een van de ouders
speelt de rol van het kind en de ander reageert als ouder. Ze kunnen oefenen met een
probleem dat ze met het gedrag van een van hun kinderen hebben. Na vijf tot tien
minuten oefenen keren ze de rollen om en oefenen ze nog eens vijf tot tien minuten.
Laat ze elkaar feedback geven om hun vaardigheden te verbeteren.
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PROBLEMEN OPLOSSEN DIE GOED LUISTEREN IN DE WEG STAAN
Soms zijn ouders ongezond en onrealistisch in hun opvattingen, wat goed luisteren
in de weg staat. Bijvoorbeeld:

• Zich verantwoordelijk voelen om alle problemen van hun kinderen op te los-
sen. Vooral jonge kinderen hebben de hulp van hun ouders nodig om proble-
men op te lossen. Oudere kinderen hebben soms ook hulp nodig. Maar alle
kinderen moeten leren om sommige problemen zelf op te lossen. Het zelfver-
trouwen neemt toe als kinderen de uitdagingen en problemen van het leven
onder ogen zien en oplossen. Ouders dienen als hulp beschikbaar te zijn als de
problemen van de kinderen te moeilijk zijn om zelf op te lossen.

• Zich verantwoordelijk voelen om succesvolle kinderen groot te brengen in
plaats van vooral een succesvolle ouder te zijn. (Zie de definitie van succesvol
ouderschap in les 1.)

• De kinderen willen overheersen.

• Te toegeeflijk en afzijdig zijn, waarbij de kinderen te veel vrijheid krijgen zon-
der te zorgen voor de nodige begeleiding, richtlijnen en grenzen.

• Bang zijn voor mislukking en openlijke schande.

• Van mening zijn dat zij (de ouders) altijd gelijk hebben.

• De behoefte hebben om door de kinderen geliefd te worden en bang zijn voor
hun afwijzing.

Als ouders hulp nodig hebben bij deze problemen, dienen ze dat met hun huwe-
lijkspartner te bespreken, om leiding te vasten en te bidden, de tempel te bezoeken en,
indien nodig, hun bisschop te raadplegen en eventuele professionele hulp in te roepen.

HET BELANG VAN EFFECTIEVE COMMUNICATIE
De apostel Paulus heeft gezegd: ‘Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in
wandel, in liefde’ (1 Timoteüs 4:12). In zijn brief aan de Filippenzen leerde hij ook:
‘Gedraagt u waardig het evangelie van Christus’ (Filippenzen 1:27). Woorden en
gedrag hebben de macht om iemand te kwetsen of te helpen, om iemand pijn te doen
of pijnlijke gevoelens te verzachten, om twijfel en angst te zaaien, of om moed en
geloof te verspreiden. Als ouders de manier waarop ze communiceren leren beheer-
sen, kunnen ze een enorme positieve invloed op hun kinderen uitoefenen.

Ouderling L. Lionel Kendrick van de Zeventig heeft het belang van christelijke com-
municatie als volgt toegelicht:

‘We communiceren door onze houding. Daarom moeten we niet alleen letten op
wat we overbrengen, maar ook hoe we dat doen. Er kunnen zielen gesterkt of gebro-
ken worden door de inhoud en wijze van communicatie. (...)

‘(...) Christelijke communicatie vindt op een liefdevolle en niet op een luide toon
plaats. De bedoeling ervan is om te helpen en niet om te kwetsen. De band wordt er
hechter door in plaats van losser. (...)

dat je het volgende doet: pak het gereedschap op en leg het op de planken waar ze
thuishoren; zet daarna de grasmaaier en de andere spullen naar buiten en veeg de
vloer aan. Zet de spullen daarna op de juiste plek terug.’ Laat een van de ouders de
rol van kind spelen en de ander als ouder reageren. Laat ze na vijf minuten oefenen
de rollen omkeren en nog eens vijf minuten oefenen. Laat ze elkaar feedback geven
over hoe goed ze de boodschappen hebben overgebracht en of ze gepast waren.
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‘De echte uitdaging (...) is ons hart te programmeren om christelijke gevoelens te
koesteren voor alle kinderen van onze hemelse Vader. Als we die bezorgdheid om de
toestand van anderen ontwikkelen, communiceren we met hen zoals de Heiland dat
zou doen. We zullen dan een zegen zijn voor hen die in stilte lijden. . . . We kunnen
hun pad verlichten door de dingen die we zeggen.’7

NOTEN

1. Conference Report, april 1954, p. 106.

2. ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, De Ster, januari 1996, p. 93.

3. Conference Report, april 1962, p. 7; of Improvement Era, juni 1962, p. 405.

4. Uit Raising an Emotionally Intelligent Child door John Gottman, Ph.D. met Joan DeClaire, voorwoord
door Daniel Goleman. Copyright © 1997 John Gottman. Opnieuw gedrukt met toestemming van
Simon & Schuster, Inc., NY. Pp. 16–17.

5. Conference Report, april 1991, p. 27; of Ensign, mei 1991, p. 22.

6. Conference Report, april 1990, p. 107; of Ensign, mei 1990, p. 84.

7. Conference Report, oktober 1988, pp. 28–30; of Ensign, november 1988, pp. 23–24.
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‘ZORG VOOR UW KLEINEN, 
VERWELKOM ZE BIJ U THUIS EN KOESTER 
EN HOUD VAN ZE MET GEHEEL UW HART.’

P R E S I D E N T  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
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L E S  V I E R

VOOR KINDEREN
ZORGEN

DOELEN VAN DE LES
Help ouders in deze les met het volgende:

• Het belang inzien van het zorgen voor kinderen.

• De verschillende manieren onderkennen om voor kinderen te zorgen.

• Het zorgproces in vijf stappen, ‘emotionele coaching’ genaamd, leren en toe-
passen.

DE NOODZAAK VAN GOEDE ZORG
President Gordon B. Hinckley heeft ouders aangespoord om goed voor hun kinderen
te zorgen: ‘Breng uw kinderen in liefde en in de lering en vermaning van de Heer
groot. Zorg voor uw kleinen, verwelkom ze bij u thuis en koester en houd van ze met
geheel uw hart.’1

Zorgen voor kinderen betekent vriendelijk en liefdevol voorzien in de behoeften van
die kinderen. Het betekent voeden (lichamelijk, emotioneel en geestelijk), liefhebben,
onderwijzen, beschermen, helpen, ondersteunen en aanmoedigen.

Ouders spelen een cruciale rol om hun kinderen voor te bereiden op de vele uitda-
gingen van het leven. Kinderen die met zorg zijn opgevoed, zijn beter in staat om
moeilijke tijden te doorstaan. Goed voor hun kinderen zorgen is een van de belang-
rijkste dingen die ouders kunnen doen.

Helaas laten drukke vaders en moeders hun kinderen wel eens aan hun lot over.
Ouders, leerkrachten en leidinggevenden in de kerk en in de gemeenschap maken zich
al jaren zorgen over het welzijn van kinderen die op zichzelf zijn aangewezen. De pro-
blemen die samenhangen met stukgelopen huwelijken zijn zelfs nog groter. Vaders en
moeders die verwikkeld zijn in een pijnlijke relatie, zijn vaak minder goed in staat om
hun kinderen iets te leren, te koesteren en te troosten. Kinderen ervaren vaak het ver-
driet en het verlies die gepaard gaan met onenigheid in een huwelijk. Ook als hun
ouders niet gaan scheiden, ondervinden de kinderen de gevolgen van de keuzes die
anderen maken en van het leven in een sterfelijke, onvolmaakte wereld. Hoewel som-
mige problemen onvermijdelijk lijken, zijn andere te voorkomen.

De Schriften zorgen voor een leerstellige basis voor het opvoeden van en zorgen voor
kinderen. De psalmist heeft de goddelijke oorsprong van ouders en kinderen uiteengezet:
‘Gij zijt goden, ja, allen zonen des Allerhoogsten’ (Psalmen 82:6). Ook Paulus leerde ‘dat
wij kinderen Gods zijn’ (Romeinen 8:16). God heeft zijn kinderen aan de zorg van hun
aardse ouders toevertrouwd. Ouders hebben de heilige verantwoordelijkheid om hun
kinderen te helpen in de tegenwoordigheid van God terug te keren. Paulus spoorde ouders
aan om hun kinderen ‘in de tucht en in de terechtwijzing des Heren’ op te voeden (zie
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Efeziërs 6:4). De Heer heeft door middel van de profeet Joseph Smith ook gezegd: ‘Ik heb
u geboden uw kinderen in licht en waarheid groot te brengen’ (LV 93:40).

Hedendaagse profeten hebben deze schriftuurlijke waarheid bevestigd. Het Eerste Pre-
sidium en het Quorum der Twaalf hebben plechtig verklaard: ‘Ouders hebben de heilige
plicht om hun kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun
stoffelijke en geestelijke behoeften, en ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben en hel-
pen, de geboden van God moeten naleven en gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn,
waar ze zich ook mogen bevinden. De echtelieden — de moeders en vaders — zullen door
God verantwoordelijk worden gehouden voor het nakomen van deze verplichtingen.’2

Ouders dienen hun heilige verantwoordelijkheid om voor hun kinderen te zorgen
nooit uit het oog te verliezen. President Gordon B. Hinckley heeft ouders als volgt
aangespoord: ‘Ik hoop dat u uw kinderen blijft koesteren en liefhebben. (...) Van alle
bezittingen die u hebt, is er niets kostbaarder dan uw kinderen.’3

Manieren om voor kinderen te zorgen

De zorg voor kinderen bestaat uit vele aspecten, zoals:

• Kinderen in de ware leer onderwijzen. President Ezra Taft Benson heeft
beklemtoond dat rechtschapen vaders in het Boek van Mormon hun zoons in
‘“het grote plan van de eeuwige God” hebben onderricht — de val, de weder-
geboorte, de verzoening, de opstanding, het oordeel, het eeuwig leven. (Zie
Alma 34:9.) Enos zei dat hij wist dat zijn vader een rechtvaardig man was,
“want hij heeft mij onderwezen in zijn taal, en tevens in de lering en terecht-
wijzing des Heren (...)” (Enos 1:1).’4

• Zorgen voor de geestelijke ontwikkeling door schriftstudie, gebed, gezinsavond
en deelname aan kerkactiviteiten.

• Kinderen van voedsel, kleding en onderdak voorzien.

• Op een christelijke manier met kinderen spreken en naar ze luisteren.

• Kinderen gepast gedrag leren.

• Consequenties verbinden aan wangedrag.

• Liefde, respect en toewijding tonen.

• Een goed voorbeeld geven.

• De waarde van werken overbrengen en gelegenheden creëren om te werken.

• Financiële discipline bijbrengen en leren met geld omgaan, inclusief tiende en
sparen.

• Zorgen voor leuke en gezonde ontspanning.

In moeilijke tijden of problemen schuilen de grootste mogelijkheden om kinderen te
koesteren.

ZORGEN VOOR KINDEREN IN MOEILIJKE TIJDEN
Als mensen problemen hebben, kunnen ze de hulp van anderen soms goed gebruiken
— een luisterend oor, een helpende hand, advies van een goede vriend of vriendin. Pre-
sident Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘[God] komt meestal door een ander aan onze
behoeften tegemoet.’5 Als kinderen het moeilijk hebben, is vooral de hulp van hun
ouders gewenst. Die hebben immers meer dan wie dan ook het beste met ze voor.
Ouders dienen in moeilijke tijden de bondgenoot, de beste vriend of vriendin van hun
kinderen te zijn. Ouders hebben de mogelijkheid en de plicht om in de behoeften van
hun kinderen te voorzien. De manier waarop ouders in de behoeften van hun kinde-
ren voorzien, bepaalt vaak mede het beeld dat kinderen van hun hemelse Vader heb-
ben en van zijn gewilligheid om hen lief te hebben en te helpen.
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Over de zorgende rol van moeders heeft ouderling Russell M. Nelson van het Quorum
der Twaalf gezegd: ‘Wanneer haar (...) kinderen (...) ontgoocheld thuiskomen na een dag
ruwe werkelijkheid in de wereld, kan een liefhebbende vrouw zeggen: “Kom tot mij. Ik
zal je rust geven.” Waar ze ook is kan een geheiligde plek worden, veilig voor de stormen
van het leven. Ze creëert een toevluchtsoord vanwege haar vermogen om onvoor-
waardelijk te koesteren en lief te hebben.’6 Deze uitspraak geldt evenzeer voor vaders.

Uit een onderzoek van twintig jaar onder 119 gezinnen door psycholoog John
Gottman van de University of Washington is gebleken dat echtparen die het er als
ouders het beste van af hadden gebracht, in staat waren hun kinderen te helpen toen
ze die hulp het meest nodig hadden — toen ze verdrietig of overstuur waren. De suc-
cesvolle ouders deden vijf dingen — allemaal zorgtaken — die hun kinderen een veel
betere basis in het leven hebben gegeven.

Gottman gebruikte de term ‘emotionele coaching’ om de activiteiten van deze
ouders te beschrijven. Hij kwam erachter dat de ‘gekoesterde’ kinderen beter hadden
geleerd hun gevoelens te begrijpen en te hanteren, met anderen om te gaan en pro-
blemen op een gepaste manier op te lossen. Ze hadden ook een betere lichamelijke
gezondheid, hogere cijfers op school, betere relaties met vrienden en vriendinnen,
minder gedragsproblemen, meer positieve gevoelens en een betere emotionele gezond-
heid.7 Het proces van emotionele coaching in vijf stappen8 wordt hierna beschreven.

Stap 1: Inspelen op de emoties van het kind

De succesvolle ouders in het onderzoek van Gottman waren in staat de gevoelens van
hun kinderen te herkennen en er goed op in te spelen. Gevoelens zijn belangrijk en
horen bij het leven. Ouders die hun eigen gevoelens herkennen en accepteren, vinden
het gemakkelijker om ook de gevoelens van hun kinderen te herkennen en te accep-
teren. Kinderen die zien dat hun ouders met moeilijke gevoelens kunnen omgaan,
leren vaak met hun eigen emoties omgaan.

Kinderen geven meestal signalen af als ze ergens mee zitten. Voorbeelden daarvan
zijn gedragsproblemen, meer of minder eetlust, terugtrekken, slechte cijfers op school
of een treurig gezicht.

Ouders hebben empathie als ze herkennen wanneer een kind van slag is en ze erg
bezorgd zijn om hem of haar. Het inlevingsvermogen vergroot de effectiviteit van
ouders bij de zorg voor hun kinderen, zoals het volgende praktijkgeval aantoont.

BRAN DON

De vierjarige Brandon kwam de kamer in om samen met zijn moeder en broer en zus
televisie te kijken. Voordat Brandon ging zitten, bleef hij even voor een stoel staan pra-
ten met zijn zus, Katie. Tijdens dat gesprekje kwam Steve, zijn oudere broer, binnen,
pakte de stoel achter Brandon vandaan en ging erop zitten. Brandon had dit niet in de
gaten en kwam op de vloer terecht toen hij wilde gaan zitten. Het voorval gebeurde
onopzettelijk maar was wel grappig. Iedereen moest lachen, behalve Brandon. Hij
voelde zich vernederd, rende naar zijn kamer, sloot zich op in de kast en begon te hui-
len. Even later klopte zijn moeder zachtjes op de deur en deed hem open. Ze knielde
naast hem neer, kuste hem op de wang en zei: ‘Ik weet dat je je schaamt en gekwetst
bent. Het spijt me dat ik lachte. Ik houd van je.’ Ze stond op en ging weer weg.

Jaren later herinnerde Brandon dit voorval als een van de belangrijkste momenten in
zijn jeugd. Uitingen van genegenheid kwamen in zijn gezin zelden voor, maar bij die
gelegenheid voelde hij zich begrepen en geliefd op een moment dat hij er het meest
behoefte aan had. Hij is dat nooit vergeten.
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Stap 2: Emoties gebruiken als leermomenten en om dichter tot
elkaar te komen

Soms spreken ouders niet met hun kind als het overstuur is, mogelijk uit angst om
afgewezen te worden of met het idee dat ze het kind tekort hebben gedaan. Veel ouders
hopen dat de heftige emoties vanzelf weer verdwijnen. Maar vaak verdwijnen deze
emoties niet zonder enige hulp. Ouders kunnen de heftige emoties van hun kinderen
beter beschouwen als een gelegenheid om te groeien en een betere band met elkaar te
krijgen. De heftige gevoelens van een kind tot bedaren brengen is een van de meest
lonende dingen die ouders kunnen doen. Kinderen voelen zich begrepen en gerustge-
steld als vriendelijke en liefdevolle ouders hun gevoelens erkennen en begrijpen.

KARE L

Het was een prachtige, warme zaterdagochtend. Oscar was vrolijk en keek ernaar uit
om de dag met zijn gezin door te brengen. Na de weekendklusjes was hij van plan om
met zijn kinderen te gaan picknicken in het park. Het gezin genoot altijd van deze uit-
stapjes, omdat er zo veel was te doen. Toen Oscar voorstelde dat de kinderen hun klus-
jes zo vlug mogelijk zouden afmaken, zag hij dat Karel, zijn elfjarige zoon, kennelijk
boos was. Karel keek zijn vader opstandig aan en draaide zich toen om en liep weg.
Oscar was verrast en maakte zich zorgen. Karel was een plichtsgetrouw kind. Oscar
vroeg of ze even met elkaar konden spreken.

Oscar: Je leek wel boos toen ik over de klusjes begon. Zit je iets dwars?

Karel: (Kortaf.) Nee. Ik zorg er wel voor. Maak je geen zorgen.

Oscar: Je klinkt overstuur. Wat is er? (Actief luisteren, het kind uitnodigen om te praten.)

Karel: Wat maakt het uit? Je wilt toch alleen dat het werk af komt, of niet? Dus zorg ik
er wel voor.

Oscar: Het is waar dat ik wil dat het werk af komt, maar dat is niet het enige dat telt. Je
gevoelens en wat je dwars zit tellen ook mee. Je bent ergens boos over, misschien
wel op mij. Hoe komt dat zo? (Niet-defensief luisteren, verduidelijken.)

Karel: Ik vind je schema met taken maar stom — dat zit me dwars. Waarom sta ik vaker
op de lijst om de rotklusjes te doen dan de anderen? Dat is niet eerlijk.

Oscar: Je staat er niet vaker op. Ik heb dit schema gemaakt zodat iedereen evenveel
doet, behalve Meg en Annie. Zij zijn te jong voor de klusjes buiten.

Karel: Dat is niet zo. Ik moet meer doen dan de anderen.

Oscar: Je denkt dat ik je met opzet oneerlijk behandel. (Niet-defensief luisteren.)

Karel: Ja.

L E E R A C T I V I T E I T :  
G E V O E L E N S  I D E N T I F I C E R E N
Laat de ouders de komende week een logboek bijhouden van gevoelens die ze dage-
lijks op verschillende momenten ervaren. Met dit logboek krijgen ouders meer inzicht in
de verscheidenheid aan gevoelens die ze ervaren. Ze kunnen het logboek aan het eind
van de dag bijwerken met wat er die dag is gebeurd, of hun gevoelens opschrijven zodra
ze zich die dag voordoen. Een andere mogelijkheid is de gevoelens op vaste tijden
opschrijven, bijvoorbeeld na elke maaltijd. Naast het vastleggen van de gevoelens zelf,
is het ook de bedoeling om de intensiteit van die gevoelens en de gedachten of gebeur-
tenissen eromheen te beschrijven. Als ze hun gevoelens leren herkennen, uiten en han-
teren, neemt hun vermogen toe om hun kinderen te helpen dat ook te doen.
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Oscar: Laat eens zien wat je bedoelt. (Karel laat zijn vader zien dat zijn naam inderdaad
vaker op het schema voorkomt dan zijn twee broers. Oscar is verrast en even van
slag.) Je hebt gelijk. Ik heb een fout gemaakt. Het spijt me. Ik verander het
meteen. (Niet-defensief luisteren — toegeven van een fout.)

Oscar bracht veranderingen in het schema aan en stelde zijn zoon de week erop vrij van
alle klusjes. Karel was niet meer boos en de goede gevoelens keerden al snel terug.

Stap 3: Empathisch luisteren en de gevoelens van het kind bevestigen

Als een kind emoties toont, kunnen ouders in eigen woorden proberen te herhalen hoe
ze de boodschap hebben begrepen. Ze gebruiken daarbij de luistervaardigheden van les
3, geïllustreerd aan de hand van het gesprek tussen Oscar en Karel. De ouder kan bij-
voorbeeld zeggen: ‘Je bent verdrietig omdat je vriendje is verhuisd.’ Als ouders vra-
gen hebben over wat het kind zegt of voelt, kunnen ze om verduidelijking vragen.
Door al te indringende vragen kan het kind echter defensief worden en ophouden met
praten. Simpele opmerkingen werken vaak beter. De ouder kan bijvoorbeeld zeggen:
‘Ik merk dat je gespannen raakte toen je over je cijfers begon.’ De ouder kan dan het
beste even wachten tot het kind verder gaat. Kinderen zullen eerder blijven praten als
ze het idee hebben dat ze het gesprek kunnen sturen en te maken hebben met een neu-
trale, invoelende toehoorder.

ANDREA

Valerie merkte dat haar zevenjarige dochter, Andrea, er bij thuiskomst na school overstuur
uitzag. Valerie wilde graag weten waarom.

Valerie: Je ziet er nogal ongelukkig uit. Vanwaar die frons op je gezicht en die afhan-
gende schouders?

Andrea: Ik wil niet meer naar school.

Valerie: Zie je het niet meer zitten op school?

Andrea: Het gaat niet om school; het gaat om Lies en Ashley. Ze hebben een hekel aan
me en zeggen gemene dingen als ze me zien. Ik weet niet waarom. Ik heb ze niets
gedaan.

Valerie: Ze hebben je gekwetst en je snapt niet waarom.

Andrea: Ik weet dat ze het niet leuk vonden toen Melanie mijn vriendin werd. Ze wilden
haar helemaal voor zichzelf. Nu proberen ze haar weer van mij af te pakken.

Valerie: Dat voelt niet fijn. Dus je bent bang dat ze jou en Melanie uit elkaar willen halen.

Andrea: Wat het meest pijn doet is dat ze me niet aardig vinden. Wat maakt het hun dan
uit of Melanie mijn vriendin is? Ze kan toch nog steeds met hen spelen? Ik heb
ze niets gedaan. (Begint te huilen.)

L E E R A C T I V I T E I T :  
V R A G E N  N A A R  G E V O E L E N S
In de leeractiviteit bij stap 1 worden ouders gevraagd om een logboek bij te houden van
de gevoelens die ze de komende week ervaren. Vraag ze om voor deze volgende leer-
activiteit ook de gevoelens op te schrijven die ze in diezelfde periode bij hun kinderen
waarnemen. Stel voor dat de ouders, indien dat gepast is, hun indrukken aan elk kind
vertellen om te zien of ze kloppen. Vertel erbij dat ze goede communicatieve vaardig-
heden moeten gebruiken. Laat ze hun ervaringen tijdens de volgende les beschrijven.
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Valerie: (Houdt haar dochter even zonder wat te zeggen in haar armen en geeft dan ant-
woord.) Ik zou me ook gekwetst en verdrietig voelen. Het is altijd moeilijk als je
door iemand wordt afgewezen.

Andrea: Wat moet ik doen?

Valerie: Dat is een goede vraag. Daar moet ik over nadenken. Wat zou je kunnen doen?

Andrea: Ik heb al geprobeerd om aardig voor ze te zijn. Maar ze lachen me gewoon uit.
Misschien moet ik ze gewoon negeren. Melanie zei dat ik ze gewoon moet nege-
ren omdat ze lelijk tegen me doen. Ze zei dat ze nog steeds mijn vriendin is. Maar
ik vind het erg als iemand me niet aardig vindt.

Valerie: Dat is niet makkelijk, hè?

Andrea: Ik wil dat iedereen me aardig vindt.

Valerie: Wat mij heeft geholpen is te bedenken dat ik het niet iedereen naar de zin kan
maken. Wie je ook bent of wat je ook doet, er is altijd wel iemand die het niet leuk
vindt wat je doet. Je kunt het beste je hemelse Vader een plezier doen door te doen
wat jij denkt dat goed is en wat je denkt dat Hij wil dat je doet. Als je dat doet,
maakt het niet zo veel meer uit of andere mensen je wel of niet aardig vinden.

Andrea: Dan blijf ik wel aardig tegen ze doen, maar zal ik proberen me er niet meer zo
veel van aan te trekken als ze gemeen tegen me doen.

Valerie: Dat lijkt je een goed plan?

Andrea: Ik denk het wel. Ik voel me in elk geval beter door er gewoon even over te praten.

Valerie: Nou, laat me maar weten hoe het verder gaat. Ik zal je aanmoedigen.

Andrea: Bedankt, mam.

In dit voorbeeld hielp Valerie haar dochter zich beter te voelen over een probleem
op school. Hoewel de leeftijdsgenootjes van Andrea haar mogelijk slecht blijven
behandelen, zal ze de situatie waarschijnlijk anders gaan bekijken en minder gekwetst
zijn. Ze ervaart het begrip en de steun van haar moeder. Als ze zich meer bezighoudt
met wat zij denkt dat goed is in plaats van bij anderen in de smaak te vallen, zal haar
gevoel van eigenwaarde vast toenemen.

Stap 4: Het kind helpen emoties te herkennen en te benoemen

Sommige ouders gaan er onterecht van uit dat hun kinderen over de woorden beschik-
ken om hun innerlijke gevoelens te beschrijven. Maar kinderen hebben niet altijd een
woordenschat voor hun emoties. Ouders die de juiste woorden voor hun kinderen kun-
nen noemen, helpen ze vage, ongedefinieerde en onprettige gevoelens in beschrijvende
taal om te zetten, zoals ‘verdrietig’, ‘boos’, ‘gefrustreerd’, ‘bang’, ‘bezorgd’, ‘gespannen’
en dergelijke. Kinderen krijgen meer vat op hun emoties als ze die onder woorden kun-
nen brengen.

L E E R A C T I V I T E I T :  
L U I S T E R V A A R D I G H E D E N
Laat de deelnemers luistervaardigheden oefenen met hun huwelijkspartner of een
andere ouder. Laat een van de ouders de rol van kind spelen en de ander de rol van
ouder. Het kind moet met een probleem komen en de ouder gebruikt luistervaardighe-
den om het te begrijpen. Laat de ouders vijf minuten oefenen en ze daarna de rollen
omkeren en nog eens vijf minuten oefenen. Laat ze elkaar na afloop feedback geven
over hun gebruik van communicatieve vaardigheden.
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De beste tijd om woorden voor verschillende gevoelens te leren is wanneer kinde-
ren die gevoelens ervaren. Een moeder die haar dochter ziet huilen omdat haar vrien-
din gaat verhuizen, kan bijvoorbeeld zeggen: ‘Je bent vast erg verdrietig. Jullie waren
zulke goede vriendinnen.’ Als ze dit hoort, voelt het meisje zich niet alleen begrepen,
maar heeft ze nu ook een woord om haar ervaring mee te beschrijven.

Uit enkele onderzoeken blijkt dat het herkennen en benoemen van emoties een kalme-
rend effect op het zenuwstelsel kan hebben, waardoor kinderen sneller hun evenwicht
terugvinden na een ingrijpende gebeurtenis.9 Kinderen die daar geen woorden voor heb-
ben, uiten hun gevoelens soms met hun gedrag of gebruiken ongepaste woorden zoals
‘hou je kop’, ‘laat me met rust’ of nog erger, zoals in het volgende praktijkgeval.

TED

De ouders van Ted namen hem na zijn laatste driftbui mee naar een therapeut. Ze had-
den gehoopt dat hun zevenjarige zoon over zijn agressieprobleem heen zou groeien. De
middag ervoor was Ted echter erg boos geworden toen zijn moeder hem niet naar zijn
vriendje Bas wilde brengen. Ted krijste zo hard hij kon, schold zijn moeder uit en schopte
tegen de muur. Toen de therapeut Ted vroeg hoe hij zich voelde toen zijn moeder niet
wilde doen wat hij haar vroeg, zei hij: ‘Dat weet ik niet.’ Op de vraag hoe hij zich voelde
als hij dingen deed die hij erg leuk vond, gaf hij hetzelfde antwoord. Na enig doorvra-
gen bleek dat Ted geen woordenschat had om zijn emoties mee uit te drukken.

Het verhaal van Ted zou wellicht anders zijn verlopen als hij zijn gevoelens duide-
lijk en accuraat had kunnen beschrijven. Als kinderen in staat zijn om gevoelens te
benoemen, is dat nog geen garantie dat ze zich ook verantwoordelijker gaan gedra-
gen. Kinderen zullen echter minder snel hun gevoelens door hun gedrag tot uiting
brengen als ze erover kunnen praten. Bovendien zijn ouders beter in staat emotionele
wonden te verzachten en te helpen genezen als kinderen hun gevoelens verwoorden.

L E E R A C T I V I T E I T :  
E M O T I E S  B E N O E M E N
Laat de deelnemers het benoemen van emoties oefenen met hun huwelijkspartner of
een andere ouder. (U kunt de lijst met woorden voor gevoelens op pagina 43 kopiëren
en aan de ouders geven.) Laat een van de deelnemers de rol van ouder spelen en de
ander de rol van kind. Het kind kan een probleemsituatie bedenken of een van de vol-
gende scenario’s gebruiken. De ouder moet goede luistervaardigheden toepassen en
gevoelens correct herkennen en benoemen. Laat de deelnemers vijf minuten oefenen
en vraag ze daarna de rollen om te keren en nog eens vijf minuten te oefenen. Vraag
ze vervolgens elkaar feedback te geven over hoe goed ze elkaars gevoelens hebben
herkend en benoemd.

SC ENA R I O  1 :

De zestienjarige Tessa komt thuis en zoekt een van haar ouders. Een van haar vriendin-
nen heeft haar ervan beschuldigd dat ze leugens over haar verspreidt. Tessa heeft haar
vriendin er niet van kunnen overtuigen dat ze zoiets niet doet, en nu wil haar vriendin niets
meer met haar te maken hebben. Andere tieners waren getuige van de confrontatie.
Tessa voelt zich eenzaam en afgewezen. Ze begrijpt niet waarom dit conflict is ontstaan.

SC ENA R I O  2 :

De twaalfjarige Victor heeft het weekend bij zijn vader doorgebracht. Toen Victor daar
was, spuide zijn vader steeds kritiek op zijn ex-vrouw, Victors moeder. Hij zei ook tegen
Victor om niet naar zijn moeder te luisteren en niet te doen wat zij hem vroeg. Victor
kwam boos, gekwetst, verdrietig en verward weer thuis. Hij houdt van allebei zijn ouders.
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Stap 5: Grenzen stellen en het kind helpen problemen op te lossen

Een kind kan zich beter beheersen als ouders hem of haar helpen om met onprettige
gevoelens om te gaan. Kinderen moeten op een sociaal aanvaardbare en emotioneel
gezonde manier met onplezierige gedachten en gevoelens leren omgaan. Ouders die-
nen waar nodig grenzen te stellen aan ongepast gedrag en kinderen te helpen hun
problemen op te lossen.

RUB EN

De twaalfjarige Ruben wist een hoge bal niet goed te vangen, waardoor zijn team de
wedstrijd verloor en het kampioenschap wel kon vergeten. Toen hij het veld verliet, riep
een van zijn medespelers: ‘Je wordt bedankt, dombo!’ Ruben voelde zich al akelig en
rende op de jongen af, greep hem om de nek en probeerde hem op de grond te
gooien. Rubens vader stormde van de tribune af, trok zijn zoon weg, hield hem stevig
vast en zei: ‘Ik weet dat je boos en overstuur bent, maar we doen anderen geen pijn.
Laten we naar huis gaan en praten over een betere manier om dit aan te pakken.’

In plaats van foeteren of preken kan de vader in dit voorbeeld van de gelegenheid
gebruikmaken om dichter bij zijn zoon te komen door invoelend te luisteren, Rubens
gevoelens te bevestigen en hem andere manieren te laten vinden om met moeilijke
situaties om te gaan. Zo voelt Ruben zich begrepen, waardevol en beter in staat om
zijn gevoelens te beheersen.

Als ouders de oorzaak van een probleem van het kind niet kennen, kunnen ze beter
eerst vragen stellen om de oorzaak te achterhalen en daarna een oplossing zoeken.
Ouders kunnen vragen stellen zoals: ‘Waardoor voel je je zo?’ Ze moeten niet toestaan
dat het kind anderen onterecht de schuld geeft.

Als de oorzaak boven tafel is, kunnen ouders vragen: ‘Hoe valt het probleem vol-
gens jou op te lossen?’ Laat ze dan goed naar het antwoord van het kind luisteren. Ze
kunnen enkele suggesties doen om het kind op andere gedachten te brengen. Ouders
dienen bij jongere kinderen het initiatief te nemen. Bij oudere kinderen is brainstormen
over oplossingen vaak een goed idee. Als ouders en kinderen aan het brainstormen zijn,
horen ze geen enkele oplossing bij voorbaat uit te sluiten. Creatief denken gaat name-
lijk het beste zonder kritiek. De ouders en kinderen kiezen later een geschikte oplossing
uit. Ouders horen hun vertrouwen uit te spreken dat het kind een geschikte oplossing
zal weten te bedenken. Ze kunnen het kind het beste zo veel mogelijk eigen verant-
woordelijkheid geven en leren om steeds meer op zichzelf te vertrouwen.

Soms is het nuttig dat een kind aan eerdere gelegenheden denkt waarbij hij of zij
een probleem goed heeft opgelost. Hoe ging het kind er toen mee om? Is dezelfde aan-
pak mogelijk bij het huidige probleem? Meer suggesties voor het oplossen van pro-
blemen komen in les 7 aan bod.

De volgende fase van stap 5 is het overwegen van de mogelijke oplossingen. Ouders
kunnen hun kinderen daarbij de volgende soorten vragen stellen:10

‘Is deze oplossing eerlijk?’

‘Werkt het wel?’

‘Is het veilig?’

‘Hoe zul je je er waarschijnlijk bij voelen?’

‘Welke invloed zal de oplossing op anderen hebben?’

‘Zal de oplossing iemand helpen of kwetsen?’

‘Toont de oplossing respect voor alle betrokkenen?’
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Nadat ze de gevolgen van elke oplossing hebben overwogen, helpen de ouders hun
kinderen bij het kiezen van de beste oplossing. Ouders dienen met raad en daad bij te
staan. Kinderen hebben baat bij de wijsheid en ervaring van hun ouders. Ouders kunnen
over hun ervaringen vertellen toen ze met soortgelijke problemen te maken hadden. Ze
kunnen vertellen welke keuzes zij toen hebben gemaakt en wat ze ervan hebben geleerd.

Als een kind vastbesloten lijkt om een oplossing te proberen die volgens de ouders
niet zal werken, is het soms niet verkeerd dat op zijn beloop te laten als de gevolgen
te overzien zijn en het kind niet in grote problemen komt. De beste levenslessen leren
we door onze eigen fouten. Daarna helpen de ouders het kind met het uitwerken van
een andere oplossing, zonder te zeggen: ‘Dat zei ik toch al?’

Ouders zouden hun relatie met hun kinderen als een bankrekening kunnen beschou-
wen. Ouders investeren in de relatie door hun kinderen goed te behandelen, hun gren-
zen te respecteren, te luisteren naar hun gedachten en gevoelens, ze bij hun problemen
te coachen en ze met liefde te disciplineren. Elke daad van vriendelijkheid, liefde en res-
pect wordt bijgeschreven op de relatierekening. Als de pogingen om het probleem op te
lossen spaak lopen en het kind vastbesloten lijkt om een ernstige fout te maken, kun-
nen ouders wat van de rekening afhalen als er genoeg op staat. Er wordt iets van de
relatierekening afgeschreven als een ouder het kind iets vraagt te doen wat de ouder
belangrijk vindt. Als een zoon bijvoorbeeld een weekend wil doorbrengen met dubieuze
vrienden, kunnen ouders hem vragen om niet te gaan. Hij zal eerder aan hun verzoek
voldoen als er steeds voldoende in de relatierekening is geïnvesteerd.

Richtlijnen om betrokken te raken bij de problemen van kinderen

Ouders vragen zich wel eens af hoe betrokken ze moeten raken bij het probleem van
een kind. De volgende beginselen kunnen nuttig zijn.

• Ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen te helpen. (Zie Mosiah
4:14–15; LV 68:25; 93:40.)

• Kinderen die onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad, zijn verant-
woordelijk hoe ze hun keuzevrijheid gebruiken. (Zie 2 Nephi 2:27; Moroni
7:12–17; LV 58:27–29.)

• Bij het opgroeien tot volwassenen moeten kinderen leren voor zichzelf te zor-
gen. Als volwassenen horen ze zelfredzaam te zijn en in hun eigen ‘sociale,
emotionele, geestelijke, lichamelijke en economische’ behoeften te voorzien.11

Een belangrijk aspect van ouderschap is kinderen van afhankelijkheid naar zelfred-
zaamheid te begeleiden. Ouders leren hun kinderen op eigen benen te staan door ze de

L E E R A C T I V I T E I T :  
H E T  P R O C E S  I N  V I J F  S T A P P E N  T O E P A S S E N
Laat de deelnemers met hun huwelijkspartner of een andere ouder de vijfde stap in het
zorgproces oefenen (‘Grenzen stellen en het kind helpen problemen op te lossen’).
Laat een van de ouders de rol van kind spelen en de ander de rol van ouder. Ze kun-
nen een van de scenario’s in de leeractiviteit ‘Emoties benoemen’ op pagina 39 gebrui-
ken of er zelf een bedenken. Laat de deelnemers vijf minuten oefenen en vraag ze
daarna de rollen om te keren en nog eens vijf minuten te oefenen. Vraag ze elkaar na
afloop feedback te geven over wat goed ging en hoe het nog beter zou kunnen.

Vraag de deelnemers om het proces in vijf stappen de komende week met een van hun
kinderen uit te proberen. Vraag ze het gesprek tussen de ouder en het kind na afloop
zo nauwkeurig mogelijk op te schrijven. Nodig ze uit om in de volgende les te vertellen
hoe het is gegaan.
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juiste beginselen bij te brengen, zodat ze zichzelf op een rechtschapen en verant-
woordelijke wijze kunnen besturen. Als ouders de problemen van hun kinderen over-
nemen, belasten ze zichzelf onnodig terwijl ze hun zoons en dochters de gelegenheid
onthouden om verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid te ontwikkelen. Als alge-
mene regel dienen kinderen met hun eigen problemen, frustraties, verveling en fou-
ten om te gaan, waarbij de ouders de nodige coaching en sturing geven.

Soms moeten ouders de leiding nemen bij het oplossen van problemen. Ouders
horen dat te doen als het kind te jong, te onervaren of te onvolwassen is om het pro-
bleem zelf op te lossen. Ouders moeten ook ingrijpen als het kind hen of anderen
bedreigt, en eigendommen wegneemt of vernielt. In dergelijke gevallen dienen ouders
het wangedrag aan de kaak te stellen. De ‘ik’-boodschappen volgens les 3 vormen een
goede manier om het verkeerde gedrag bespreekbaar te maken. (Als beide ouders aan-
wezig zijn, gebruiken ze ‘wij’ in plaats van ‘ik’.) Ouders kunnen hun kinderen ook
verantwoordelijkheid laten nemen door ze keuzes te geven (wat in les 8 aan de orde
komt) of door consequenties aan gedrag te verbinden (wat in les 9 wordt behandeld).

GOEDE ZORG VOOR KINDEREN IS VAN EEUWIGE WAARDE
Kinderen zullen positief reageren op ouders die met liefde, vriendelijkheid en empathie
voor ze zorgen en de suggesties in deze les waar nodig toepassen. Het zorgproces
begint al vroeg en gaat door in het leven van elk kind op een wijze die past bij zijn of
haar behoeften.

President Gordon B. Hinckley heeft de noodzaak onderstreept om in harmonie met
onze hemelse Vader samen te werken wat het liefhebben en opvoeden van kinderen
betreft: ‘Vergeet nooit dat deze kleinen de zoons en dochters van God zijn die tijdelijk
aan uw zorg zijn toevertrouwd. Hij was al Ouder voordat u ouder werd, en Hij heeft
zijn ouderschap van of belangstelling voor zijn kinderen nooit opgegeven.’12

NOTEN

1. Conferentie van de ring Salt Lake University 3, 3 november 1996; Church News, 1 maart 1997, p. 2.

2. ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, De Ster, januari 1996, p. 93.

3. Church News, 3 februari 1996, p. 2.

4. Conference Report, oktober 1985, p. 47; of Ensign, november 1985, p. 36.

5. ‘Small Acts of Service’, Ensign, december 1974, p. 5.

6. Conference Report, oktober 1989, p. 27; of Ensign, november 1989, p. 22.

7. Uit Raising an Emotionally Intelligent Child door John Gottman, Ph.D. met Joan DeClaire, voorwoord
door Daniel Goleman. Copyright © 1997 John Gottman. Opnieuw gedrukt met toestemming van
Simon & Schuster, Inc., NY. Pp. 16–17.

8. Raising an Emotionally Intelligent Child, pp. 76–109.

9. Raising an Emotionally Intelligent Child, p. 100.

10. Zie Gottman, Raising an Emotionally Intelligent Child, p. 108.

11. Spencer W. Kimball, Conference Report, oktober 1977, p. 124; of Ensign, november 1977, p. 77.

12. Church News, 1 maart 1997, p. 2.
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WOORDEN VOOR GEVOELENS
Aangemoedigd

Aangeslagen

Aardig

Achterlijk

Afgedankt

Afgeleid

Afgemat

Afgewezen

Afgunstig

Afhankelijk

Afschuwelijk

Akelig

Alleen

Angstig

Arrogant

Bang

Bedroefd

Bedrukt

Beduusd

Bekaf

Beklagens-
waardig

Bekommerd

Belachelijk

Belangrijk

Belast

Belemmerd

Benauwd

Berouwvol

Beschaamd

Bescheiden

Beschermend

Betoverd

Betrouwbaar

Bevoorrecht

Bevreesd

Bezorgd

Bizar

Blij

Boetvaardig

Boos

Buitengesloten

Chagrijnig

Comfortabel

Content

Dankbaar

Defensief

Depressief

Diepbedroefd

Dom

Dwaas

Eenzaam

Eerbiedig

Efficiënt

Eigenwijs

Energiek

Enthousiast

Erkentelijk

Ernstig

Extatisch

Furieus

Geboeid

Gebruikt

Gedesillusioneerd

Geërgerd

Gefascineerd

Gefrustreerd

Gegeneerd

Gegriefd

Gehaast

Geïmponeerd

Geïnspireerd

Geïnteresseerd

Geïrriteerd

Geïsoleerd

Gek

Gekleineerd

Gekrenkt

Gekwetst

Gelukkig

Geplaagd

Geprikkeld

Geraakt

Geradbraakt

Geremd

Geschokt

Gespannen

Gestoord

Getroffen

Gevloerd

Gevoelig

Geweldig

Gewillig

Goed

Hartstochtelijk

Hongerig

Huiverig

Hulpeloos

Infantiel

Invoelend

Jaloers

Joviaal

Klein

Koel

Kokend

Koud

Laf

Langzaam

Leeg

Lui

Melancholiek

Misbruikt

Misdeeld

Miserabel

Misselijk

Moe

Moedig

Murw

Naïef

Nederig

Neerslachtig

Nerveus

Nieuwsgierig

Nijdig

Nodig

Nutteloos

Nuttig

Onbehaaglijk

Onbelangrijk

Onderge-
waardeerd

Onervaren

Ongeduldig

Ongeliefd

Ongelukkig

Ongemakkelijk

Ongerust

Onhandig

Onplezierig

Ontdaan

Ontevreden

Onthutst

Ontmoedigd

Ontoereikend

Ontspannen

Ontstemd

Ontvankelijk

Onvoorbereid

Onvriendelijk

Ontwapend

Ontzet

Onverschillig

Onverstoord

Onwaardig

Onzeker

Opgejaagd

Opgejut

Opgelucht

Opgetogen

Opgewekt

Opgewonden

Onprettig

Optimistisch

Opvliegend

Overdonderd

Overgelukkig

Overstelpt

Overstuur

Overweldigd

Paniekerig

Pessimistisch

Plechtig

Raar

Rancuneus

Rusteloos

Rustig

Saai

Schuldig

Sentimenteel

Sip

Slecht

Slim

Stomverbaasd

Superieur

Sympathiek

Teleurgesteld

Ten einde raad

Tevreden

Toegeeflijk

Tolerant

Triest

Trots

Twijfelachtig

Uitgelaten

Uitgeput

Uitzinnig

Vaardig

Verbijsterd

Verbolgen

Verdrietig

Verdwaasd

Verheugd

Verlamd

Verlegen

Vermoeid

Vernederd

Verontwaardigd

Verpletterd

Verraden

Verrast

Verrukt

Versteld

Verstoord

Vertrouwd

Verveeld

Vervolgd

Verward

Vijandig

Voorbereid

Voorspoedig

Vredig

Vreemd

Vreugdevol

Vriendelijk

Vrolijk

Waardeloos

Waardig

Wantrouwend

Warm

Weerzinwekkend

Wild

Woedend

Wraakzuchtig

IJdel

Zachtmoedig

Zeer

Zelfverzekerd

Zelfzuchtig

Zenuwachtig

Ziedend

Zielig

Zozo
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KINDEREN ZIEN ZICHZELF HOE ZE DOOR ANDEREN WORDEN
BEHANDELD, VOORAL DOOR HUN OUDERS EN BROERS EN

ZUSSEN. ALS ZE GELIEFD EN GEACCEPTEERD WORDEN, VINDEN
ZE ZICHZELF OOK EERDER LIEFLIJK EN DE MOEITE WAARD.
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L E S  V I J F

ZELFVERTROUWEN
KWEKEN

DOELEN VAN DE LES
Help ouders in deze les met het volgende:

• Het belang van zelfvertrouwen bij kinderen inzien.

• De ontwikkeling van zelfvertrouwen bij kinderen begrijpen.

• Weten hoe ze hun kinderen kunnen helpen om meer zelfvertrouwen te ont-
wikkelen.

DE NOODZAAK VAN ZELFVERTROUWEN KWEKEN
Kinderen met zelfvertrouwen doen het beter in hun leven. Ze zijn gezonder, opti-
mistischer, sociaal meer op hun gemak en emotioneel stabieler dan kinderen zonder
zelfvertrouwen. Kinderen zonder zelfvertrouwen zijn vaak meer gespannen, verlegen,
sociaal geremd, gefrustreerd, angstig en onhandig.

Een 24-jarige vrouw had een goede baan gevonden en was opgegroeid in een lief-
devol gezin door ouders die haar talenten en mogelijkheden hadden gestimuleerd. Ze
deed het goed op school, had veel vrienden en vriendinnen en nam deel aan allerlei
school- en kerkactiviteiten. Ze keek terug op haar jeugd en zei: ‘Ik was niet bang om
nieuwe dingen te proberen, omdat ik wist waar ik stond ten opzichte van God, mijn
ouders en mijn goede vrienden en vriendinnen. Zij moedigden mij allemaal aan om
mijn best te doen. De erkenning die ik thuis kreeg, was erg belangrijk toen ik nog jong
was, maar werd minder belangrijk toen ik ouder werd. Ik kwam er namelijk achter
dat God me kende en me liefhad. Ik weet dat als ik rechtschapen leef, de belangrijkste
dingen voor mij volgens zijn plan op zijn pootjes terechtkomen.’

De meeste ouders zien hun kinderen graag veel zelfvertrouwen ontwikkelen, zoals
deze jonge vrouw. Kinderen zijn doorgaans meer zelfverzekerd op bepaalde gebieden
en minder op andere. Een kind kan bijvoorbeeld uitblinken op school maar sociaal of
lichamelijk heel onzeker zijn. Een ander kind blinkt bijvoorbeeld uit in sport maar
doet het op school minder goed. Ouders horen bij hun kinderen zelfvertrouwen te
kweken op gebieden die voor het welzijn van de kinderen belangrijk zijn. Ze houden
daarbij rekening met de interesses, talenten en mogelijkheden van het kind.

KINDEREN HELPEN ZELFVERTROUWEN TE ONTWIKKELEN
Ouders kunnen veel doen om zelfvertrouwen bij hun kinderen te kweken. Ze kunnen
hun kinderen met liefde en respect behandelen. Ze kunnen de kinderen geloof in God
en persoonlijke integriteit helpen ontwikkelen. Ze kunnen kinderen helpen hun talen-
ten te ontwikkelen op gebieden die belangrijk zijn voor hun welzijn. Ze kunnen hun
kinderen anderen laten dienen.

45
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Kinderen behandelen met liefde en respect

Kinderen zien zichzelf vaak hoe ze door anderen worden behandeld, vooral door hun
ouders en broers en zussen. Als ze geliefd en geaccepteerd worden, vinden ze zichzelf
ook eerder lieflijk en de moeite waard. Als de liefde die ze krijgen voorwaardelijk is,
vinden ze zichzelf vaak alleen waardevol als ze anderen een plezier doen. Als ze ver-
keerd behandeld worden, voelen ze zich vaak onzeker en niet de moeite waard.

Ouders onderschatten wel eens de gevolgen van hun daden op hun kinderen. Som-
mige anderszins liefhebbende ouders maken achteloze opmerkingen die het zelfvertrou-
wen en gevoel van eigenwaarde van hun kinderen ondermijnen. Een moeder die snel
kritiek uitte, zei eens tegen haar peuter: ‘Wat ziet je neus er grappig uit.’ Bijna een halve
eeuw later vertelde deze zoon op een familiebijeenkomst dat hij zich zijn hele leven van-
wege die opmerking onzeker had gevoeld over zijn neus. Zijn broers en zussen waren
verbaasd, omdat ze niets grappigs of abnormaals aan zijn gezicht konden zien.

Ouderling H. Burke Peterson van de Zeventig heeft beklemtoond hoe belangrijk
liefde is om het leven van mensen te veranderen: ‘Mensen met zelfvertrouwen door
de wetenschap dat ze werkelijk geliefd zijn, kunnen de hoogste bergen beklimmen. De
gevangenissen en andere instellingen, soms zelfs ons eigen huis, zitten vol mensen die
hunkeren naar genegenheid.’1

Het is soms moeilijk om van respectloze kinderen te houden. Ze zeggen en doen
vaak dingen die de ouders boos en wanhopig maken. Ouders zeggen en doen dan vaak
dingen die het idee van het kind dat het nergens voor deugt en de opstandigheid alleen
maar versterken.

Jezus Christus kon anderen effectief beïnvloeden omdat Hij wijs op ze reageerde (zie
Johannes 8:11). Kerkleiders en professionals zijn vaak in staat mensen in moeilijkhe-
den te helpen door naar ze te luisteren zonder ze steeds te onderbreken, aanwijzingen
te geven zonder te preken en liefde en steun te geven zonder de persoon af te wijzen.
Ouders kunnen ook liefde en respect tonen, zelfs als hun kinderen ongehoorzaam
zijn. Ze kunnen een respectloos kind vriendelijk behandelen, daardoor harten ver-
zachten en het kind vrede en zelfvertrouwen laten vinden in een roerige wereld.

Negatieve relaties zijn te helen als ten minste één persoon gewillig is om de cirkel
te doorbreken en vriendelijk en verstandig op boosheid te reageren. Hierna volgen
enkele suggesties voor ouders.

Zoek manieren om liefde en respect over te brengen. Ouders horen manieren
te vinden om liefde en respect naar hun kinderen over te brengen, ook als de kinde-
ren ongehoorzaam zijn en zelf geen respect tonen. Ouders kunnen dit doen zonder het
ongepaste gedrag toe te laten. Ouders die hun kinderen genoeg liefhebben, grijpen
juist in als kinderen ongehoorzaam zijn. In andere lessen komen manieren aan de orde
waarop ouders hun kinderen kunnen liefhebben en disciplineren — door naar ze te
luisteren en met ze te praten, voor ze te zorgen, ze te helpen hun problemen op te los-
sen, verwachtingen uit te spreken, ze keuzemogelijkheden te geven, en door natuur-
lijke en logische consequenties aan gedrag te verbinden. Al deze dingen moeten uit
liefde, niet uit boosheid gebeuren. Liefde behoort het overheersende beginsel en de
drijfveer te zijn van hoe ouders met hun kinderen omgaan. Ouders kunnen hun liefde
en respect aan een ongehoorzaam kind op veel manieren overbrengen.

• Ze kunnen opletten wanneer het kind zich goed gedraagt en dan een compliment
geven, zoals: ‘Wat fijn dat je met de klusjes helpt’; ‘Wat goed van je dat je je zusje
helpt.’ Ouders moeten echter niet overdrijven, anders klink het compliment niet
oprecht en is het minder effectief.

• Ze kunnen hun genegenheid uiten: ‘Spencer, ik houd van je en ik ben blij dat je
bij ons gezin hoort.’

46
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• Ze kunnen lichamelijke genegenheid tonen. Soms is een klopje op de schouder
of arm met een paar liefdevolle woorden zoals ‘Fijn je weer te zien’ genoeg.
Ouders moeten niet beledigd zijn of negatief reageren als het kind deze uitin-
gen van genegenheid niet op prijs lijkt te stellen. De aanraking en de woorden
doen het kind wellicht meer dan het wil toegeven.

Zeg nooit iets negatiefs over de kinderen. Als ouders gewend zijn negatieve din-
gen over hun kinderen te zeggen, moeten ze daar onmiddellijk mee ophouden en zich
voornemen om dat nooit meer te doen, hoe boos ze ook zijn of hoeveel reden ze daar-
toe ook menen te hebben. Als een terechtwijzing nodig is, kan dat zonder negatieve,
kleinerende woorden. De negatieve woorden van ouders blijven kinderen vaak heel
lang bij en bepalen hoe ze zichzelf zien en zich gedragen. Tactloze opmerkingen zoals:
‘Je kunt ook nooit wat goed doen’ of ‘Wat ben je toch een sufferd’ kunnen blijvende
gevolgen hebben. Zelfs goedbedoelde maar negatieve opmerkingen kunnen schade
aanrichten, zoals ‘Daan doet goed zijn best, maar heeft minder talent dan Henry.’

ANTON

Tegen de tijd dat Anton op de middelbare school zat, gooide hij er met de pet naar.
Hij spijbelde vaak (zijn ouders werkten allebei overdag), ging steeds meer roken en drugs
gebruiken en werd opgepakt wegens winkeldiefstal. Hij ging al een tijdje niet meer naar
de kerk. Hij had vaak ruzie met zijn vader en dreigde soms zelfs met lichamelijk geweld.

Antons bisschop trad hem liefdevol en vriendelijk tegemoet en moedigde hem aan
om geen drugs meer te gebruiken en zijn leven te veranderen. Anton begon er positief
op te reageren. Hij stopte met roken, maakte geen ruzie meer met zijn ouders en begon
weer naar de avondmaalsdienst te komen. Op een dag zei zijn vader, die met zijn eigen
problemen worstelde, in een vlaag van boosheid: ‘Hou toch op met jezelf voor te doen
als iemand die je niet bent.’ Anton zei niets terug, maar was volkomen uit het veld
geslagen. Vanaf dat moment viel hij weer terug in zijn oude gedrag. De bisschop kreeg
geen vat meer op hem.

Wees een goed voorbeeld voor de kinderen. Ouders moeten ernaar streven om
gelukkig te zijn. Ze dienen van zichzelf te houden en, zonder hoogmoedig te zijn, met
respect over hun persoonlijke kwaliteiten en vermogens spreken. Als ouders proble-
men hebben waardoor ze dit moeilijk afgaat, dienen ze eraan te werken zodat ze die
problemen niet doorgeven aan hun kinderen. Ze dienen indien nodig hulp in te roe-
pen. Een depressieve tiener vertelde dat ze niet anders wist dan dat haar moeder altijd
openlijk over haar eigen tekortkomingen en zelfhaat sprak: ‘Ik kwam tot de conclu-
sie dat als mijn moeder niet goed genoeg was, ik nooit beter kon zijn, omdat ik een
deel van haar ben.’ Soms gaan kinderen die de grootste hekel aan hun ouders hebben,
het meest op hun ouders lijken. Het voorbeeld van de ouders is van grote invloed op
de kinderen, ook als de kinderen hun ouders lijken af te wijzen.

Toon belangstelling en liefde voor de kinderen. Ouders kunnen ook moeite heb-
ben om belangstelling en liefde te tonen als hun kinderen ongehoorzaam en afwijzend
zijn. Maar het is alleszins de moeite waard. Een vader met beperkte financiële midde-
len kocht eens tickets voor een ijshockeywedstrijd omdat zijn zoon, die vroegtijdig
met school was gestopt en een tijd lang drugs had gebruikt, daarvan hield en er
samen met hem heen wilde gaan. De zoon was onlangs uit een verslavingskliniek
ontslagen en probeerde van de drugs af te blijven. Deze ervaring blies nieuw leven in
hun relatie, waarbij de vader en de zoon over een gemeenschappelijke interesse kon-
den praten en goede gevoelens jegens elkaar konden ontwikkelen.
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Kinderen helpen om geloof in God te ontwikkelen

Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen als ze zich geborgen weten in de relatie met
hun hemelse Vader en weten dat ze geestelijke zegeningen, beloften en richting voor
hun leven kunnen ontvangen. Jezus Christus heeft gezegd: ‘Alle dingen zijn mogelijk
voor wie gelooft’ (Marcus 9:23). Zonder geloof kan niemand zelfvertrouwen hebben.
Zelfvertrouwen komt ook door het leiden van een rein en deugdzaam leven.

President Gordon B. Hinckley noemde deugd ‘de enige weg die van spijt naar vrij-
heid leidt. De gemoedsrust die daaruit voortvloeit, is de enige innerlijke vrede die niet
vals is.’ Hij heeft ook gezegd:

‘Uit hedendaagse openbaring spreekt een belofte — een unieke belofte die volgt op
een simpel gebod:

‘Dit is het gebod: “(...) laat deugd onophoudelijk uw gedachten sieren.” En dit is de
belofte: “(...) dan zal uw vertrouwen in de tegenwoordigheid van God sterk worden (...).

“De Heilige Geest zal uw constante metgezel zijn (...) en uw heerschappij zal een
eeuwigdurende heerschappij zijn, en zonder dwang zal die u toevloeien, voor eeuwig
en altijd.” (LV 121:45–46.) (...)

‘Ik heb de kans gehad om verschillende malen met presidenten van de Verenigde
Staten en belangrijke mannen van andere regeringen te spreken. Iedere keer ben ik
achteraf dankbaar geweest voor de ervaring om vol vertrouwen in de nabijheid van
een bekend leider te zijn. En toen heb ik bedacht hoe geweldig en schitterend het moet
zijn om vol vertrouwen — zonder vrees of schaamte — in de tegenwoordigheid van
God te zijn. Dit is de belofte die iedere deugdzame man en vrouw wordt gegeven.’2

Kinderen leren dat vertrouwen te ontwikkelen als ze leren getrouw en deugdzaam
te leven. Ouders kunnen hun kinderen helpen vertrouwen in de Heer te ontwikkelen
door getrouw, rechtschapen en deugdzaam te leven en daarbij hun eigen geloof te laten

L E E R A C T I V I T E I T :  
G E Z I N S V E R H O U D I N G E N  V E R B E T E R E N
Vraag de ouders gebedvol na te denken over de mogelijke problemen die ze in de relatie
met hun kinderen hebben. Laat ze nadenken over vragen als:

• Hoeveel liefde voelt u voor uw kind?

• Geniet u ervan om dingen met hem of haar te doen?

• Moedigt u uw kind aan om zijn of haar talenten te ontwikkelen?

• Vindt u het moeilijk om bij uw kind te zijn als het overstuur is?

• Negeert u de onplezierige gevoelens van uw kind of probeert u hem of haar te hel-
pen die op te lossen?

• Als u boos bent op of teleurgesteld bent in uw kind, zegt u dan dingen die gemeen,
sarcastisch of kleinerend zijn?

• Ziet u de goede dingen die uw kind doet?

• Prijst u uw kind vaak, zonder daarvoor iets terug te verwachten?

Laat de ouders met hun huwelijkspartner of een andere ouder manieren bespreken om
meer liefde en respect aan hun kinderen te tonen. Laat ze hun plan om meer liefde te
tonen opschrijven. Vraag ze hun plan de komende weken uit te voeren en deze waar
nodig na evaluatie van de resultaten aan te passen.
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zien. Kinderen leren het beste als hun ouders een voorbeeldig leven leiden. Ouders die-
nen ‘[hun] kinderen in licht en waarheid groot te brengen’ (LV 93:40), waarbij geeste-
lijke activiteiten in het dagelijks leven zijn verweven (gezinsgebed, schriftstudie,
besprekingen van het evangelie en kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten).

Kinderen helpen persoonlijke integriteit te ontwikkelen

Kinderen hebben het licht van Christus ontvangen (zie Johannes 1:9; Moroni 7:16;
LV 93:2) en zijn met het bereiken van de jaren van verantwoordelijkheid in staat
onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Als kinderen op basis van hun geweten
zelf een oordeel leren vormen, worden ze minder afhankelijk van anderen en krijgen
ze meer vertrouwen in zichzelf en hun vermogen om goede beslissingen te nemen.
Hoewel kinderen moeten leren om acht te slaan op de wijze raad van ouders en kerk-
leiders, moeten ze ook leren om zelf na te denken en vertrouwen ontwikkelen in hun
eigen vermogen om hun leven te sturen. Dit vermogen neemt toe naarmate kinderen
volwassener worden en leren om hun eigen innerlijke kompas te volgen. Ouders kun-
nen hun kinderen laten groeien door ze te leren bij zichzelf te rade te gaan en in har-
monie met het licht van Christus in hen te leven.

Op een keer brachten de schriftgeleerden en Farizeeën een overspelige vrouw bij
Jezus met de vraag of ze gestenigd moest worden zoals de wet dat voorschreef. Jezus
riep hen op om bij zichzelf te rade te gaan: ‘Wie van u zonder zonde is, werpe het
eerst een steen naar haar’ (Johannes 8:7). Toen deze schriftgeleerden en Farizeeën hun
eigen gedrag onder de loep namen, wisten ze niets meer te zeggen en gingen ‘door
hun eigen geweten veroordeeld’ ‘een voor een’ weg (vers 9).

Als iemand zich gedraagt volgens zijn of haar eigen opvattingen van wat door de
beugel kan, is de zelfevaluatie positief en leidt dit tot zelfgoedkeuring en zelfvertrou-
wen. Als iemand in onacceptabel gedrag vervalt, is de uitkomst doorgaans zelfafkeu-
ring en het verlies van zelfachting.

L E E R A C T I V I T E I T :  
G E L O O F  A A N K W E K E N  B I J  D E  G E Z I N S L E D E N
Laat de deelnemers met hun huwelijkspartner de geestelijke activiteiten bespreken die
bij hen thuis voorkomen en daarbij de volgende vragen overwegen:

• Welke activiteiten doet u al die geloof en vertrouwen bevorderen?

• Wat moet u doen om die activiteiten voort te zetten?

• Welke veranderingen zijn nodig om uw kinderen meer geloof en vertrouwen te laten
ontwikkelen?

• Zijn er invloeden bij u thuis die het geloof en vertrouwen ondermijnen, zoals drugs,
alcohol, pornografie, onwelvoeglijke taal en wangedrag, of negatieve en destruc-
tieve media?

• Hoe kunt u die invloeden uitschakelen?

• Hoe kunt u uw eigen vertrouwen in de Heer versterken?

• Brengt u wat u uw kinderen leert zelf ook in de praktijk?

• Bidt u onophoudelijk en intens om hulp bij de opvoeding van uw kinderen?

Laat de deelnemers opschrijven hoe ze het geloof en vertrouwen van de gezinsleden
kunnen versterken.
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De volgende praktijkvoorbeelden laten zien hoe zelfevaluatie werkt:

RON,  REBEKKA  EN  CARLOS

Ron lost een moeilijke som op. Zijn zelfevaluatie is positief: ‘Ik kan het. Ik kan goede
cijfers halen voor dit vak.’ Zijn zelfvertrouwen neemt toe.

Rebekka vertelt een leugen. De leugen maakt haar in de ogen van haar vriendinnen
geweldig; ze krijgt zelfs een knuffel van ze. Ze voelt zich even heel blij, maar krijgt
daarna last van gewetenswroeging. Haar zelfevaluatie en gedachten zijn negatief: ‘Ik
heb gelogen. Dat was verkeerd. Ik leek er wel geweldig door, maar het was allemaal
nep.’ Haar zelfvertrouwen en zelfachting nemen af.

Carlos weigert om samen met zijn vrienden Tom belachelijk te maken, een gehandi-
capte jongen in zijn klas. De vrienden van Carlos laten hem steeds meer links liggen.
Carlos voelt zich gekwetst, maar weet ook dat hij het goede heeft gedaan. Zijn zelf-
evaluatie en gedachten zijn positief.

Als een kind met een probleem bij een van zijn of haar ouders komt, doet de ouder
er goed aan om het kind op zijn of haar niveau aan te moedigen om te handelen vol-
gens de overtuigingen en ingevingen van het kind zelf. De ouder kan toepasselijke
vragen stellen, zoals: ‘Wat vind je ervan?’ ‘Keur je de manier waarop je het probleem
hebt aangepakt goed?’ ‘Je hebt me verteld wat je vrienden ervan vinden, maar wat
vind je er zelf van?’ ‘Wat zou je het beste kunnen doen?’

Als ouders een kind vragen om hun eigen gedrag te evalueren, horen ze dat op een
rustige, niet-veroordelende en niet-beschuldigende manier te doen.

In het volgende praktijkvoorbeeld laat een moeder haar dochter nadenken wat ze
zelf vindt om haar gedrag te bepalen.

GREET J E

De veertienjarige Greetje en haar vriendin Jenny begonnen Lisa te vermijden en haar bui-
ten te sluiten van activiteiten in de buurt en op school. Lisa voelde zich gekwetst en afge-
wezen. Greetjes moeder zag wat er aan de hand was en ging met haar dochter in gesprek.

Moeder: Ik maak me zorgen over jou en Lisa. Wat is er aan de hand?

Greetje: Ze vindt zichzelf zo populair. We zetten haar alleen maar op haar nummer.

Moeder: En hoe doe je dat dan?

Greetje: Jenny en ik gaan haar uit de weg. Als ze eraan komt, praten we niet met haar.
Dat is alles.

Moeder: Heeft ze je beledigd?

Greetje: Niet echt. We mogen haar gewoon niet. Ze mag dan wel hooghartig zijn op
school, maar hier gaat dat niet op.

Moeder: Ik vraag me af, Greetje. Wat vind je van jezelf als je haar zo behandelt?

Greetje: (Zich verdedigend.) Wel, dat is haar verdiende loon. Iemand moet haar op haar
nummer zetten.

Moeder: Maar je zei dat ze jou niets heeft aangedaan. Ik zou wel eens willen weten hoe
je je voelt om iemand slecht te behandelen alleen maar omdat je haar toevallig
niet mag.

Greetje: Ik voel me prima, en verder wil ik er niet over praten.

Moeder: Goed, wat je wilt. Maar ik hoop dat je er toch nog over zult nadenken. Ik houd
heel veel van je, maar heb moeite met wat je zegt.
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De volgende avond komt Greetje naar haar moeder toe.

Greetje: Je hebt gelijk. Ik voel me niet goed over wat ik heb gedaan. Je hebt me gehol-
pen om naar mezelf te kijken, en ik was niet blij met wat ik zag. Eerlijk gezegd
ben ik jaloers op Lisa. Ze heeft veel vriendinnen op school. Ik zou al blij zijn met
de helft. Ik weet dat ik daarom nog niet zo wreed naar haar hoef te zijn. Ik heb
haar mijn verontschuldigingen aangeboden. Ik voel me nu veel beter. Bedankt
dat je me hebt geholpen.

Uiteraard zullen niet alle kinderen zo positief reageren, maar de vraag om hun
eigen gedrag te evalueren kan ze helpen om in overeenstemming met hun persoon-
lijke opvattingen en verwachtingen te leven. Kinderen over hun eigen gedrag laten
oordelen, is vaak effectiever dan wanneer ouders dat doen.

Als ouders de zelfevaluatie op een harde, veroordelende manier bewerkstelligen,
kan het kind de focus van zijn of haar eigen fouten verleggen naar het buitensporige,
ongepaste gedrag van de ouders. Of het kind kan overdreven veel schuldgevoelens
krijgen en zichzelf te hard veroordelen.

Ouders moeten dus voorzichtig zijn om kinderen tot zelfevaluatie aan te sporen die
zichzelf snel de grond inboren. Deze kinderen hebben de tedere begeleiding van ouders
nodig bij hun zelfevaluaties. Zelfevaluaties moeten ook realistisch zijn en niet het gevolg
van verkeerde gedachten van een kind door een depressie of ongezonde levenservaringen.

Kinderen helpen vaardigheden te ontwikkelen

Als ouders hoge maar realistische verwachtingen hebben, ontwikkelen hun kinderen
vaak het zelfvertrouwen dat ze iets tot stand kunnen brengen. Dit zelfvertrouwen
wordt vooral gekweekt in een liefdevolle omgeving waarin de ouders hun kinderen
steun bieden en ze door vallen en opstaan dingen kunnen leren zonder afgekraakt te
worden als het niet lukt. Kinderen leren snel van hun fouten als ze de liefde, steun en
aanmoediging ervaren om het opnieuw te proberen. Kinderen dienen ook te weten dat
hun hemelse Vader nog steeds van ze houdt als ze fouten maken.

Ouders horen hun kinderen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen op gebie-
den die belangrijk zijn voor hun toekomst. Kinderen moeten leren om te werken, te
studeren, doelen te bereiken, aan regels te voldoen en met anderen om te gaan. Als ze
deze aspecten leren beheersen, zal hun zelfvertrouwen toenemen. Ouders kunnen hun
kinderen leren werken door dingen samen met hen te doen, vooral als ze nog jong
zijn. Ouders horen opgewekt en geduldig te zijn en het werk voor hun kinderen ple-
zierig te maken. Ze zetten hun kinderen het liefst aan tot bezigheden die de kinderen
aankunnen en waarmee ze hun talenten en natuurlijke vermogens kunnen ontwik-
kelen. Ouders moeten de kinderen geen activiteiten opdringen om hun eigen ambities
voor hun kinderen te verwezenlijken, vooral niet als de activiteiten niet essentieel zijn
voor het welzijn van het kind. De ouders en de kinderen raken dan gefrustreerd.

L E E R A C T I V I T E I T :  
K I N D E R E N  H E L P E N  H U N  E I G E N  G E D R A G  T E  E V A L U E R E N
Laat de deelnemers gebedvol de problemen en uitdagingen overdenken waarmee hun
kinderen te maken hebben en hoe zij, als ouders, de helpende hand uitsteken. Veroor-
delen ze de daden van hun kinderen en komen ze met oplossingen die geen verande-
ringen in het gedrag van de kinderen teweegbrengen? Stel in dat geval voor dat ze de
kinderen helpen hun eigen gedrag te evalueren zoals hiervoor is beschreven, waarbij de
ouders niet beschuldigend of veroordelend optreden. Laat ze met hun huwelijkspartner
of een andere ouder in een rollenspel bespreken hoe ze dat kunnen aanpakken.
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Ouders horen de prestaties van hun kinderen ook op te merken en ze te prijzen als
ze iets goed hebben gedaan.

Aan de hand van de volgende richtlijnen kunnen ouders hun kind complimenten
geven:

• Wees oprecht. Een kind heeft ongemeende complimenten snel door.

• Leg de nadruk op het gedrag en de uitwerking ervan op de ouder. Bijvoorbeeld:
‘Wat geweldig dat je hier bent en dat we rustig kunnen praten zonder ruzie.
Dat vind ik echt fijn.’ Ouders moeten zich niet richten op het kind zelf door
dingen te zeggen als: ‘Je bent zo’n goede jongen (of zo’n goed meisje).’ Het kind
vindt zichzelf misschien helemaal niet goed en beschouwt het compliment dan
als overdreven en manipulatief.

• Houd het kort. Enkele woorden zeggen meer dan veel woorden. Ouders die
maar blijven ratelen, brengen het kind in verlegenheid en maken van iets posi-
tiefs een negatieve ervaring.

• Doe het zo nu en dan. Een kind prijzen voor elk wissewasje ontkracht de
woorden van de ouders. Maar helemaal geen complimenten geven doet het
kind ernstig tekort. Zo nu en dan een complimentje geven heeft de beste uit-
werking. Ouders behoren in elk geval de belangrijke dingen die hun kinderen
doen op te merken.

Kinderen anderen laten dienen

Dienstbetoonprojecten leren kinderen onzelfzuchtig te zijn en aan anderen te denken.
President Spencer W. Kimball heeft het volgende gezegd over dienstbetoon:

‘Als we ons bezighouden met het wonder van dienstbetoon, hebben we de belofte
van Jezus dat als we ons erin verliezen, we onszelf vinden!

‘We “vinden” onszelf niet alleen omdat wij de goddelijke leiding in ons leven erva-
ren, maar hoe meer we onze medemens op gepaste wijze dienen, hoe meer inhoud
onze ziel krijgt. Wij gaan als persoon meer betekenen als we andere mensen dienen.
We krijgen meer inhoud als we andere mensen dienen. Het is dan echt makkelijker om
onszelf te “vinden” omdat er zo veel meer van ons te vinden is!’3

L E E R A C T I V I T E I T :  
Z O R G E N  V O O R  M O G E L I J K H E D E N  T O T  D I E N S T B E T O O N
Laat de deelnemers met hun huwelijkpartner of een andere ouder de noodzaak van
mogelijkheden tot dienstbetoon voor hun kinderen bespreken. Laat ze de mogelijkhe-
den in kaart brengen en een activiteit kiezen die geschikt is voor het gezin. Vraag ze
een tijdstip te plannen waarop ze samen met hun kinderen aan de slag kunnen gaan.

L E E R A C T I V I T E I T :  
V A A R D I G H E D E N  S T I M U L E R E N
Laat de deelnemers met hun huwelijkpartner of een andere ouder bespreken hoe ze de
vaardigheden bij hun kinderen kunnen stimuleren. Ouders kunnen hun kinderen leren
te werken, projecten te doen die belangrijk voor ze zijn, goede cijfers op school te
halen, atletische vaardigheden te ontwikkelen, en gebieden aangeven waarop ze zich
kunnen inzetten en uitblinken. Vraag de ouders een plan uit te werken, op te schrijven
en uit te voeren om de vaardigheden van hun kinderen te stimuleren. Moedig ze aan
om het succes van de kinderen door erkenning en complimentjes te versterken.
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VERTROUWEN IN DE HEER
Kinderen krijgen meer vertrouwen als ze geloof, deugd en integriteit ontwikkelen.
Ouders kunnen het zelfvertrouwen bij hun kinderen ook aankweken door ze lief te
hebben en te respecteren, ze te helpen vaardigheden te ontwikkelen en gelegenheden
te bieden om anderen te dienen.

Over geloof in de Heer heeft President Ezra Taft Benson gezegd: ‘Dit is mijn bood-
schap en mijn getuigenis: alleen Jezus Christus heeft het unieke vermogen die hoop
en kracht te verschaffen, waarmee wij de wereld kunnen overwinnen en boven onze
menselijke tekorten kunnen uitstijgen. Daarvoor moeten we ons geloof op Hem rich-
ten en volgens zijn wetten en leringen leven.’4

NOTEN

1. Conference Report, april 1977, p. 103; of Ensign, mei 1977, p. 69.

2. Conference Report, oktober 1970, p. 66; of Improvement Era, december 1970, pp. 72, 73.

3. ‘There Is Purpose in Life’, New Era, september 1974, p. 4.

4. Conference Report, oktober 1983, p. 5; of Ensign, november 1983, p. 6.
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‘WIE KAN DE OMVANG, DIEPTE EN PIJN 
VAN DE GESLAGEN WONDEN PEILEN, DIE BOZE, 

GEMENE WOORDEN TOT GEVOLG HEBBEN?’
P R E S I D E N T  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
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L E S  Z E S

BOOSHEID
OVERWINNEN

DOELEN VAN DE LES
Help ouders in deze les met het volgende:

• Bewust worden van de verwoestende gevolgen van onbeheerste boosheid op
het gezin.

• Begrijpen waar boosheid vandaan komt en de noodzaak om de verantwoording
te nemen voor problemen met boosheid.

• Manieren leren om boosheid te beheersen en te overwinnen.

• Een terugvalpreventieplan ontwikkelen zodat problemen met boosheid niet
terugkomen.

HET PROBLEEM VAN BOOSHEID
President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Boosheid is een venijnig en verwoestend
kwaad dat de genegenheid doodt en de liefde verjaagt.’1 Satan hitst gezinsleden op om
in toorn met elkaar te twisten (zie 2 Nephi 28:20; 3 Nephi 11:29; Moroni 9:3).

JACK

Jack zag ziedend van boosheid toe hoe zijn zoon Bart (15) vol branie de kamer binnen-
kwam en Steve (11) in zijn nekvel pakte en uit de ligstoel voor de televisie bonjourde.
‘Je zit in mijn stoel, stuk onbenul’, zei hij op dreigende toon. Steve kromp van pijn in
elkaar en zei zachtjes: ‘Die stoel is niet van jou.’ Toen Steve zich terugtrok, gaf Bart hem
met de rug van zijn hand een mep tegen het hoofd. Bart plofte in de stoel neer, pakte
de afstandsbediening, zocht een zender met rockmuziek op en schroefde het volume
flink op. Maanden van boosheid kwamen in Jack omhoog. Het zweet stond hem op het
voorhoofd. Zijn handen jeukten en zijn armen begonnen te trillen. Hier kan ik niet
tegen, dacht hij. Hij heeft niet alleen geen respect voor anderen, maar hij daagt me
opzettelijk uit. Hij weet dat ik dat soort gedrag niet pik. Jack liep kwaad op Bart af,
greep zijn arm beet en draaide die om terwijl hij schreeuwde: ‘Wie denk je wel dat je
bent? Je toont voor niemand enig respect. Je denkt alleen maar aan jezelf.’ Jack trok
Bart uit de stoel en krijste: ‘Ga naar je kamer. Ik wil je niet meer zien.’ Bart worstelde
zijn arm los en liep honend de voordeur uit en sloeg die met een knal achter zich dicht.

Enkele dagen later vertelden Jack en zijn vrouw het voorval aan een therapeut van
LDS Family Services. ‘Ik word zo kwaad op die knul dat ik een waas voor mijn ogen
krijg’, jammerde hij. ‘Ik kan niet meer fatsoenlijk met hem praten. Soms zeg ik dingen
waar ik later spijt van heb. Het probleem wordt steeds erger.’

De meeste ouders worden wel eens boos op hun kinderen. Die boosheid kan een
reden hebben, en ouders erop attenderen dat er iets mis is dat aangepakt moet worden.

55
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Verstandige ouders nemen dan ook gepaste maatregelen om kleine problemen niet uit
de hand te laten lopen. Soms zijn problemen te complex voor een simpele oplossing.
Kinderen kunnen opstandig en respectloos zijn en steeds weer boze gevoelens bij hun
ouders opwekken. Ouders moeten niet toegeven aan boze gevoelens en voorkomen dat
conflicten door hun toedoen uit de hand lopen.

Ouderling Lynn G. Robbins van de Zeventig heeft boosheid omschreven als ‘een
gedachtenzonde die tot vijandige gevoelens of gedrag leidt. Zij is de ontsteker van
agressie in het verkeer, wangedrag in het stadion en geweld in het gezin.’2 President
Gordon B. Hinckley heeft over de tragische gevolgen van boosheid gezegd: ‘Wie kan
de omvang, diepte en pijn van de geslagen wonden peilen, die boze, gemene woorden
tot gevolg hebben?’3 Over de hele wereld mishandelen ouders hun kinderen in ver-
baal, lichamelijk en seksueel opzicht. Ieder jaar komen er miljoenen meldingen van
vermeende kindermishandeling bij overheidsinstellingen binnen.

Boosheid is wel eens omschreven als ‘de verleidelijkste van alle negatieve emoties’.4

Degenen die boos worden, zijn er bijna altijd van overtuigd dat hun boosheid gerecht-
vaardigd is. Sommige mensen scheppen genoegen in hun woede-uitbarstingen. Ze
ervaren een bepaalde macht en superioriteit als ze anderen intimideren. Boosheid is
echter verslavend en heeft een verwoestende uitwerking op zowel de slachtoffers
ervan als op degenen die aan de verleiding toegeven.

Boosheid wordt op drie manieren verkeerd aangepakt — door agressie, internalise-
ring en passief-agressief gedrag.

Agressie. De boosheid wordt geuit door lichamelijk geweld (duwen, schoppen, slaan,
aan het haar en aan de oren trekken); emotionele en verbale mishandeling (schreeuwen,
schelden, vloeken, dreigen, beschuldigen, belachelijk maken, manipuleren, kleineren); sek-
suele mishandeling (incest, molestatie, seksuele pesterijen); en controle en dominantie.

Internalisering (verinnerlijking). De boosheid wordt op zichzelf gericht, wat
leidt tot zelfminachting, depressie of zelfvernietigend gedrag (alcohol- en drugsge-
bruik, zelfmoordpogingen, automutilatie).

Passief-agressief gedrag. De boosheid komt indirect tot uiting (traagheid, onver-
antwoordelijkheid, koppigheid, sarcasme, oneerlijkheid, prikkelbaarheid, ontevreden-
heid, kritiek, uitstel).

Boze ouders kunnen kinderen intimideren om gehoorzaam te zijn, maar de resul-
terende gedragsveranderingen zijn dan vaak van tijdelijke aard. Kinderen die tegen wil
en dank gehoorzamen, worden later vaak opstandig.

De prijs van boosheid

Een ouder zal minder snel boos reageren als de gevolgen ze duur komen te staan.
Helaas worden veel ouders boos op hun kinderen omdat ze denken dat de prijs van hun
boosheid wel meevalt. Ze halen veel sneller uit naar hun kinderen dan naar een vriend
of vriendin, een collega, werkgever, politieagent of gerespecteerd kerkleider. De prijs die
ouders op den duur voor de boosheid op hun kinderen moeten betalen, is echter veel
hoger dan de eventuele voordelen ervan. Die prijs bestaat onder meer uit het volgende:

• Verlies van de Geest.

• Verlies van respect (voor zichzelf en van gezinsleden).

• Verlies van vriendschap en medewerking.

• Verlies van zelfvertrouwen.

• Schuld en eenzaamheid.

• Gespannen relaties.

• Schade aan zichzelf en anderen.
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• Kinderen die hun ouders vrezen in plaats van liefhebben.

• Kinderen die opstandig worden, delinquent gedrag vertonen en op jonge leef-
tijd uit huis gaan.

• Kinderen die mislukken op school.

• Meer kans op problemen zoals depressies, slechte gezondheid, verslavingsge-
drag en werkgerelateerde problemen.

OORZAKEN VAN BOOSHEID
Sommige ouders willen met boosheid hun kinderen intimideren en overheersen, zich
superieur voelen of problemen uit de weg gaan. Boosheid kan voortkomen uit hoog-
moed en zelfzucht, bijvoorbeeld als iemand zijn of haar zin niet krijgt, of uit een
gebrek aan zachtmoedigheid (geduld bij provocaties). Sommige mensen worden boos
als ze gefrustreerd, gekwetst of teleurgesteld zijn.

Boosheid komt ook vaak om de hoek kijken als iemand zich bedreigd, tekortgedaan
of verkeerd behandeld voelt of dat bij een ander meent te zien. De bedreiging kan
lichamelijk of emotioneel zijn. Iemand kan bijvoorbeeld bang zijn voor lichamelijk
geweld, voor vernedering of voor het verlies van de achting in eigen ogen of in die
van anderen. In het eerdere voorbeeld voelde Jack zich bedreigd in zijn beeld als een
gerespecteerde vader die controle heeft over het gedrag van zijn kinderen. Hij maakte
zich zorgen dat anderen hem zouden veroordelen als een machteloze en slechte vader.

Verdraaide percepties

Percepties van gevaar zijn vaak verdraaid. Boosheid treedt maar al te vaak op als men
de intentie van een ander verkeert inschat: ‘Hij wil me pijn doen’; ‘Ze wil me dat niet
geven’; ‘Mijn gevoelens laten hem koud’; ‘Hij gebruikt me.’

Sommige mensen worden boos zonder eerst na te denken. Die boosheid is vaak
moeilijk te beheersen, omdat het allemaal zo snel gebeurt. In andere situaties wordt de
boosheid steeds meer opgekropt, als iemand bijvoorbeeld het gevoel heeft dat hij of zij
voortdurend wordt bedreigd, onheus wordt bejegend of verkeerd wordt behandeld.
Iemands boosheid kan ook steeds groter worden als hij of zij te lang bij een gebeurte-
nis stilstaat, waarbij alles in gedachten vaak veel erger lijkt dan het in werkelijkheid is.

Als iemand zich bedreigd voelt en boos op iemand reageert, maakt het lichaam zich
gereed om in actie te komen. De bloeddruk stijgt, de spieren spannen zich aan, de adem-
haling gaat sneller en de gedachten richten zich op de dreiging of verkeerde behandeling.
Deze staat van paraatheid kan in één explosieve verbale of lichamelijke reactie op de
waargenomen dreiging aangewend worden. Of een reeks provocaties kunnen ertoe lei-
den dat alles steeds verder wordt opgekropt. De persoon explodeert dan vaak door een
situatie die niet eens zo belangrijk hoeft te zijn en normaliter wordt genegeerd.

L E E R A C T I V I T E I T :  
D E  P R I J S  V A N  B O O S H E I D  I N Z I E N
Boze ouders ontkennen of bagatelliseren soms de gevolgen van hun boosheid. Als ze de
prijs van hun boosheid goed beseffen, kan dat stimulerend werken om de problemen van
hun boosheid te overwinnen. Vraag de cursisten na de presentatie van de prijs die ze voor
hun boosheid betalen (zie boven) om op te schrijven welke prijs zij voor hun boosheid
betalen. Help ze zo nodig een paar minuten om een en ander op een rij te krijgen.

Nadat de ouders hebben opgeschreven welke prijs ze voor hun boosheid moeten beta-
len, laat ze dan vaak naar het lijstje kijken als herinnering aan de gevolgen van die boos-
heid. Als ze hun boosheid leren beheersen en de items op hun lijstje niet meer van
toepassing zijn, kunnen ze die wegstrepen — een goed teken dat ze vooruitgang maken.
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Deze fysiologische veranderingen duiden op enkele belangrijke sleutels om boosheid
te reguleren. Het beste moment waarop ouders kunnen handelen is zodra ze een toe-
name in de stress ervaren. Ze kunnen dan verder onderzoeken waar de dreiging van-
daan komt en deze beter plaatsen. Een beter begrip kan het gevoel van dreigend gevaar
verminderen en daarmee ook de kans op boosheid. Negatieve, boosheid opwekkende
gedachten worden eerder vervangen door positieve, rustgevende gedachten als
iemand positiever naar de situatie kijkt. De ouder kan productievere manieren beden-
ken om op de bedreiging of onheuse bejegening te reageren, waarmee het probleem
wordt opgelost in plaats van verergerd.

Een gefrustreerde ouder kan situaties die waarschijnlijk nog meer stress opleveren
ook vermijden tot hij of zij meer ontspannen en beheerst kan reageren. De ouder kan
de situatie vervolgens zonder boosheid proberen op te lossen.

BOOSHEID OVERWINNEN
De volgende beginselen kunnen ouders helpen om problemen met boosheid te over-
winnen. Vraag de ouders bij het overbrengen van deze beginselen vooral te letten op
wat voor hen het beste werkt.

Bidden

Ouders dienen met een oprechte bedoeling te bidden om hun boze gevoelens te over-
winnen. De psalmist leert ons dat de Heer degenen die bidden zal bewaren in de stor-
men van het leven: ‘Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij voerde hen
uit hun angsten; Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil wer-
den. Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen, en Hij leidde hen naar de haven
van hun begeerte’ (Psalmen 107:28–30). Vasten en priesterschapszegens zijn eveneens
goed om boze gevoelens te overwinnen. Priesterschapszegens, gebeden en vasten die-
nen gepaard te gaan met de inspanningen van het individu zelf om te veranderen.

Onderliggende problemen oplossen

Ouders dienen met hun kinderen te praten en de problemen op te lossen die hun boos-
heid oproepen. De meeste problemen zijn vreedzaam op te lossen. Meer informatie in
dat opzicht staat in les 3 (‘Communiceren met liefde’), les 7 (‘Conflicten oplossen’) en
les 9 (‘Consequenties toepassen’). Bij het aanpakken van problemen horen ouders met
hetzelfde respect tegen hun kinderen te praten als ze aan een werkgever, collega,
vriend of vriendin of kerkleider zouden tonen.

Verantwoording nemen voor boosheid

Ouders die een probleem hebben met boosheid, moeten toegeven dat ze dat probleem
hebben en er de verantwoording voor nemen voordat ze ermee kunnen afrekenen.
Kinderen kunnen hun ouders weliswaar prikkelen, maar ouders zijn verantwoorde-
lijk hoe ze daarop reageren. Ze kunnen leren hun boosheid te beheersen en op een
betere manier te reageren.

Sommige mensen praten hun boosheid goed en beweren dat ze zo zijn opgegroeid.
Sommige ouders gebruiken bijvoorbeeld lichamelijk geweld bij hun kinderen omdat dat
in hun cultuur gebruikelijk is. Maar dergelijk gedrag is niet acceptabel voor onze hemelse
Vader. Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat
ons lidmaatschap in het gezin van God voorrang heeft boven onze culturele identiteit:

‘Uw hemelse Vader heeft u aangewezen om geboren te worden in een bepaalde
afstammingslijn, waaruit u uw erfgoed van ras, cultuur en tradities hebt ontvangen.
Die afstamming kan u een rijk erfgoed en grote reden tot vreugde verschaffen. Maar
u hebt wel de plicht om vast te stellen of er iets in dat erfgoed is waarvan u zich moet
ontdoen omdat het indruist tegen het plan van geluk van de Heer. (...)
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‘(...) Geen gezin kan lang standhouden in een situatie vol angst of geweld; dat leidt
tot twist en opstandigheid. Liefde is het fundament voor een gelukkig gezin.’5

Als mensen een probleem inzien, kunnen ze zich bekeren en het probleem aanpakken.

De cirkel van boosheid onderkennen

Als een ouder vaak boos is, kan er sprake zijn van een gedragscyclus die in vier fasen
verloopt. Gedragswetenschappers hebben verschillende namen aan de fasen in deze
cirkel toegekend, maar de wezenlijke kenmerken zijn gelijk. Hierna volgt een samen-
vatting van de cirkel zoals die door de specialisten op het gebied van woedebeheersing
Murray Cullen en Robert E. Freeman-Longo is beschreven.6 Mensen zijn het beste in
staat om hun boosheid in de eerste fasen van de cirkel te beheersen, voordat de fysi-
ologische veranderingen plaatsvinden.

Fase van ‘doen alsof alles normaal is’. Het leven verloopt zonder problemen,
maar er is sprake van onderhuidse boosheid die de manier van leven en denken van de
persoon beïnvloedt. Gebeurtenissen en situaties zorgen steevast voor bepaalde verkeerde
denkpatronen. De persoon rationaliseert en vergoelijkt deze verkeerde denkpatronen.

Fase van ‘opkroppen’. Als de persoon zich verder richt op het verkeerde denkpa-
troon, gaat hij of zij zich bedreigd voelen en boos reageren. De gedachten van de per-
soon vervallen steeds weer in een bekend patroon, zoals: ‘Het maakt haar toch niets
uit wat ik als ouder tegen haar zeg’ of ‘Ik moet altijd alles doen hier, hij steekt nooit
een hand uit.’ Er zijn lichamelijke signalen dat de persoon boos wordt (spanning, stijf-
heid, gespannenheid, bonzend hart, snelle ademhaling, buikpijn of een plotseling
warm gevoel). De persoon fantaseert over en plant hoe hij of zij de boosheid kan bot-
vieren en gaat mogelijk over tot verslavingsgedrag dat de boosheid nog verder ver-
sterkt (drugs- en alcoholmisbruik, te veel eten, te veel werken).

Fase van ‘boosheid uiten’. Boosheid wordt naar anderen geuit door naar ze te
schreeuwen, ze te kleineren en lichamelijk of seksueel te mishandelen. Of de boosheid
keert zich naar binnen toe in de vorm van zelfminachting, zelfmoordpogingen of
alcohol- of drugsmisbruik.

Fase van ‘neerwaartse spiraal’. De persoon ervaart schuld en schaamte. De ver-
dedigingsmechanismen treden in werking en de persoon probeert de boosheid goed te
maken door ‘iets goeds’ te doen om te bewijzen dat hij of zij een goed iemand is. De per-
soon neemt zich vervolgens voor om zijn of haar boosheid te beheersen. Als het voor-
nemen weer verwatert, valt de persoon terug in de fase ‘doen alsof alles normaal is’.

Een logboek van boosheid bijhouden

Een logboek van boosheid bijhouden kan een ouder bewuster maken van zijn of haar
cirkel van boosheid.7 De ouder kan boosheid beter in de kiem leren smoren met behulp
van de beginselen in deze les.

L E E R A C T I V I T E I T :  
U W  C I R K E L  V A N  B O O S H E I D  O N D E R K E N N E N
Geef de deelnemers een kopie van het formulier ‘Mijn cirkel van boosheid onderken-
nen’ op pagina 65. Vraag de deelnemers de lege velden in te vullen. Vertel dat deze
activiteit ze zal helpen om hun cirkel van boosheid te herkennen als ze daar proble-
men mee hebben.
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Boosheid opwekkende gedachten ombuigen

Ouders moeten naar andere verklaringen zoeken voor het gedrag waarover ze zich
boos maken. Een kind dat brutaal tegen ze is, heeft bijvoorbeeld een zware dag op
school achter de rug. Een opstandig kind voelt zich misschien alleen geaccepteerd door
leeftijdsgenoten die onacceptabel gedrag vertonen. Ouders zouden situaties die ze
dwarszitten moeten beschouwen als problemen die om een oplossing vragen en als
gelegenheden om een betere band met hun kinderen te krijgen, niet als bedreigende
gebeurtenissen die om een dramatische, boze reactie vragen.

Als ouders boze gedachten willen aanpakken, is timing van cruciaal belang. Als
iemand erg boos wordt, is hij of zij niet meer voor rede vatbaar. De persoon kan dan
beter van de situatie weggaan en tot bedaren komen.

Net zoals sporters en musici urenlang oefenen om in bepaalde situaties optimaal te
presteren, kunnen ouders oefenen om optimaal te reageren als ze tot boosheid geprik-
keld worden. Raymond Novaco van de University of California te Irvine heeft geop-
perd dat mensen het begin van een boze reactie leren onderkennen en verkeerde
gedachten vervangen door positieve uitspraken die een accuratere kijk op de situatie
bevorderen.8 Op rustige momenten kunnen ze gezondere uitspraken mentaal door-
nemen, zoals: ‘Hoe los ik dit probleem op? Ik raak overstuur, maar ik weet wat ik
moet doen. Ik kan deze situatie aan. Ik weet hoe ik mijn boosheid onder controle kan
houden. Ik kan mijn gevoel voor humor behouden.’

Als een echte provocatie begint, kan iemand deze of andere geschikte uitspraken
gebruiken: ‘Wat wil ik met deze interactie bereiken? Ik win er niets mee als ik boos
word. Als ik boos word, betaal ik een prijs die ik niet wil betalen. Ik moet zoeken naar
iets positiefs. Ik moet niet uitgaan van het ergste of voorbarige conclusies trekken.
Mijn boosheid is een teken dat ik mijzelf moet toespreken. Ik kom er wel uit. Ik kan
deze persoon met respect behandelen.’

L E E R A C T I V I T E I T :  
P O S I T I E V E  U I T S P R A K E N  G E B R U I K E N
Laat de cursisten situaties beschrijven waarbij ze vaak boos worden. Laat ze positieve
uitspraken opschrijven waardoor ze minder snel boos worden in die situaties, en reac-
ties op basis van de uitspraken oefenen die ze in situaties waarin ze tot boosheid wor-
den geprikkeld kunnen gebruiken. Ze kunnen zich elke situatie voor de geest halen
terwijl ze in gedachten de uitspraken doornemen. Laat ze deze oefening enkel keren
per dag doen, tot ze de nieuwe denkwijze in hun hoofd hebben. Deze mentale oefe-
ning draagt ertoe bij dat ze in echte situaties gepast reageren.

L E E R A C T I V I T E I T :  
E E N  L O G B O E K  V A N  B O O S H E I D  B I J H O U D E N
Vraag de ouders telkens een logboek van boosheid bij te houden als ze de komende
week boosheid ervaren. (Een voorbeeldlogboek staat op pagina 66. Een leeg logboek
staat op pagina 67. Maak voor elke cursist een kopie van het voorbeeld en drie of vier
kopieën van het lege logboek.) Door deze oefening worden de deelnemers zich bewust
van hoe ze denken, zich voelen en reageren als situaties ze tot boosheid prikkelen. Ze
worden zich mogelijk bewust van gedragspatronen die ze moeten veranderen. Het log-
boek dient ook als stimulans om anders te gaan denken en handelen, zodat ze een
effectievere ouder worden.
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Uit de situatie weggaan

Het beste moment waarop ouders kunnen handelen is zodra ze een toename in de
stress ervaren. Ze kunnen leren hun boosheid te peilen. Eén manier om dat te doen is
een denkbeeldige thermometer met het boosheidniveau voor ogen te houden. Als ze
bij 30 graden hun zelfbeheersing gaan verliezen, moeten ze uit de situatie weggaan
voordat ze oververhit raken. Dan kunnen ze tegen het kind zeggen: ‘Ik word boos. Ik
heb even tijd nodig om af te koelen.’ Het is niet goed om het kind de schuld te geven
door te zeggen: ‘Je maakt me boos.’

Kalmerende activiteiten zoeken

Rustgevende activiteiten zijn bijvoorbeeld mediteren, werken, joggen, zwemmen,
luisteren naar muziek of een boek lezen. Ouders moeten hun boosheid niet de vrije
teugel geven of over het voorval blijven malen om te proberen rustig te worden. Als
ze gaan malen of de boosheid de vrije loop laten, loopt de situatie vermoedelijk uit de
hand. Als ze het voorval steeds weer in gedachten herkauwen, zullen ze de situatie
eerder blijven overdrijven. Als ze hun boosheid uiten, doen ze dat ook en praten ze in
gedachten de uitbarsting van hun boosheid goed.

Dankbaarheid en kijken naar het goede in hun kinderen kan ouders helpen beda-
ren. Een andere manier om rustig te worden is de raad van president Boyd K. Packer
van het Quorum der Twaalf op te volgen om ongewenste gedachten te verjagen door
heilige muziek: ‘Als de muziek begint te spelen en de woorden zich in uw gedachten
vormen, zullen de ongepaste gedachten verdwijnen. De hele sfeer op het toneel van
uw verstand zal erdoor veranderen. Omdat [de muziek] opbouwend en zuiver is, zul-
len de slechte gedachten verdwijnen.’9

Onderliggende gevoelens uiten

Boosheid wordt vaak geuit in plaats van gevoelens van verdriet, angst, onbehagen of
afwijzing. Sommige mensen aarzelen om deze gevoelens te uiten, uit angst dat ze
zwak of kwetsbaar zullen overkomen.

Als mensen onderliggende gevoelens kalm kunnen verwoorden, tonen ze wat hen
werkelijk dwarszit, niet alleen maar hun vijandigheid. Als de echte problemen op tafel
komen, zijn conflicten sneller uit de wereld.

Er is vaak meer moed voor nodig om eerlijk te zijn dan om boos te zijn. Als ouders
hun onderliggende gevoelens uiten, merken ze vaak dat kinderen zich minder gaan
verweren en gewilliger zijn om de problemen op te lossen. De onderlinge relaties gaan
er dan op vooruit.

Sommige mensen vinden het moeilijk om hun gevoelens die aan hun boosheid ten
grondslag liggen, te herkennen en te uiten. Het zou ze kunnen helpen om samen met
hun huwelijkspartner na te gaan waar de boosheid vandaan komt, los van het wan-
gedrag van de kinderen, zoals de bezorgdheid dat de ouder er niets van bakt of de
angst dat het kind het niet zal redden in de maatschappij. Als de ouder de onderlig-
gende gevoelens eenmaal helder voor ogen heeft, kan hij of zij er met de huwelijks-
partner of het kind zonder boosheid over praten.

BETTY

Telkens wanneer Betty aan naschoolse activiteiten meedeed, zag ze op tegen de boze
reactie van haar moeder. Nadat haar moeder een ouderschapscursus had gevolgd,
begon ze de gevoelens te uiten die met haar boosheid te maken hadden. ‘Ik ben zo
bang dat je in de problemen komt, net zoals mijn moeder toen zijn een tiener was. Ze
raakte zwanger en ik werd geboren’, bekende ze. ‘Ik wil niet dat jou dat overkomt.’ Betty
verzekerde haar moeder dat ze zich volledig aan de wet van kuisheid wilde houden. De
moeder was gerustgesteld en stond voortaan meer open voor de activiteiten van Betty.
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Geestelijke veranderingen bewerkstelligen

Tot Christus komen betekent onder meer een geestelijke verandering ondergaan die
resulteert in vreedzaam en liefdevol gedrag. Ouderling Marvin J. Ashton van het
Quorum der Twaalf heeft gezegd over waarlijke bekering: ‘Wij gaan anderen met
meer geduld en liefde behandelen, en hebben het verlangen om een positieve rol in hun
leven te spelen.’10 Boosheid is dan minder een probleem.

Het Boek van Mormon beschrijft een ‘grote verandering’ in het hart door bekering
en discipelschap — een geneigdheid ‘om voortdurend goed te doen’ (Mosiah 5:2). Pau-
lus heeft geschreven: ‘De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedig-
heid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing’ (Galaten
5:22–23). Mormon heeft de volgende raad gegeven, die op iedereen van toepassing is
die zijn of haar boosheid tracht te beteugelen: ‘Bidt tot de Vader met alle kracht van
uw hart dat gij met die liefde — die Hij heeft geschonken aan allen die ware volgelin-
gen zijn van zijn Zoon Jezus Christus —vervuld zult zijn, opdat gij zonen van God
zult worden; opdat wij, wanneer Hij verschijnt, Hem gelijk zullen zijn, want wij zul-
len Hem zien zoals Hij is’ (Moroni 7:48).

Als mensen geestelijk veranderen, worden ze minder snel boos en krijgen ze meer
zelfvertrouwen dat ze hun boosheid onder controle kunnen houden. Ouders kunnen
deze verandering als volgt in de hand werken:

• Dagelijks in de Schriften lezen en de leringen ervan in hun leven toepassen.

• Dagelijks bidden om hulp in alle aspecten van het leven, waaronder problemen
met boosheid.

• Bekering en zoeken naar de genezende kracht van de verzoening.

• Waar nodig de hulp van de bisschop inroepen.

• Persoonlijke doelen stellen om problemen met boosheid een voor een te over-
winnen.

• Bidden dat ze de mensen om hen heen zien zoals de Heer hen ziet.

• Verbonden hernieuwen en de tempel en de kerk bezoeken.

Terugval voorkomen

Terugvalpreventie is het proces waarbij de cirkel van boosheid door de persoon zelf
wordt doorbroken door de gedachten en het gedrag te veranderen en door anderszins in
te grijpen. Deze interventiestrategieën voorkomen dat de boosheid toeneemt. Bij terug-
valpreventie en interventiestrategieën kan de hulp van familie, vrienden, collega’s, een

L E E R A C T I V I T E I T :  
G E E S T E L I J K H E I D  V E R G R O T E N
Laat de deelnemers nadenken en opschrijven hoe ze hun geestelijke instelling gaan
vergroten en de Heiland meer gaan volgen. Laat ze goed over dit onderwerp naden-
ken en bidden en er zo nodig met hun bisschop of huwelijkspartner over praten.

L E E R A C T I V I T E I T :  
O N D E R L I G G E N D E  G E V O E L E N S  I D E N T I F I C E R E N
Vraag de deelnemers hun onderliggende gevoelens te identificeren en te benoemen
als ze boos worden. Daag ze uit om die gevoelens te erkennen en te uiten, zodat ze
beter met hun boosheid kunnen omgaan en alternatieve reacties leren toe te passen.
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bisschop of therapeut een leerkracht gewenst zijn. Terugvalpreventie is doorgaans tij-
dens de eerste twee fasen in de cirkel van boosheid aan de orde: de fase van ‘doen alsof
alles normaal is’ en de fase van ‘opkroppen’. De persoon leert de risicofactoren (gebeur-
tenissen of emoties die boosheid uitlokken) herkennen en er zó op te reageren dat de cir-
kel wordt doorbroken en er geen terugval plaatsvindt. Hieronder staan voorbeelden van
hoe iemand een terugval kan voorkomen.

Fase van ‘doen alsof alles normaal is’. De persoon onderkent een probleem met
boosheid maar beheerst het op een gezonde manier. Hij of zij is zich bewust van wat
de boosheid oproept en gebruikt strategieën om ermee om te gaan, zoals het vermij-
den van situaties met een verhoogd risico, ontspanning zoeken en een time-out
nemen. De persoon spant zich actief in om de conflicten en problemen die de boos-
heid in de hand werken op te lossen.11

Fase van ‘opkroppen’. De persoon gebruikt nieuwe strategieën om de boosheid te
temperen. Hij of zij corrigeert en vervangt negatieve gedachten door positieve uit-
spraken (‘Ik kan het aan’ of ‘Ik kom wel met een oplossing voor dit probleem’). Hij
of zij erkent de onplezierige gevoelens die achter de boosheid schuilgaan, en ziet in dat
die gevoelens normaal zijn. De persoon stopt met bepaalde gedragspatronen, waar-
onder het fantaseren over wat hij of zij met de boosheid gaat doen. Hij of zij praat
over de problemen of, als de situatie niet te veranderen is, schrijft die van zich af. De
persoon stopt zijn of haar energie in lichamelijke activiteiten en krikt het zelfvertrou-
wen op door iets te doen wat hij of zij leuk vindt.12 De persoon streeft ook naar een
geestelijke wedergeboorte.

DE VREDE VAN GOD
President Joseph F. Smith beklemtoonde hoe belangrijk het is om vriendelijk te zijn
voor kinderen in plaats van boos: ‘Als u met ze praat, doe dat dan niet in boosheid,
doe het niet hardvochtig, of met een veroordelende geest. Spreek vriendelijk tegen ze;
(...) zo nodig (...) huil met ze (...). Verzacht hun hart; geef ze een gevoel van liefde
voor u. Gebruik geen zweep en geen geweld, maar (...) benader ze met rede, met over-
reding en ongeveinsde liefde.’13

Mensen die de beginselen en suggesties in deze les toepassen, kunnen leren hun
boosheid te beheersen in plaats van andersom. Hieronder staat een voorbeeld van hoe
iemand zijn boosheid wist te overwinnen.

‘Ik liep vaak rond met het gevoel dat ik iedereen die ik zag wel wat aan kon doen.
Mijn leven stond in het teken van woede. Ik kon niet met mijn eigen vrouw en kin-
deren praten zonder in woede uit te barsten. Mensen begonnen me te mijden. Ik
haatte mezelf en ik haatte hen. Ik had vaak de neiging om iemand te slaan — wie dan
ook. Ik barstte bij het minste of geringste in woede uit. Uiteindelijk ben ik hulp gaan
zoeken. In therapiesessies praatte ik over allerlei zaken die me al langer dwarszaten
— problemen die met mijn boosheid te maken hadden. Ik leerde om anders te gaan
denken en anderen in een beter daglicht te gaan zien. Ik ben evangeliebeginselen op

L E E R A C T I V I T E I T :  
E E N  T E R U G V A L P R E V E N T I E P L A N  O N T W I K K E L E N
Laat de deelnemers aan de hand van het overzicht op pagina 68 een plan opstellen om
niet terug te vallen in hun boosheid. Geef ze allemaal kopieën van het overzicht.
Bespreek hoe de suggesties in deze les van toepassing zijn op het terugvalpreventieplan.
Geef ze de opdracht om de komende week onder gebed de hulp van de Heer te zoeken
en de hulp van familie en goede vrienden bij het opstellen en uitvoeren van hun plan.

36613_120_BODY.qxd  12-30-2009  1:28 PM  Page 63



64

B O O S H E I D O V E RW I N N E N

mijn problemen gaan toepassen — gebed, schriftstudie, vergeving. Ik begon me beter
te voelen over mezelf. Na verloop van tijd is de boosheid verdwenen en had ik mijn
leven weer in de hand. Nu kan ik normaal met mijn gezin omgaan. Ik geniet ervan
om met andere mensen om te gaan. Het lijkt alsof ik mijn leven heb teruggekregen.’

De apostel Paulus heeft gezegd dat ‘de vrede Gods (...) alle verstand te boven gaat’
(Filippenzen 4:7). Zij die met boosheid hebben geworsteld, weten hoe bevrijdend het
is om verlost te zijn van die gevoelens en om vrede te ervaren. Ouders die door boos-
heid zijn geketend, kunnen dit probleem overwinnen en gemoedsrust vinden.

Ouders dienen de krachtige invloed van de Heilige Geest nooit te vergeten of te
onderschatten. Als ze de Heer om hulp vragen, zal de Heilige Geest hen troosten, steu-
nen en leiden in het beheersen en overwinnen van hun boosheid (zie Johannes
14:26–27; LV 8:2–3).
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MIJN CIRKEL VAN BOOSHEID ONDERKENNEN
Beschrijf de situaties waarin u vaak boos wordt (bijvoorbeeld: huwelijkspartner maakt ruzie met mij, negatief
saldo op bankrekening, wanorde in huis):

Beschrijf de gedachten of zelfrechtvaardigingen die uw boosheid verergeren (bijvoorbeeld: mijn huwelijkspartner
geeft alleen om zichzelf; mijn man heeft totaal geen verantwoordelijkheidsgevoel):

Beschrijf de onderliggende gevoelens van uw boosheid (bijvoorbeeld: geen respect, gebruikt, genegeerd):

Beschrijf de lichamelijke signalen die aangeven dat u boos wordt (bijvoorbeeld: zweethanden, snelle hartslag,
gespannenheid, prikkelbaarheid):

Beschrijf wat u doet om uw boosheid te voeden (bijvoorbeeld: blijven hangen in de situatie, weigeren erover te praten,
alcohol drinken):

Beschrijf hoe u uw boosheid uit (ook uw ergste gedrag):

Beschrijf uw gedachten, gevoelens en gedragingen nadat u uw boosheid hebt botgevierd (bijvoorbeeld: opluchting,
schuld, spijt, boetvaardig):
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VOORBEELDLOGBOEK VAN BOOSHEID

Benodigde informatie Situatie A Situatie B

Datum en aanleiding (gebeurtenis of persoon): 19/10 Onenigheid met echtegenoot. 20/10 Kinderen misdragen zich.

Intensiteit van mijn boosheid: Een beetje Heel erg Een beetje Heel erg
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Gedachten die mijn boosheid voeden: Hij is een hufter. Geeft niet om mij. Kinderen luisteren nooit. Hebben geen 
respect voor me.

Onderliggende gevoelens van mijn boosheid: Niet geliefd, genegeerd, niet gewaardeerd. Gebruikt, genegeerd.

Hoe ben ik met mijn boosheid omgegaan: Schreeuwde tegen hem. Noemde hem een hufter. Zei kalm dat ze naar hun kamer moesten gaan 
tot ze zich konden gedragen.

Woorden tegen mezelf verteld bij boosheid: Hij verdient straf. Hij heeft me gekwetst. Het zijn nog maar kinderen. Ze probeerden 
Ik zet het hem alleen betaald. me niet uit te dagen.

Succes in het beheersen van mijn boosheid: Geen Geweldig Geen Geweldig
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Wat leek te helpen: Niets heeft geholpen. Wat ik deed maakte Nam een time-out. Ging een eindje wandelen 
het nog erger. en praatte daarna met de kinderen.

Boosheid onderdrukt, geuit of opgelost: Gevoelens onderdrukt na mijn uitbarsting. Mijn frustraties uitgepraat.

Wat ga ik de volgende keer beter doen: Niet reageren. Kalmeren voordat ik wat zeg. Niets. Ging deze keer goed.

Aangepast overgenomen uit Murray Cullen and Robert E. Freeman-Longo, Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger
(Holyoke, Massachusetts: NEARI Press, 2004), pp. 33–34. ISBN 1-929657-12-9.
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LOGBOEK VAN BOOSHEID

Benodigde informatie Situatie A Situatie B

Datum en aanleiding (gebeurtenis of persoon):

Intensiteit van mijn boosheid: Een beetje Heel erg Een beetje Heel erg
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Gedachten die mijn boosheid voeden:

Onderliggende gevoelens van mijn boosheid:

Hoe ben ik met mijn boosheid omgegaan:

Woorden tegen mezelf verteld bij boosheid:

Succes in het beheersen van mijn boosheid: Geen Geweldig Geen Geweldig
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Wat leek te helpen:

Boosheid onderdrukt, geuit of opgelost:

Wat ga ik de volgende keer beter doen:

Aangepast overgenomen uit Murray Cullen and Robert E. Freeman-Longo, Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger
(Holyoke, Massachusetts: NEARI Press, 2004), pp. 33–34, 117. ISBN 1-929657-12-9.
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MIJN TERUGVALPREVENTIEPLAN

Aanleidingen voor boosheid: Strategieën om ermee om te gaan of eraan te ontsnappen:

Aanleidingen voor boosheid: Strategieën om ermee om te gaan of eraan te ontsnappen:

Acties om problemen op te lossen die tot boosheid leiden:

FASE VAN ‘OPKROPPEN’ EN GEBRUIK VAN INTERVENTIES

NORMALE FASE
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L E S  Z E V E N

CONFLICTEN
OPLOSSEN

DOELEN VAN DE LES
Help ouders in deze les met het volgende:

• Inzien dat meningsverschillen onvermijdelijk zijn en dat gezinnen die conflic-
ten oplossen een hechtere band krijgen en sterker worden.

• Leren omgaan met conflicten thuis.

• Begrijpen hoe conflicten vreedzaam kunnen worden bijgelegd.

HET PROBLEEM VAN NIET-OPGELOSTE CONFLICTEN
Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat
het gezin een van de favoriete doelwitten van Satan is: ‘[Satan] drijft een wig tussen
vaders en moeders door de harmonie thuis te verstoren. Hij verleidt kinderen om hun
ouders ongehoorzaam te zijn. (...) Dat is voldoende, want Satan weet dat hij het werk
van de Heer het doeltreffendst verstoort door de functie en de heiligheid van het gezin
aan te tasten.’1

Een oudere vrouw vertelde eens met veel verdriet over de gevolgen van niet-opgeloste
conflicten in haar familie: ‘Toen mijn laatste broer was overleden, gingen mijn gedach-
ten tijdens de plechtigheid aan het graf uit naar de tragische gebeurtenissen in onze jeugd,
waardoor mijn drie broers verbitterd raakten en het ouderlijk huis en het herstelde evan-
gelie, dat zoveel voor mij heeft betekend, vaarwel zeiden. Mijn vader was een gelovig
man, maar ook veeleisend en twistziek. Hij berispte zijn kinderen vaak zowel in het open-
baar als thuis. Toen mijn broers ouder werden, gingen ze zich steeds meer verzetten. De
ruzies waren bitter en gemeen en eindigden vaak in vloeken en lelijke woorden. Al mijn
broers zijn op jonge leeftijd uit huis gegaan en kwamen maar zelden bij hun ouders op
bezoek. Ook wilden ze niets met het geloof van mijn vader te maken hebben.’

Er zijn talloze oorzaken van conflicten. Sommige ouders zijn veel te toegeeflijk en
staan hun kinderen alles toe, tot het gedrag uit de hand loopt. Andere ouders zijn te
streng en zetten hun kinderen aan tot opstandigheid. Sommige ouders reageren te
heftig op de drang van hun kinderen naar onafhankelijkheid. Sommige kinderen
dwalen af en gedragen zich moedwillig tegen de regels en normen van het gezin.

Gezinsleden krijgen een hechtere band en worden sterker als ze conflicten met suc-
ces kunnen oplossen. Niet-opgeloste conflicten zijn funest voor de onderlinge band in
het gezin en veroorzaken veel verdriet.

CONFLICTEN OPLOSSEN
Tijdens zijn bediening onder de Nephieten keurde de Heiland de geest van twisten af:

‘Hij die de geest van twisten heeft, is niet van Mij, maar van de duivel, die de vader van
twisten is, en hij hitst het hart der mensen op om in toorn te twisten, de een met de ander.

69
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‘SATAN WEET DAT HIJ HET WERK VAN DE HEER HET
DOELTREFFENDST VERSTOORT DOOR DE FUNCTIE EN 

DE HEILIGHEID VAN HET GEZIN AAN TE TASTEN.’
O U D E R L I N G  M .  R U S S E L L  B A L L A R D
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‘Zie, (...) dit is (...) mijn leer: dat zulke zaken moeten worden weggedaan’ (3 Nephi
11:29–30).

Jezus leerde de mensen dat ze hun onenigheid met anderen dienden bij te leggen
voordat ze tot Hem zouden komen:

‘Indien gij tot Mij komt, of verlangt tot Mij te komen, en gij herinnert u dat uw
broeder iets tegen u heeft —

‘ga dan naar uw broeder toe, en verzoen u eerst met uw broeder, en kom dan tot
Mij met een volmaakt voornemen des harten, en Ik zal u aannemen’ (3 Nephi
12:23–24; zie ook 3 Nephi 12:9).

Deze leringen zijn ook van toepassing op ouders en hoe ze met hun kinderen
omgaan. In de proclamatie over het gezin hebben het Eerste Presidium en het Quorum
der Twaalf de formule van de Heiland om kinderen met succes op te voeden opnieuw
aangehaald: ‘Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en rechtscha-
penheid op te voeden, te voorzien in hun stoffelijke en geestelijke behoeften, en ze te
leren dat ze elkaar moeten liefhebben en helpen, de geboden van God moeten naleven
en gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn, waar ze zich ook mogen bevinden.’2

Neem met de ouders de volgende beginselen voor het oplossen van conflicten door.

Benader problemen tussen ouders en kinderen met een christelijke
houding

Vaders en moeders die de leringen van de Heiland op hun rol als ouder toepassen,
tonen liefde en de gewilligheid om conflicten op te lossen, sluiten compromissen maar
houden hun waarden en normen hoog, proberen hun kinderen te overreden maar
geven niet toe aan manipulatie. Ouders dienen hun kinderen de juiste beginselen te
leren en de gezinsregels toe te lichten. Ze horen hun kinderen aan te moedigen om
goede keuzes te maken, ze te overreden als ze een weerwoord geven, consequenties
door te voeren als ze ongehoorzaam zijn (zie les 9), en ze teder te waarschuwen als
ze op het punt staan om ernstige fouten te begaan.

Luister om te begrijpen

Veel conflicten zijn te vermijden als ouders goede luistervaardigheden gebruiken en
hun oversture, boze kinderen proberen te begrijpen. In de Schriften staat: ‘Een zacht
antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op’
(Spreuken 15:1). De boze gevoelens van een kind ebben vaak weg als het zich door de
ouder begrepen en gerespecteerd voelt. Ouders die goed luisteren, merken vaak dat
hun eigen gevoelens en zienswijze veranderen.

L E E R A C T I V I T E I T :  
L U I S T E R E N  O M  T E  B E G R I J P E N
Laat de deelnemers aan een voorval denken waarbij een kind wilde redetwisten in
plaats van naar ze te luisteren. Laat ze een rollenspel doen, met behulp van de com-
municatieve vaardigheden uit les 3, hoe ze naar het kind zouden luisteren in plaats van
met hem of haar in discussie te gaan. Laat een van de deelnemers de rol van kind spe-
len en de ander als ouder luisteren. Laat ze vijf minuten oefenen en daarna de rollen
omkeren, zodat beide de gelegenheid hebben om het luisteren te oefenen. Laat ze na
afloop de ervaringen bespreken. Hoe voelde het dat iemand naar ze luisterde? Hoe
moeilijk was het om te luisteren terwijl het kind iets wilde wat niet mocht? Vraag ze om
de komende week te oefenen met het luisteren naar hun kinderen, vooral als de kin-
deren willen redetwisten.
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Weiger om te redetwisten

Een van de basisbeginselen voor het oplossen van problemen thuis ligt zo voor de
hand dat bijna niemand eraan denkt. Het gaat erom de hogere wet van Christus na
te leven en niet te gaan redetwisten. Glenn Latham, een lid van de kerk die training
geeft aan ouders, beklemtoont het grote belang van het grote voorbeeld van Christus
om niet met anderen te redetwisten, ook niet toen Hij onterecht werd beschuldigd en
mishandeld: ‘Christus is het volmaakte voorbeeld van iemand die anderen niet
beschimpte, zelfs niet toen hij wreed en onschuldig werd aangevallen; in omstandig-
heden waarin hij bespuwd, gesmaad, geslagen, gehoond, afgewezen en verworpen,
bespot en zelfs gekruisigd werd (Matteüs 26:67–70 en 27:29, 35), hield Hij Zich in.
Hij smaadde hen niet. Hoewel Hij de hulp van “meer dan twaalf legioenen engelen”
kon inroepen (Matteüs 26:53), deed Hij niets terug. Hij werd vaak, bijna voortdurend,
beschimpt vanaf het eerste begin tot aan het einde van zijn leven, zelfs door degenen
die met Hem aan het kruis hingen: “Ook die met Hem gekruisigd waren beschimpten
Hem” (Marcus 15:32). (...) Hoe meer goedheid, hoe meer lasteraars er lijken te zijn —
en hoe minder er terug wordt gelasterd. Dat is het voorbeeld dat ouders moeten
navolgen als ze door hun kinderen worden geteisterd. “Niet smaden!”’3

Ouders die weigeren om met een twistziek kind te redetwisten, komen er al gauw
achter dat de twist maar van korte duur is. Twist en ruzie zijn niet mogelijk als een
van de partijen er niet aan mee wil doen. Latham heeft gezegd: ‘In mijn onderzoek naar
de behandeling van gedragsproblemen, stond ik versteld dat als ouders ook bij de erg-
ste beschimpingen kalm, invoelend en direct bleven, kinderen 97 van de 100 keer bij
het derde verzoek [de derde aanwijzing van wat de ouder verwacht] gehoorzamen.’4

Sommige ouders denken wellicht dat als ze de strijd niet aanbinden, de kinderen het
overwicht zullen krijgen, argumenten zullen winnen en het in het gezin voor het zeg-
gen zullen krijgen. Dat is niet het geval. Christus stond moedig voor zijn belagers,
met volledige controle over zijn reacties, zonder te willen ontsnappen. In zijn grote
liefde en erkenning van hun onwetendheid, vroeg Hij zijn Vader zelfs om hen te ver-
geven (zie Lucas 23:34).

In andere lessen leren ouders manieren om verwachtingen over te brengen, hun
kinderen keuzes te geven tussen acceptabele alternatieve gedragingen, en consequen-
ties toe te passen die vooraf zijn afgesproken als de kinderen ongehoorzaam zijn. Als
kinderen willen redetwisten, kunnen ouders hun verwachtingen opnieuw op een
vriendelijke en liefdevolle manier duidelijk maken, en ze fijnzinnig herinneren aan de
gevolgen die daarvoor zijn afgesproken. Als ouders al die dingen hebben gedaan, valt
er weinig meer te twisten voor hun kinderen.

Kinderen laten zich vaak vooral leiden door wat er om ze heen gebeurt. Een van de din-
gen die ze het liefst willen is aandacht van hun ouders. Glenn Latham beweert zelfs: ‘Aan-
dacht van de ouders is de krachtigste drijfveer of consequentie bij de vorming van het
gedrag van kinderen.’5 Als kinderen geen negatieve aandacht krijgen door te gaan rede-
twisten, binden ze doorgaans in en gaan ze iets doen wat sociaal aanvaardbaarder is.

L E E R A C T I V I T E I T :  
W E I G E R E N  O M  T E  R E D E T W I S T E N
Laat de deelnemers met hun huwelijkspartner of een andere ouder bespreken hoe ze,
zonder ruzie, een situatie in hun gezin kunnen aanpakken die meestal vol conflicten
verloopt. Hoe zouden ze hun verwachtingen naar hun kinderen toe positief en duide-
lijk kunnen overbrengen zonder twist te veroorzaken? Hoe kunnen ze de kinderen dui-
delijk maken welke gevolgen ongewenst gedrag met zich brengt? Hoe kunnen ze hun
liefde uiten? Geef ze enkele minuten om te oefenen wat ze zouden zeggen en hoe ze
dat zouden doen. Vraag ze hun aanpak de komende week uit te proberen.
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Volg de richtlijnen in de Schriften om kinderen te berispen

Ouders dienen een kind wellicht ‘intijds met strengheid [te berispen], wanneer daartoe
gedreven door de Heilige Geest’, en dan daarna ‘een toename van liefde’ te tonen opdat
het kind ze niet als zijn vijand zal beschouwen (zie LV 121:43). President James E. Faust
heeft toegelicht dat de Heilige Geest iemand ‘slechts zelden’ drijft om met strengheid te
berispen en ook dat ‘iedere berisping rustig moet plaatsvinden, in een poging om de per-
soon die bestraft wordt ervan te overtuigen dat het voor zijn eigen bestwil is.’6 Ouder-
ling Neal A. Maxwell van het Quorum der Twaalf heeft uitgelegd dat intijds ‘tijdig of
bijtijds’ betekent7, waarmee hij wil zeggen dat de berisping spoedig moet volgen op de
overtreding om begrepen te worden. In deze context betekent met strengheid niet met
boosheid of met ruwheid, maar met duidelijkheid en nauwkeurigheid. Verstandige
ouders laten hun kinderen na een moeilijk gesprek weten dat ze van hen houden, door
gepaste lichamelijke genegenheid en soms door iets leuks met ze te gaan doen.

Wees voorzichtig met het bemiddelen bij conflicten tussen kinderen

Kinderen gaan soms redetwisten om de aandacht en het gelijk van hun ouders te krij-
gen. Dit soort ruzies plaatsen ouders vaak in een positie waarin ze het nooit goed
kunnen doen. Ze weten nooit precies hoe het conflict is begonnen en wat er tussen de
kinderen is voorgevallen. Door iemands kant te kiezen, wordt het verkeerde kind mis-
schien beloond en voelt het andere kind zich tekortgedaan.

Ouders kunnen vaak het beste helpen door een neutraal standpunt in te nemen en
de kinderen het probleem zelf te laten oplossen. De ouders kunnen daarbij goede com-
municatieve vaardigheden gebruiken, zoals in het volgende voorbeeld (zie ook les 3).

WIM EN  V IN CEN T

Vader kwam de kamer in toen Wim (12) en Vincent (9) op de vloer aan het schreeu-
wen en vechten waren. Vincent begon te huilen en Wim noemde hem een baby: Vader
greep in en haalde de jongens uit elkaar.

Vader: Wat is er aan de hand met jullie?

Wim: Vincent begon.

Vincent: Nietes. Jij begon.

Vader: Dus jullie geven elkaar de schuld dat het probleem is begonnen. (Geeft ze de ver-
antwoordelijkheid om het probleem op te lossen.) Wat zouden we volgens jullie
moeten doen om het op te lossen?

Vincent: Zeg tegen Wim dat hij me met rust moet laten.

Wim: Jou met rust laten? En ik dan? Wie pakte mijn kaarten en gooide ze over de
vloer? Laat mijn spullen met rust, dan is er helemaal geen probleem.

Vader: (Blijft neutraal; past reflectief luisteren toe.) Dus Vincent, jij zegt dat Wim begon en
Wim, jij zegt dat Vincent begon door je kaarten te pakken zonder het te vragen.

Vincent: O ja, en wie pakte mijn cd zonder het te vragen?

Vader: Jullie geven elkaar de schuld dat je dingen pakt zonder het te vragen. Nou, ik
vraag het nog een keer, wat moet er gebeuren om dit probleem op te lossen?

Wim: Zeg maar tegen Vincent dat hij niet zo kinderachtig moet doen.

Vincent: Je doet zelf kinderachtig.

Vader: (Kondigt een logische consequentie aan.) Het lijkt erop dat jullie ruzie willen blij-
ven maken. Misschien kunnen jullie beter allebei naar je kamer gaan tot je zo ver
bent om dit op te lossen.

Wim: Ik ben zover.
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Vincent: Ik ook.

Wim: Zeg tegen Vincent dat hij het eerst moet vragen als hij mijn spullen leent.

Vincent: Wim pakt mijn spullen ook altijd zonder te vragen. Hij moet het ook vragen.

Vader: Dus jullie willen allebei dat de ander je eerst vraagt voordat hij iets leent. Klopt dat?

Wim: Ja.

Vincent: Dat lijkt me wel.

Vader: Dat lijkt me een goed voorstel. Zijn jullie het daar allebei mee eens?

Wim en Vincent: Ja.

In dit geval pakte de tussenkomst van de vader goed uit omdat hij wilde luisteren
zonder partij te kiezen, en hij de medewerking van de kinderen kreeg om een oplossing
voor te stellen en uit te voeren. Het dreigen met consequenties leek de kinderen te moti-
veren om naar een oplossing te zoeken. Hoewel de consequentie niet nodig bleek, zou
het een goede interventie zijn geweest als de kinderen de ruzie liever hadden voortgezet.

Onderhandelen kan ook als ouders iets hebben wat de kinderen graag willen. Als
ze de kinderen bijvoorbeeld meenemen naar een wedstrijd en de kinderen in de auto
zitten te bekvechten, kunnen de ouders de auto stoppen en ze de keuze geven — of ze
leggen het conflict bij of ze gaan terug naar huis. Vaak is de minst indringende oplos-
sing het meest effectief.

Sommige opvoedingsdeskundigen zijn er voorstander van om kinderen naar bui-
ten te sturen als ze aan het bekvechten zijn en pas terug te laten komen als de ruzie
is bijgelegd. Ze gaan ervan uit dat kinderen zonder de aandacht van volwassenen
vanzelf ophouden met vechten. Dat kan wel zo zijn, maar kinderen vechten om meer
redenen dan alleen aandacht. Als kinderen conflicten op eigen houtje moeten oplos-
sen, is het gevaar aanwezig dat het sterkste kind het zwakkere kind emotioneel en
lichamelijk gaat mishandelen. Ouders dienen het gebod van koning Benjamin aan zijn
volk in acht te nemen: ‘Gij zult niet dulden dat uw kinderen (...) met elkaar vechten
en twisten’ (Mosiah 4:14).

EEN PROBLEEMOPLOSSINGSMODEL
Sommige gezinnen hebben met succes het volgende vijfstappenmodel voor het oplos-
sen van conflicten toegepast. Dit model is gebaseerd op het werk van de psychologe
Susan Heitler8 en werkt het beste als de gezinsleden weten wat de bedoeling ervan is
en er allemaal mee instemmen.

Stap 1: Standpunten naar voren brengen

Iedereen brengt zijn of haar standpunt of voorkeur naar voren — hoe hij of zij de
kwestie zou oplossen — zonder onderbroken, aangevallen of uitgelachen te worden.
Soms tekent een oplossing zich af in deze fase, maar meestal gebeurt dat pas in stap 4.

L E E R A C T I V I T E I T :  
B E M I D D E L E N  B I J  C O N F L I C T E N
Laat de deelnemers met hun huwelijkspartner of een andere ouder de situaties in hun
gezin aanduiden en bespreken waarin twee of meer kinderen ruziemaken. Laat ze ook
bespreken hoe ze de suggesties voor het bemiddelen bij conflicten kunnen toepassen.
Op welke problemen stuiten ze mogelijk bij deze aanpak? Hoe kunnen ze die moei-
lijkheden het hoofd bieden? Vraag ze om die aanpak de komende week bij gelegen-
heid bij hun kinderen uit te proberen. Nodig ze uit om in de volgende bijeenkomst te
vertellen hoe het is gegaan.
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VOORBEE LD

Vader wil dat het gezin regelmatig gezinsavond gaat houden. Voor moeder hoeft
gezinsavond niet per se. Alfredo (15) wil op maandagavond liever voetballen met zijn
vrienden. Marie (10) wil graag gezinsavond houden.

Stap 2: Onderliggende zorgen verkennen

De gezinsleden gaan dieper in op hun standpunten en leggen eventuele onderliggende
zorgen bloot.

Vader vertelt over zijn geestelijke overtuiging dat de gezinsavond hun gezin ten goede zal
komen. Hij maakt zich ook zorgen over de gevolgen van ongehoorzaamheid aan de lei-
ders van de kerk, omdat ze het belang van dit programma al zo lang hebben beklemtoond.

Moeder zegt dat ze bij haar thuis vroeger altijd ruziemaakten als ze probeerden
gezinsavond te houden. Ze wil dat met haar kinderen liever niet weer zien gebeuren.
Hoewel ze de raad van profeten wil opvolgen, is ze bang dat de gezinsavond meer
conflicten dan iets positiefs zal opleveren.

Alfredo vertelt hoe belangrijk hij het vindt om bij zijn vrienden te zijn en van zijn
schroom om met het gezin geestelijke dingen te doen.

Marie vertelt over haar verlangen om te doen wat de profeet van hun gezin vraagt.

In deze fase kijken de gezinsleden vooral welke onderliggende zorgen ze allemaal
gemeen hebben.

De gezinsleden komen erachter dat ze allemaal om elkaar geven en graag een
gelukkig en harmonieus gezin willen vormen. Ze willen allemaal wel iets doen om het
gezin te versterken, maar zijn het er niet over eens hoe dat dan zou moeten.

Stap 3: Brainstormen over mogelijke oplossingen

Iedereen kan oplossingen aandragen zonder aangevallen of uitgelachen te worden. Bij
het overwegen van oplossingen stelt iedereen voor hoe hij of zij kan bijdragen aan een
totaalplan dat rekening houdt met de zorgen en behoeften van ieder individu. Elke
oplossing, hoe onpraktisch ook, wordt opgeschreven. Door de creativiteit de vrije loop
te laten, komt vaak een geschikte oplossing naar voren.

De gezinsleden komen met de volgende mogelijke oplossingen:

• De gezinsavond elke maandagavond houden vóór het voetballen.

• Besluiten om geen gezinsavond te houden.

• Gezinsavond houden met degenen die mee willen doen.

• De gezinsavond op zondagavond houden.

• Een gezinsactiviteit doen zonder geestelijke boodschap.

• Gezinsavond houden maar deelname aan geestelijke activiteiten niet verplichten.

Stap 4: Een oplossing kiezen

Na het brainstormen beoordelen de gezinsleden elke suggestie en maken ze een plan
dat rekening houdt met de zorgen en behoeften van alle betrokkenen. De oplossing
dient meestal uit meerdere onderdelen te bestaan om aan alle gezinsleden tegemoet te
komen, dus denkt het gezin eerder in termen van ‘het bouwen aan een oplossing dan
alleen maar (...) het zoeken naar een of de oplossing’.9

De gevoelens van de ouders én die van de kinderen tellen mee. Een echtpaar vindt
bijvoorbeeld het bespreken van evangeliebeginselen op de gezinsavond belangrijk, ter-
wijl een kind alleen maar spelletjes wil doen. Ouders kunnen tegemoetkomen aan hun
eigen verlangens en die van het kind door de evangeliebeginselen op een voor het kind
interessante en begrijpelijke manier over te brengen.
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Nadat een plan is opgesteld, worden de verantwoordelijkheden voor uitvoering van
het actieplan afgesproken en beloven de betrokkenen eraan mee te zullen werken.

Na het evalueren van de suggesties besluit het gezin om de gezinsavond op zon-
dagavond te houden als Alfredo de avond daarna gaat voetballen. De ouders zou-
den de gezinsavond liever altijd op maandag houden, maar niet als hun zoon er dan
niet bij kan zijn.

Alfredo is gewillig om op de gezinsavond bij de evangeliebesprekingen aanwezig
te zijn, zolang hij zelf maar geen les hoeft te geven. Moeder kan zich goed vinden in
de afspraak, vooral omdat haar kinderen ermee instemmen. Vader is verantwoordelijk
om de gezinsavonden te organiseren en te leiden. Vader, moeder en af en toe Marie
zullen de lessen verzorgen.

Stap 5: De oplossing uitvoeren

Als de gezinsleden de oplossing gaan uitvoeren, evalueren ze waar eventuele aanpas-
singen nodig zijn. In sommige gevallen is een andere oplossing noodzakelijk.

EEN NIEUW VERBOND
President James E. Faust van het Eerste Presidium heeft uitgelegd dat Jezus Christus
tijdens zijn aardse bediening een nieuw testament introduceerde — een nieuw en beter
verbond dat van mannen en vrouwen het naleven van een hogere wet vraagt. Men-
sen (waaronder ouders) moesten niet langer een wet van vergelding naleven (zie Exo-
dus 21:24), maar dienden geleid te worden door een verlangen om goed te doen, de
andere wang toe te keren aan wie hen een slag geeft (zie Matteüs 5:39). Zij dienden
hun vijanden lief te hebben en te bidden voor wie hen vervolgen (zie Matteüs 5:44).
Ze dienden zich in hun omgang met anderen te laten leiden door de influisteringen
van de Heilige Geest.10

Liefde in het gezin

President Thomas S. Monson heeft eens een aangrijpend verhaal verteld dat onderstreept
hoe belangrijk het is om conflicten op te lossen die het gezin uit elkaar kunnen slaan:

‘Er zijn gezinnen met moeder en vader, zoons en dochters, die zich door gedachte-
loze opmerkingen voor elkaar hebben afgesloten. Zo’n tragedie heeft zich jaren gele-
den bijna afgespeeld in het leven van een jongeman die ik Jack zal noemen.

‘Heel zijn leven hadden Jack en zijn vader veel ernstige conflicten. Op een dag, hij
was toen zeventien, ging het er bijzonder heftig aan toe. Jack zei tegen zijn vader: “Dit
is de druppel die de emmer doet overlopen. Ik vertrek, en ik kom nooit meer terug.”
Zo gezegd, zo gedaan. Hij ging naar huis en pakte zijn spullen. Zijn moeder smeekte
hem te blijven, maar hij was te boos om te luisteren. Hij liet haar huilend achter.

L E E R A C T I V I T E I T :  
H E T  P R O B L E E M O P L O S S I N G S M O D E L  G E B R U I K E N
Geef de deelnemers vijf tot tien minuten de tijd om met hun huwelijkspartner of een
andere ouder een bron van conflict in hun gezin te bespreken die met het probleem-
oplossingsmodel valt op te lossen. Laat ze bespreken hoe ze het model in hun gezin
kunnen presenteren en de medewerking van hun kinderen kunnen verkrijgen om het
probleem op te lossen. Vraag ze om het model de komende week met hun gezin in
praktijk te brengen. Nodig ze uit om in de volgende les te vertellen hoe het is gegaan.
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‘Toen hij bijna het tuinhek uit was, hoorde hij zijn vader roepen: “Jack, ik weet dat
ik voor een groot deel schuldig ben aan het feit dat je vertrekt. Dat spijt me oprecht.
Ik wil dat je weet dat je, als je ooit terug wilt komen, altijd welkom bent. En ik zal
proberen een betere vader voor je te zijn. Ik wil dat je weet dat ik altijd van je hou.”

‘Jack zei niets, maar liep naar het busstation waar hij een kaartje kocht naar een
verre bestemming. Terwijl hij in de bus de kilometers voorbij zag gaan, begon hij te
denken aan wat zijn vader gezegd had. Hij begon te beseffen hoeveel liefde ervoor
nodig was geweest om te doen wat hij gedaan had. Zijn vader had zijn excuses aan-
geboden. Hij had hem gevraagd terug te komen en de woorden “ik hou van je” klon-
ken na in de zomerlucht.

‘Toen besefte Jack dat hij de volgende stap moest zetten. Hij wist dat hij, om ooit
gemoedsrust te hebben, zijn vader dezelfde mate van volwassenheid, goedheid en
liefde moest tonen als zijn vader dat tegenover hem had gedaan. Jack stapte uit de
bus. Hij kocht een kaartje en ging terug naar huis.

‘Hij kwam kort na middernacht aan, ging het huis binnen en deed het licht aan. Daar
zat zijn vader in de schommelstoel, met zijn hoofd in zijn handen. Toen hij opkeek en
Jack zag, stond hij op uit de stoel, en zij vlogen elkaar in de armen. Jack heeft vaak
gezegd: “Die laatste jaren dat ik thuis was, behoorden tot de gelukkigste in mijn leven.”

‘We zouden kunnen zeggen dat dit een jongen was die van de ene dag op de andere
een man werd. Hier was een vader die, doordat hij zijn boosheid beteugelde en zijn
trots overwon, zijn zoon redde voordat die ging behoren tot die grote groep zielen uit
ontwrichte en ontredderde gezinnen, die verloren raakten. Liefde was wat hen bond,
de helende balsem. Liefde — die we zo vaak voelen, zo zelden uiten. (...)

‘(...) Het is onze taak, onze ernstige plicht, onze hand uit te steken naar degenen
die (...) zich van het gezin hebben losgemaakt.’11

Als gezinnen zich aan het nieuwe verbond houden dat door de Heiland is geïntro-
duceerd, en conflicten op een liefdevolle, vriendelijke manier oplossen, zullen ze meer
liefde, vrede en harmonie vinden in de onderlinge band als gezinsleden.
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‘WIE TEVEEL VOOR ZIJN KINDEREN DOET, 
KOMT ER AL GAUW ACHTER DAT HIJ NIETS 

MET ZIJN KINDEREN KAN AANVANGEN.’
O U D E R L I N G  N E A L  A .  M A X W E L L
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L E S  A C H T

VERANTWOORDELIJK
GEDRAG AANLEREN

DOELEN VAN DE LES
Help ouders in deze les met het volgende:

• Inzien hoe ze hun kinderen verantwoordelijk gedrag kunnen aanleren.

• Weten hoe ze hun kinderen kunnen vertellen wat ze van hen verwachten.

• Begrijpen dat ze kinderen één stap tegelijk iets moeten leren.

• Weten hoe ze hun kinderen keuzes kunnen voorhouden om zich verantwoor-
delijk te gedragen.

HET BELANG VAN PASSEND ONDERRICHT
Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen te leren dat ze de geboden van God
en de regels in het gezin en de maatschappij moeten naleven.1 De Heer heeft ouders
geboden hun kinderen te leren bidden en gehoorzaam te zijn, geloof in Christus te
hebben, zich van hun zonden te bekeren, zich te laten dopen en de gave van de Hei-
lige Geest te ontvangen, en ijverig te zijn (zie LV 68:25–32). Hij berispte enkele leiders
in de begindagen van de kerk omdat ze hun kinderen niet juist hadden onderricht (zie
LV 93:42–44, 47–48). Ouders dienen ‘[hun] kinderen in licht en waarheid groot te
brengen’ (LV 93:40), want ‘licht en waarheid verzaken die boze’ (LV 93:37).

Sommige ouders brengen hun kinderen niet het juiste onderricht bij. Ouders voeden
hun kinderen vaak op zoals ze zelf zijn grootgebracht. Sommige ouders laten veel te veel
toe en anderen willen te veel controle houden. Weer anderen zijn zo bezig met allerlei
zaken dat ze voorbijgaan aan de verantwoordelijkheden en gelegenheden om hun kin-
deren te onderrichten. Sommige ouders hebben verkeerde ideeën over kinderen; ze zien
ze bijvoorbeeld als van nature goed, waarbij verder onderricht of straffen niet nodig is;
of als van nature slecht, waarbij straffen juist wel nodig is. Er zijn ook ouders die hun
kinderen niet onderrichten omdat ze eigenlijk helemaal geen kinderen wilden hebben;
deze kinderen staan vaak bloot aan emotionele mishandeling en verwaarlozing.

De Heer verwacht dat ouders hun onderwijstaken serieus nemen. Het Eerste Presi-
dium en het Quorum der Twaalf hebben verklaard: ‘De echtelieden — de moeders en
vaders — zullen door God verantwoordelijk worden gehouden voor het nakomen van
[hun] verplichtingen.’2

L E E R A C T I V I T E I T :  S L E C H T E  
O P V O E D I N G S P R A K T I J K E N  O N D E R K E N N E N  E N  S T O P P E N
Vraag de deelnemers hun interactie met hun kinderen in kaart te brengen en na te den-
ken over de gevolgen van hun daden op het onderricht. Leren ze hun kinderen gepast 
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KINDEREN ONDERRICHTEN
Begin kinderen al te onderrichten als ze nog baby zijn. Kinderen worden geboren met
een natuurlijke drang om te leren. De band tussen ouders en kind ‘ontwikkelt zich
geleidelijk in weken en maanden’ na de geboorte van het kind door de voortdurende
interactie met elkaar, waarbij ze zich aan ‘elkaars unieke manieren’ leren aanpassen.3

De relatie tussen ouders en kinderen zorgt voor een ideale voedingsbodem om te leren.
Nog voordat de taalvaardigheden zijn ontwikkeld, nemen kinderen de manieren
waarop hun ouders dingen doen al op door te kijken en te luisteren. Als ze hebben leren
praten, stellen kinderen vragen over de wereld om hen heen. Ouders kunnen op deze
natuurlijke leergierigheid van kinderen inspelen door de kinderen in woord en daad van
de informatie te voorzien die ze in hun verdere leven goed kunnen gebruiken.

De belangrijkste jaren in iemands leven zijn wellicht de jaren waarin hij of zij zich
relatief nog de minste zorgen maakt over de toekomst — de kinderjaren en de puber-
tijd. In deze vormende jaren ontwikkelen kinderen de waarden, opvattingen en
gewoontes die in hun verdere leven bepalend zullen zijn voor hun gedrag. Ouders
hebben de prachtige kans om hun kinderen goede waarden en verantwoord gedrag te
leren op manieren die hun medewerking in plaats van tegenwerking uitlokken.

De volgende beginselen zullen ouders helpen om hun kinderen te onderrichten.

Onderwijzen door voorbeeld

Een van de grootste uitdagingen en mogelijkheden die ouders hebben, is hun kinde-
ren zo te onderrichten dat ze de raad van hun ouders graag willen opvolgen. Presi-
dent David O. McKay heeft een goed voorbeeld geven ‘de beste en doeltreffendste
onderwijsmethode’ genoemd.4

Ouderling Delbert L. Stapley van het Quorum der Twaalf heeft de waarde van
onderwijzen door voorbeeld als volgt aangeprezen: ‘Een wijs man werd eens gevraagd
om drie belangrijke punten te noemen die zo kenmerkend waren in het leven van de
grote leraars door de eeuwen heen, en die een leidraad zouden vormen voor nieuwe
leerkrachten. Hij zei: “Ten eerste, onderwijzen door voorbeeld. Ten tweede, onderwij-
zen door voorbeeld. Ten derde, onderwijzen door voorbeeld.”’5 President Thomas S.
Monson van het Eerste Presidium heeft gezegd dat Jezus ons ‘leerde vergeven door te
vergeven. Hij leerde ons mededogen door mededogen te tonen. Hij leerde ons toewij-
ding door van Zichzelf te geven. Jezus onderwees door voorbeeld.’6

Bisschop H. David Burton, de presiderende bisschop van de kerk, heeft gezegd dat
ouders hun kinderen kunnen leiden door een rechtschapen voorbeeld voor ze te zijn:
‘We [moeten] ervoor zorgen dat ons eigen leven op orde is. Huichelarij heeft nog nooit
gewerkt, en werkt nog steeds niet. Er wordt van ons vereist dat wij onze gezinsleden
leiding geven in rechtschapenheid en hen aanmoedigen om ons voorbeeld te volgen.
Ga ze voor in het houden van gezinsavond. Ga ze voor in schriftstudie. Geef priester-
schapszegens. Ga ze voor in individueel en gezinsgebed.’7

gedrag door voorschrift en voorbeeld? Vervallen ze zelf in ongepast gedrag, zoals vloe-
ken, liegen, gezinsleden verkeerd behandelen, grof en overheersend of zelfzuchtig en
oneerlijk zijn? Als ze een slecht voorbeeld geven, vraag ze dan na te denken wat de prijs
daarvan zal zijn en hoe het gedrag van hun kinderen er in de toekomst door wordt beïn-
vloed. Stel voor dat ze nu besluiten om met het ongepaste gedrag te stoppen. Laat ze een
of twee dingen opschrijven die ze kunnen veranderen en zich voornemen dat ook te doen.
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‘Voorbeelden van ouders worden herinneringen die ons leiden in ons leven’, heeft
ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf gezegd.8 Uw kinderen zal het
voorbeeld dat u geeft meer bijblijven dan wat u verder ook doet of zegt.

Kinderen verantwoordelijkheden geven

Veel ouders verwennen hun kinderen te veel en besparen hen de verantwoordelijkhe-
den die ze ooit zelf op zich moesten nemen — ervaringen waardoor ze capabele vol-
wassenen zijn geworden. Als ouders hun kinderen voorzien van spullen en andere
gemakken zonder daar echt iets voor terug te vragen, raken de kinderen niet gemo-
tiveerd om op eigen benen te staan en voor zichzelf te zorgen. Ze worden eerder lui,
egoïstisch en genotzuchtig. Ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum der Twaalf
Apostelen heeft gezegd: ‘Wie teveel voor zijn kinderen doet, komt er al gauw achter
dat hij niets met zijn kinderen kan aanvangen.’9

Ouderling Joe J. Christensen van de Zeventig heeft uitgelegd dat kinderen te veel
verwennen ze zwakker maakt en waardevolle lessen ontneemt:

‘Tegenwoordig groeien veel kinderen op met vertekende normen, omdat wij als
ouders te toegeeflijk zijn. Of we nu welgesteld zijn, of, zoals de meesten van ons, wat
bescheidener middelen hebben, als ouders proberen we onze kinderen vaak te voor-
zien van alles wat ze willen, en daardoor ontnemen we ze de vreugde van het ernaar
uitkijken — van het verlangen naar iets wat ze niet hebben. Een van de belangrijkste
zaken die we onze kinderen kunnen leren, is zich het een en ander ontzeggen.
Onmiddellijke bevrediging maakt de mens over het algemeen zwak. Hoeveel werke-
lijk geweldige mensen kent u die nooit ergens mee hebben hoeven worstelen? (...)

‘(...) En in verband hiermee is het belangrijk voor de karaktervorming van onze
kinderen dat ze weten “dat de aarde nog steeds om de zon draait”, en niet om hen.
We moeten onze kinderen juist leren zich af te vragen: In hoeverre wordt de wereld
er door ons beter op?’10

Ouderling Christensen waarschuwde dat kinderen moeten leren werken, anders gaan
ze slecht voorbereid het huis uit, de echte wereld in. Hij zei: ‘Zelfs bij gezinsactiviteiten
moeten we zorgen voor evenwicht tussen werk en spel. Uit mijn jeugd herinner ik me
in verband met onze gezinsactiviteiten vooral hoe ik leerde een dak repareren, een schut-
ting bouwen of in de tuin werken. In plaats van veel werken en weinig spelen, zijn veel
van onze kinderen bijna altijd aan het spelen en bijna nooit aan het werk.’11

Ouders moeten hun kinderen leren werken door het samen met hen te doen, en
daarmee beginnen als ze nog jong zijn en van nature graag willen helpen. Ouders die-
nen hun kinderen klusjes te geven op basis van hun mogelijkheden.

Kathleen Slaugh Bahr van Brigham Young University en haar collega’s wijzen erop
dat samenwerking de gezinsleden versterkt, waardoor ze een blijvende band met
elkaar ontwikkelen:

‘Als gezinsleden met de juiste houding samen aan iets werken, zorgen ze met die geza-
menlijke dagelijkse inspanning voor een basis van liefde en zorg. De gewoonste klusjes,

L E E R A C T I V I T E I T :  
O N D E R W I J Z E N  D O O R  V O O R B E E L D
Laat de deelnemers enkele minuten met hun huwelijkspartner of een andere ouder de
gedragsveranderingen bespreken die ze in hun kinderen zouden willen zien. Laat ze
ook nadenken of ze iets in hun eigen gedrag kunnen veranderen waarmee ze hun kin-
deren een goed voorbeeld zullen geven en positief beïnvloeden. Laat ze opschrijven
wat ze gaan doen.
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zoals een maaltijd bereiden of de was ophangen, bieden grote mogelijkheden voor het
ontwikkelen van een band met degenen die we dienen en met wie we samenwerken. (...)

‘(...) Elke uitvoering van een taak is een nieuwe uitnodiging aan iedereen om deel
uit te maken van het gezin. De simpelste klusjes kunnen een dagelijks ritueel worden
van liefde en saamhorigheid in het gezin.’12

Ouders moeten hun kinderen ook leren anderen te dienen. Ouderling Derek A.
Cuthbert van de Zeventig heeft gezegd: ‘Verstandige ouders bieden hun kinderen
thuis al vanaf jonge leeftijd de gelegenheid om te helpen.’13 Waar mogelijk werken en
dienen ouders samen met hun kinderen en maken ze van de activiteiten een plezierige
aangelegenheid.

Als kinderen verantwoordelijkheden krijgen, moeten de ouders ze troosten als het
niet helemaal lukt, en ze aanmoedigen om het nog een keer te proberen. President
Thomas S. Monson heeft gezegd: ‘Het is onze verantwoordelijkheid om iets met val-
len en opstaan goed onder de knie te krijgen. Het is onze taak om ons beste zelf te
worden. Een van de grootste gaven die God ons heeft gegeven, is de vreugde van het
opstaan nadat we zijn gevallen, want we hoeven het nooit op te geven.’14

Verwachtingen toelichten

Soms nemen ouders aan dat hun kinderen precies weten wat er van ze verwacht
wordt. De ouders zijn dan teleurgesteld als de kinderen niet aan deze onuitgesproken
verwachtingen voldoen.

Sommige ouders aarzelen om hun kinderen te vragen klusjes te doen of hun gedrag
te veranderen, uit angst dat het kind nee zal zeggen of boos wordt en de ouders
afwijst. Als ouders hun verwachtingen niet duidelijk maken, kan er een muur van
frustratie en wrok ontstaan, wat resulteert in een emotionele afstand tussen hen en
het kind. Duidelijk verwoorde verwachtingen nemen onzekerheden en teleurstellin-
gen weg, en versterken de relatie tussen de ouders en het kind.

Bespreek de volgende beginselen met de ouders om hun verwachtingen duidelijk te
maken:

• Bedenk goed wat u wilt. Zorg dat uw verwachtingen redelijk zijn. Spreek
onder vier ogen met uw huwelijkspartner vooraf af welke verwachtingen u
hebt, de manieren van vragen en de consequenties die gelden als het kind niet
meewerkt. Als uw kind ongehoorzaam is of moeilijk doet, is het wenselijk dat
u, indien mogelijk, allebei aanwezig bent als u iets vraagt.

• Kies een goed moment om iets te vragen. Bespreek uw vragen wanneer het
kind er emotioneel en lichamelijk klaar voor is, niet wanneer hij of zij gespan-
nen, boos of met andere dingen bezig is. Een gezinsraad of gezinsavond is vaak
een ideaal moment.

L E E R A C T I V I T E I T :  
K I N D E R E N  V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D  B I J B R E N G E N
Vraag de deelnemers om met hun huwelijkspartner of een andere ouder te bespreken
of ze hun kinderen voldoende gelegenheden bieden om te leren werken en ijverig te
zijn. Krijgen de kinderen genoeg kansen om anderen van dienst te zijn? Zijn ze gemo-
tiveerd om hun best te doen wat betreft de verantwoordelijkheden die ze hebben gekre-
gen? Laat de ouders bespreken of ze een plan moeten opstellen om hun kinderen meer
verantwoordelijkheid te laten dragen. Nodig ze uit om hun plannen voor het bijbren-
gen van verantwoordelijkheid op te schrijven en uit te voeren.
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• Wees positief en specifiek. Spreek niet in negatieve of algemene bewoordin-
gen (‘Deze kamer is een rommeltje. Raap het eens op!’) maar wees positief en
specifiek: ‘Crystal, als je de afwas doet, wil ik graag dat je alles voorspoelt
voordat je het in de vaatwasser zet, omdat de afwas er dan schoner uitkomt en
de vaatwasser langer meegaat.’

• Laat zien wat u bedoelt. Laat het kind zien wat u verwacht, zonder de taak
uit handen te nemen. U kunt het kind bijvoorbeeld helpen de vaat voor te spoe-
len, de spullen in de vaatwasser te doen en het aanrecht af te nemen.

• Geef veel positieve feedback. Als de taak is uitgevoerd, kunt u bijvoorbeeld
zeggen: ‘Goed gedaan. Zo is het precies goed.’ Vertel het kind hoe het gedrag u
en anderen helpt: ‘Ik vind het fijn als ik zie dat de vaat netjes is gedaan. Ons
huis is vrediger als het netjes en schoon is.’

Verantwoordelijk gedrag stap voor stap aanleren

Bij de geestelijke ontwikkeling van zijn kinderen heeft de Heer het onderrichten van
basisleerstellingen — de melk — voorgeschreven om ze voor te bereiden op meer licht
en kennis — het vaste voedsel (zie LV 19:22). Zo moeten ook kinderen eenvoudige
handelingen leren verrichten als opstapjes voor het gedrag dat als volwassenen van
ze wordt verwacht. Kinderen moeten vaak stapsgewijs leren hoe ze anderen dienen te
respecteren, goede manieren gebruiken, een kamer opruimen of in de tuin werken.

Gedrag kan in eenvoudige, haalbare taken worden opgedeeld, in overeenstemming
met de leeftijd en capaciteiten van het kind. Een kind kan bijvoorbeeld leren om zijn
of haar speelgoed op te ruimen voordat het een hele kamer leert opruimen. Met
geduld en vindingrijkheid kunnen ouders hun kinderen aanzetten om meegaande,
hulpvaardige en verantwoordelijke individuen te worden en veel problemen voorko-
men als kinderen opgroeien tot volwassenen.

CAMI L LA

Camilla is een vierjarig meisje vol energie. Ze vond het altijd leuk om met haar moeder
naar de winkel te gaan. Ze trok steevast spullen uit de schappen, wilde alles aanraken en
vastpakken, en werd behoorlijk driftig als haar moeder haar afremde. De moeder wilde
dat Camilla zich behoorlijk gedroeg, en vermaande en dreigde haar zonder veel succes.

Nadat ze een vriendin met meer ervaring had gesproken, probeerde de moeder
een nieuwe benadering met meerdere stapjes uit om het kind iets te leren. De eerste
stap was het probleem op een vriendelijke en liefdevolle manier te verwoorden:
‘Camilla, je mag met me mee naar de winkel, maar ik wordt onrustig als je spullen uit
de schappen pakt. En dan begin je te gillen als ik ze terugzet.’ Vervolgens maakte ze

L E E R A C T I V I T E I T :  
V E R W A C H T I N G E N  O V E R B R E N G E N
In de vorige leeractiviteit werden ouders gevraagd te plannen hoe ze hun kinderen kun-
nen helpen verantwoordelijkheden op zich te nemen. Laat de deelnemers voor deze
activiteit met hun huwelijkspartner of een andere ouder oefenen hoe ze hun verwach-
tingen naar hun kinderen overbrengen, aan de hand van de hiervoor genoemde sug-
gesties. Een van hen speelt de rol van het kind en de ander speelt de rol van ouder.
Laat ze na vijf minuten oefenen de rollen omkeren en nog eens vijf minuten oefenen.
Laat ze elkaar feedback geven hoe ze het vonden om hun verwachtingen over te bren-
gen en aan te horen. Laat ze indien nodig verder oefenen, tot beide ouders hun ver-
wachtingen goed kunnen verwoorden. Laat ze het geleerde de komende week op hun
kinderen toepassen. Nodig ze uit om in de volgende les te vertellen hoe het is gegaan.
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haar verwachtingen duidelijk: ‘Je mag met me mee naar de winkel als je meewerkt. Als
je dingen pakt of gaat gillen, neem ik je mee naar huis en mag je de volgende keer
niet met me mee. Je mag alleen iets pakken als ik het je vraag. Ik wil zeker weten dat
je dit begrijpt, dus zeg eens wat ik je net heb verteld.’ Nadat Camilla de verwachtin-
gen correct had verwoord, zei de moeder: ‘Vertel me wat er gebeurt als je spullen pakt
of gaat gillen.’ Toen het kind de verwachtingen begreep en ermee instemde en ook de
consequenties als ze er niet aan zou voldoen, mocht ze weer mee naar de winkel.

In de volgende fase om het kind iets te leren, nam de moeder Camilla steeds voor
een paar boodschappen mee naar de winkel. De moeder zag dat Camilla graag wilde
helpen en ze besloot dat op een positieve manier uit te buiten: Camilla mocht iets hel-
pen uitzoeken en vasthouden. Gewenst gedrag werd beloond met verbale compli-
mentjes. Nadat Camilla het gewenste gedrag had geleerd tijdens de korte bezoekjes
aan de winkel, mocht ze langer mee. De moeder liet haar nuttige werkjes doen, zoals
het kiezen tussen twee soorten cornflakes, het pakken van de mooiste appel of moe-
ders tasje vasthouden terwijl ze iets in de winkelwagen legde. De moeder gaf haar veel
positieve feedback als ze hulpvaardig was.

Op een keer kreeg Camilla weer een driftbui. De moeder nam haar zo snel moge-
lijk mee naar huis. Zonder boosheid of vinnigheid zei ze: ‘Ik vind het jammer dat je je
vandaag in de winkel niet goed wilde gedragen. Als ik de volgende keer weer naar de
winkel ga, blijf jij thuis met een babysitter. Als je besluit dat je de regels kunt volgen als
we boodschappen doen, proberen we het opnieuw, goed?’ Binnen enkele weken
gedroeg Camilla zich steeds naar behoren in het openbaar.

Keuzes voorhouden

Kinderen houden er net als volwassenen niet van om rond gecommandeerd te wor-
den. Een kind bevelen ‘ruim nu je kamer op’ leidt meestal tot weerstand, zoals: ‘Dat
doe ik later wel.’ Kinderen werken sneller mee als ze de keuze hebben tussen twee
aanvaardbare alternatieven: ‘Ik wil graag dat je je kleren opruimt voordat je vanmid-
dag gaat spelen. Wil je ze nu opruimen voordat de bus komt, of zodra je thuis bent
van school?’ De opties zijn beperkt, maar kinderen kunnen wel zelf kiezen en daar-
mee verantwoordelijkheid op zich nemen.

Als ouders hun kinderen laten kiezen, moeten de geboden keuzemogelijkheden voor
de ouders zelf wel acceptabel zijn. Als een ouder bijvoorbeeld tegen een tiener zegt: ‘Je
kunt het gras nu maaien, anders krijg je de auto vanavond niet mee’, kiest het kind
er wellicht voor om de auto te laten staan en met zijn vrienden mee te gaan. Het kind
krijgt wat het wil en het gras wordt niet gemaaid — een ongewenste situatie voor de
ouder dus. Het is beter om te zeggen: ‘Je kunt het gras vandaag maaien, of je kunt
de garage opruimen zodat ik tijd heb om het gras te maaien.’ In dit geval zijn beide
opties voor de ouder aanvaardbaar en heeft het kind een keuze.

L E E R A C T I V I T E I T :  
S T A P S G E W I J S  L E R E N
Vraag de deelnemers om een van de complexere gedragsveranderingen te kiezen die
ze al voor hun kinderen hebben vastgesteld (in eerdere leeractiviteiten). Laat ze met
hun huwelijkspartner of een andere ouder bespreken hoe ze de activiteit in kleine stap-
jes kunnen opdelen. Stel voor dat ze vaststellen wat ze van de kinderen bij elk leersta-
dium mogen verwachten en hoe ze die verwachtingen het beste aan het kind kunnen
overbrengen. Vraag ze hun plannen met de groep te bespreken als ze feedback en
suggesties op prijs stellen.
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De keuzes moeten geen straf inhouden: ‘Je kunt het gras nu maaien, anders mag
je een maand lang niet naar buiten.’ Deze uitspraak laat weinig keuze over (‘Je moet
doen wat ik zeg, anders krijg je straf ’) en leidt vaak tot wrokgevoelens.

Hieronder staan enkele keuzemogelijkheden voor verschillende situaties.

• Een elfjarige gaat ’s avonds wat later naar bed en komt ’s morgens maar moeilijk
het bed weer uit. Hij vraagt zijn moeder om hem met de auto naar school te bren-
gen. De ouder kan zeggen: ‘Je kunt op tijd opstaan om de bus te halen, of je kunt
naar school lopen.’ (Geef deze keuze alleen als lopen naar school reëel en veilig is.)

• Een achtjarige stelt de afwas uit. De ouder kan zeggen: ‘Je kunt de afwas nu
doen, of je kunt de afwas vanavond doen terwijl we als gezin televisiekijken.’

• Een tiener heeft de muziek te hard staan. De ouder kan zeggen: ‘Je kunt de cd
beluisteren in je kamer met de deur dicht, of je kunt de hoofdtelefoon gebrui-
ken. Ik kan geen gesprek voeren omdat je muziek zo hard staat.’

Kinderen zitten niet altijd te wachten op veranderingen waardoor ze zich verant-
woordelijker moeten gedragen. Wees voorbereid op reacties als: ‘Dat is niet eerlijk’,
‘Waarom moet ik dat doen?’ ‘Andere kinderen hoeven dat niet te doen van hun ouders’,
of ‘Het kan je niet schelen hoe ik me voel, anders zou je me niet vragen om dit te doen.’
Ouders horen zich door zulke opmerkingen niet te laten manipuleren. Ze moeten vast-
houden aan de geboden keuzes. Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld.

MART IN

Martin ging na het avondeten achter de computer zitten, een dagelijks ritueel dat pas
was begonnen en voorrang kreeg boven de taken die hij moest doen. Een paar maan-
den geleden hadden de gezinsleden op een gezinsraad afgesproken dat eerst de taken
gedaan moesten worden, maar hij lapte die regel weer eens aan zijn laars. Zijn vader
hield hem een keuze voor:

Vader: Martin, je mag van mij vanavond de computer gebruiken als je je taken hebt
gedaan. Je mag je taken ook morgen doen en de computer daarna ’s avonds
gebruiken.

Martin: Ik doe mijn taken wel als ik klaar ben met de computer. Ik heb er nu geen tijd voor.

Vader: Dat kan wel zijn, jongen. Maar je mag de computer gebruiken nadat je je taken
hebt gedaan.

Martin: Ik moet nu online. Een van mijn vrienden verwacht iets van me te horen.

Vader: Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Des te meer reden om je taken te doen zodra je thuis-
komt uit school. Ik vind het ook niet leuk om je gefrustreerd of boos te zien. Maar
het werk moet gedaan worden. Je weet dat we deze regel als gezin hebben
besproken en dat je er zelf mee hebt ingestemd. Je mag de computer gerust
gebruiken zodra het werk klaar is.

Martin: Dat is niet eerlijk. Ik zei toch dat ik de klusjes later zou doen. Ik heb nu andere
dingen te doen.

Vader: Dat geloof ik graag, maar je kunt de computer gebruiken nadat het werk klaar is.

Een ouder moet de keuzemogelijkheden wellicht diverse keren herhalen, zonder
boos te worden. Doorgaans is het kind het aanhoren van dezelfde boodschap al gauw
zat en gaat het tot actie over als de ouder het kennelijk lijkt te menen.

Ouders moeten bij het geven van keuzemogelijkheden niet in de verdediging schieten
of gaan redetwisten. Als het kind in discussie wil gaan, kan de ouder simpelweg op zijn
of haar opmerking reageren met ‘Dat geloof ik best’ en de keuzes vervolgens herhalen.
Dit hele gebeuren verloopt soepeler als de regels vooraf met elkaar zijn afgesproken.
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Als een kind niet wil meewerken als het de keuze krijgt, horen ouders daar een logi-
sche consequentie aan te verbinden (zoals in les 9 wordt behandeld) die te maken heeft
met het ongewenste gedrag. Zinvolle consequenties helpen kinderen verantwoorde-
lijk gedrag aan te leren. Als de consequentie overdreven is of geen verband houdt met
de overtreding, komt die onredelijk, willekeurig en te zwaar over. Het kind voelt zich
dan sneller boos, verontwaardigd en opstandig.

Meedoen aan gezinsactiviteiten

Ouders zullen hun kinderen effectiever iets kunnen leren als ze samen met hun kin-
deren activiteiten ontplooien. Kinderen die samen met hun ouders werken en spelen,
zijn eerder geneigd de leringen en het voorbeeld van hun ouders in hun eigen leven
toe te passen. Ouders plannen dan activiteiten die zinvol en leuk zijn voor iedereen.
Werk en ontspanning zijn allebei de moeite waard als ouders er een goede band met
hun kinderen mee opbouwen.

DE WAARDE VAN VERANTWOORDELIJK GEDRAG AANLEREN
President James E. Faust van het Eerste Presidium heeft het belang om kinderen ver-
antwoordelijk gedrag aan te leren als volgt toegelicht: ‘Als ouders hun kinderen geen
discipline en gehoorzaamheid bijbrengen, zal de maatschappij dat mogelijk moeten
doen op manieren die ouders noch kinderen fijn vinden. (...) Zonder discipline en
gehoorzaamheid thuis, vervalt de eenheid in het gezin.’15 Meer vrede en geluk vallen
gezinnen ten deel als ouders hun kinderen liefdevol leren dat ze de geboden van God
en de regels in het gezin en de maatschappij moeten naleven.

NOTEN

1. Zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, De Ster, januari 1996, p. 93.

2. ‘Het gezin: een proclamatie’, De Ster, januari 1996, p. 93.

3. Martha Farrell Erickson en Karen Kurz-Riemer, Infants, Toddlers, and Families: A Framework for Support
and Intervention (New York: The Guilford Press, 1999), p. 55.

4. Conference Report, april 1959, p. 75.

5. Conference Report, april 1969, p. 44; of Improvement Era, juni 1969, p. 69.

6. Conference Report, oktober 1985, p. 43; of Ensign, november 1985, p. 33.

7. H. David Burton, Liahona, juli 2000, p. 43.

8. Conference Report, oktober 1993, p. 9; of Ensign, november 1993, p. 9.

9. Conference Report, april 1975, p. 150; of Ensign, mei 1975, p. 101.

10. Conference Report, april 1999, p. 9; ofJoe J. Christensen, De Ster, juli 1999, p. 9.

11. De Ster, juli 1999, p. 10.

12. Kathleen Slaugh Bahr en anderen, ‘The Meaning and Blessings of Family Work’, in Strengthening Our
Families: An In-Depth Look at the Proclamation on the Family, onder redactie van David C. Dollahite (Salt
Lake City: Bookcraft, 2000), p. 178.

13. Conference Report, april 1990, p. 12; of Ensign, mei 1990, p. 12.

14. Conference Report, april 1987, p. 83; of Ensign, mei 1987, p. 68.

15. Conference Report, april 1983, p. 58; of Ensign, mei 1983, p. 41.

L E E R A C T I V I T E I T :  
K E U Z E S  V O O R H O U D E N
Vraag de ouders gedragsproblemen aan te duiden die ze hun kinderen graag zien ver-
anderen. Laat ze ook keuzemogelijkheden vaststellen en opschrijven die ze hun kinde-
ren kunnen voorhouden om die problemen op te lossen. Vraag ze hun kinderen deze
keuzes de komende week in voorkomende gevallen voor te houden.
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CONSEQUENTIES
TOEPASSEN

DOELEN VAN DE LES
Help ouders in deze les met het volgende:

• Het belang van consequenties voor acceptabel en onacceptabel gedrag begrijpen.

• Het verschil weten tussen natuurlijke en logische consequenties en hoe en
wanneer deze nuttig zijn om gedrag te sturen.

• Weten hoe ze logische consequenties kunnen toepassen.

• Begrijpen hoe ze een time-out als consequentie kunnen toepassen.

HET BELANG VAN CONSEQUENTIES
Kinderen leren door elke dag keuzes te maken en de gevolgen daarvan te ondervinden.
Wie de geboden van God onderhouden, hard werken en zich houden aan de wetten
van de maatschappij, zijn in hun leven vaak productiever en succesvoller. Wie lui of
ongehoorzaam zijn, weten als volwassene vaak niet hoe ze een geslaagd leven kun-
nen leiden. Uiteindelijk ondervinden we allemaal de consequenties van onze daden. De
rechtvaardigen ontvangen het eeuwige leven en de onboetvaardigen worden uitge-
worpen (zie Matteüs 25:46). Ouders kunnen consequenties toepassen om hun kin-
deren verantwoordelijk gedrag bij te brengen.

Presiderende bisschop David H. Burton heeft gezegd: ‘Ouders die succes hebben behaald
in het vergaren van meer, vinden het vaak moeilijk om nee te zeggen tegen de eisen van
verwende kinderen. Hun kinderen lopen het risico om niet te leren hoe belangrijk
waarden zoals hard werken, uitstel van bevrediging, eerlijkheid en mededogen zijn.’1

Volgens William Damon, directeur van het Stanford Center on Adolescence, werken
de daden van veel ouders egoïsme en onverantwoordelijkheid bij hun kinderen in de
hand.2 Deze ouders proberen het gevoel van eigenwaarde bij hun kinderen op te vijze-
len door ze te vertellen hoe geweldig ze zijn zonder iets substantieels van ze te eisen.3

Deze onverdiende loftuitingen resulteren vaak in luie, veeleisende, respectloze, onge-
disciplineerde kinderen en tieners. Toegeeflijke ouders vragen erg weinig van hun kin-
deren en verbinden geen consequenties aan de ongehoorzaamheid van hun kinderen.

President Joseph F. Smith heeft gezegd hoe belangrijk het is om kinderen ter ver-
antwoording te roepen voor hun wangedrag: ‘God verhoede dat er iemand onder ons
zo onverstandig, onnadenkend en oppervlakkig in onze liefde voor onze kinderen is,
dat wij hen, in de angst ze te beledigen, niet durven tegenhouden als ze onhandelbaar
dreigen te worden, als ze het verkeerde doen en als ze in hun dwaasheid een grotere
liefde opvatten voor wereldse zaken dan voor rechtschapen zaken.’4

87
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OUDERS DIE HUN KINDEREN TEGEN DE NEGATIEVE 
GEVOLGEN VAN HUN WANGEDRAG BESCHERMEN, BEWIJZEN
HEN BESLIST GEEN DIENST EN ONTHOUDEN HEN DE NODIGE

LESSEN IN HET BELANG VAN GEHOORZAAMHEID.
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DAAN

Daan was een veelbelovende maar opstandige tiener. Terwijl zijn vader, een rijke
zakenman, op zondag de kerkdiensten leidde, reed Daan vaak roekeloos dronken door
de stad. Daan had onder de invloed van alcohol twee auto’s in de prak gereden. Zij
vader had steeds weer een nieuwe auto voor hem gekocht.

Daans vader dacht dat hij zijn zoon hielp door hem te geven wat zijn hartje
begeerde. Daan leek wel de grenzen van zijn gedrag op te zoeken. Die vond hij niet,
dus ging hij op dezelfde voet verder met het overtreden van de geboden en de regels
van de samenleving. Enkele jaren later werd Daan voor een misdrijf tot een gevange-
nisstraf veroordeeld. Enige tijd nadat hij zijn straf had uitgezeten, pleegde hij zelfmoord.
Niemand wist precies wat hem tot die laatste daad van zelfvernietiging had gedreven,
maar voor de mensen die hem hadden gekend was het zonneklaar dat hij als kind nooit
geconfronteerd was met de consequenties van zijn wangedrag.

De uitdaging om kinderen in moeilijke tijden groot te brengen

Sommige ouders proberen het gedrag van hun kinderen te beïnvloeden door vrijge-
vigheid en toegeeflijkheid. Daans vader was ook zo’n man. Hij dacht dat hij zijn liefde
het beste kon tonen door Daan te geven wat hij maar wilde. Hij was bang dat als hij
Daan iets weigerde, hij boos zou worden of denken dat hij niet geliefd was. Maar hoe
meer Daans vader hem gaf, hoe meer Daan leek te verwachten en hoe minder dank-
baar hij was voor wat hij kreeg.

Daan had een heel andere opvoeding van zijn ouders nodig. Daan had grenzen en
verantwoordelijkheden nodig om tot een verantwoordelijke volwassene op te groeien.
Zijn ouders hadden niet in moeten gaan op zijn buitensporige eisen en hem de gevol-
gen van zijn verkeerde beslissingen moeten laten ondergaan.

Veel ouders staan voor moeilijke uitdagingen met hun zoons en dochters. Kerklei-
ders en professionals maken zich ook grote zorgen over het pad dat veel kinderen kie-
zen. Verwijzend naar het verhaal in 3 Nephi 17 waarin de Heiland de kleine kinderen
zegent, heeft ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf gezegd:

‘We weten niet precies wat de Heiland op zo’n aangrijpend moment voelde, maar
we weten wel dat Hij “diep bedroefd” en “innerlijk diep bewogen” was wegens de ver-
nietigende invloed die de onschuldigen altijd bedreigt. We weten dat Hij grote behoefte
voelde om voor de kinderen te bidden en hen te zegenen.

‘(...) Soms lijkt het of ze verdrinken in een zee van verleiding en zonde (...). En vaak
ziet het ernaar uit dat we ten minste een aantal negatieve krachten niet onder con-
trole hebben.’5

Veel kinderen worden herhaaldelijk geconfronteerd met drugs, alcohol, pornogra-
fie en seksualiteit. De verleidingen zijn groot. Kinderen die geen sturing en geestelijke
waarden van hun ouders meekrijgen en geen gevolgen van hun wangedrag onder-
vinden, geven er vaak aan toe.

Verantwoordelijke ouders verschaffen hun kinderen met liefde en zorg de nodige
begeleiding, regels en discipline. In het gezin van dergelijke ouders zijn regels zinvol
en zijn de consequenties logisch gekoppeld aan het verkeerde gedrag. Kinderen leren
in een dergelijke omgeving van hun fouten en merken dat de consequenties reëel zijn,
hoewel ze het daar niet altijd direct mee eens zijn.

CONSEQUENTIES TOEPASSEN
De volgende beginselen helpen ouders hoe ze consequenties op de juiste wijze bij hun
kinderen kunnen toepassen.
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Gepast gedrag herkennen en belonen

Kinderen zijn geneigd om gedrag te herhalen waarmee ze de aandacht van de ouders
trekken. Glenn Latham, een lid van de kerk die training geeft aan ouders, heeft
gezegd: ‘Ouders negeren doorgaans 95 tot 97 procent van alle gepaste en goede din-
gen die hun kinderen doen. Maar als een kind zich misdraagt, zijn ouders vijf tot zes
keer zo snel geneigd om hun aandacht op dat gedrag te vestigen.’6 Als ouders alleen
maar reageren op de negatieve dingen die hun kinderen doen, is het geen wonder dat
de kinderen zich misdragen.

Ouders kunnen gewenst gedrag versterken door belangstelling te tonen voor wat
de kinderen doen en door op een positieve manier met ze om te gaan — door naar ze
te glimlachen, hun dankbaarheid te uiten of ze een klopje op de schouders te geven.
Complimenten dienen altijd oprecht te zijn en zich te richten op het gedrag van het
kind en het belang ervan voor de ouders en anderen. Bijvoorbeeld: ‘Ik waardeer het
dat je de keuken helpt opruimen. Ik vind het fijn om iets samen met je te doen, en het
werk is nog veel sneller klaar ook.’ Complimentjes aan kinderen (‘je bent zo’n lief
kind’) kunnen onoprecht of manipulatief overkomen.

Kinderen gepaste natuurlijke gevolgen laten ondervinden

Natuurlijke consequenties zijn het automatische gevolg van bepaalde daden. Een kind
dat bijvoorbeeld niet studeert voor een toets, haalt doorgaans een lager cijfer. Een tie-
ner die een bekeuring krijgt, moet een boete betalen. Mensen leren snel van deze
natuurlijke gevolgen, omdat ze ondanks protesten of andere argumenten gewoon
plaatsvinden. Als ouders hun kinderen tegen de natuurlijke gevolgen van hun daden
beschermen, zoals het betalen van verkeersboetes voor hen, ontnemen ze de kinderen
waardevolle leermomenten.

Natuurlijke consequenties zijn niet altijd gewenst voor kinderen die nog te jong zijn
om ze te begrijpen. Een peuter heeft bijvoorbeeld bescherming nodig tegen een hete
kachel en speelt het liefst niet alleen bij water of in een drukke straat.

Ouders kunnen een klein kind echter al wel kleine natuurlijke gevolgen laten erva-
ren, zoals een kapot stuk speelgoed dat op de stoep wordt gesmeten, of een uitge-
droogde stift als de dop er niet op wordt gedaan. In dergelijke gevallen leren kinderen
vaak het beste van de gevolgen als hen de regels zijn uitgelegd en ze de natuurlijke
consequenties begrijpen als ze zich niet aan de regels houden.

Logische consequenties toepassen

Logische consequenties worden door ouders opgelegd op een wijze die logisch verband
houdt met het gedrag van een kind. Een kind dat zich tijdens het eten misdraagt,
wordt bijvoorbeeld naar zijn of haar kamer gestuurd, tot het rustig wil gaan eten.
Logische consequenties werken het beste als ze:

• Begrijpelijk zijn voor het kind.

• Van respect getuigen voor het kind.

• Een prijs vragen van het kind.

Ouders dienen de consequenties vriendelijk maar beslist door te voeren, niet uit
boosheid, anders zetten ze alleen maar kwaad bloed. Bijvoorbeeld: (1) Een kind is vaak
te laat voor het eten, zodat de ouders de tafel afruimen en het kind laten weten dat
er de volgende ochtend weer een maaltijd is; (2) Een tiener die is aangehouden voor
winkeldiefstal, belt naar huis en wil direct worden opgehaald, maar de ouders laten
hem de nacht op het politiebureau doorbrengen.

In deze voorbeelden zijn de consequenties voor het kind te begrijpen (ze zijn gekop-
peld aan het wangedrag) en vragen een prijs van het kind (een maaltijd overslaan
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omdat het te laat is; tijd op het politiebureau doorbrengen vanwege een misdrijf).
Hoewel het kind de gevolgen niet leuk vindt, getuigen ze van respect als liefhebbende
ouders beslist optreden en niet uit wraak of veroordeling handelen. De gevolgen zijn
in verhouding met wat iemand in dergelijke situaties kan verwachten.

Ouders kunnen ook consequenties toepassen die minder logisch lijken, zoals geen
televisie meer kijken als de kinderen hun taken niet hebben gedaan. In dat geval heeft
de koppeling te maken met taken en privileges. Televisiekijken is een privilege dat ze
met verantwoordelijk gedrag kunnen verdienen. Een kind dat zich onverantwoorde-
lijk gedraagt, verspeelt mogelijk een privilege.

Bij de toepassing van consequenties dienen ouders vooral hun eigen gedrag te
beheersen in plaats van het gedrag van het kind. Ouders vertellen het kind wat de
ouders gaan doen, niet wat het kind gaat doen, waar ze immers geen vat op hebben.
Zo kunnen ze tegen een opstandige tiener zeggen: ‘Het gebruik van de auto is een pri-
vilege die we alleen toestaan aan de gezinsleden die hun taken hebben uitgevoerd. Als
je ervoor kiest om je taken niet te doen, is de auto voor jou niet beschikbaar.’

In alle gevallen dienen consequenties in een sfeer van liefde en vriendelijkheid te
worden opgelegd. Denk aan Leer en Verbonden 121:41–42: ‘Geen macht of invloed
kan of dient (...) te worden gehandhaafd dan alleen door overreding, door lankmoe-
digheid, door mildheid en zachtmoedigheid, en door ongeveinsde liefde; door vriende-
lijkheid en zuivere kennis, hetgeen de ziel zonder huichelarij en zonder bedrog in grote
mate zal verruimen.’

KEES

Kees was een vrolijk, koppig, impulsief kind. In de eerste jaren van zijn leven hadden
zijn ouders al het idee dat ze hun handen vol aan hem zouden krijgen. Ze brachten hem
liefdevol het evangelie en respect voor de regels in het gezin en de samenleving bij.
Toch had Kees moeite om zich aan die normen te houden. Op negenjarige leeftijd stal
hij enkele pennen en een pakje speelkaarten uit een winkel in de stad, een paar kilo-
meter van hun woonboerderij. De moeder van Kees ontdekte de spullen en vroeg hem
hoe hij eraan was gekomen. Kees bekende dat hij ze had gestolen.

De vader van Kees nam hem en de gestolen spullen mee terug naar de winkel. Hij
verwachtte van Kees dat hij de bedrijfsleider van de winkel zou vertellen wat hij had
gedaan, de spullen zou teruggeven, zijn excuses zou aanbieden en de verdere conse-
quenties zou aanvaarden. Kees voelde zich schuldig en had spijt en deed wat zijn vader
hem had opgedragen. De bedrijfsleider luisterde aandachtig en bedankte hem dat hij
zijn wandaad had opgebiecht en de spullen had teruggebracht. Hij zei dat hij hoopte
dat Kees een waardevolle les had geleerd, maar ondernam geen verdere actie. De vol-
gende twee weken bleef Kees thuis als de anderen naar de stad gingen. Zijn ouders lie-
ten hem nadenken over wat hij had gedaan en drukten hem op het hart dat hij later
weer mee mocht naar de stad, om te laten zien dat hij zich aan de wet kon houden.

Er volgden nog vele overtredingen, zoals vechten met zijn broers en zussen, expe-
rimenteren met tabak en alcohol, te laat thuiskomen en spijbelen van school. In elk van
de gevallen pasten de ouders van Kees logische consequenties toe om hem van zijn
wangedrag te laten leren. Tegen de tijd dat hij achttien werd, waren de gedragspro-
blemen over. Kees is op zending geweest, heeft een opleiding gevolgd, is in de tempel
getrouwd en is een verantwoordelijke vader geworden. Hij heeft zijn ouders diverse
keren bedankt voor de discipline die ze hadden gehandhaafd, waardoor hij een ver-
antwoordelijke, gezagsgetrouwe volwassene is geworden.
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Het kind verantwoordelijkheid geven

Bij probleemgedrag zijn ouders vaak verstandig genoeg om het probleem met het kind
te bespreken voordat ze een consequentie doorvoeren. Ze vragen dan eerst hoe hij of
zij het probleem denkt op te lossen. Deze vraag is belangrijk, omdat het kind zo zelf de
verantwoordelijkheid kan nemen om het probleem op te lossen. Kinderen zijn vaak eer-
der geneigd zich beter te gaan gedragen als ze zelf mogen meedenken over wat er moet
gebeuren. Als een kind er niet over wil praten, passen de ouders de consequentie toe.

Laat de kinderen lering trekken uit de consequenties

Als ouders consequenties toepassen, reageren kinderen soms boos en zoeken ze de dis-
cussie op. Ouders kunnen dan het beste zonder veel woorden de consequenties door-
voeren. Als het verband tussen de overtreding en de consequentie duidelijk is, voelt
het kind zich verantwoordelijk en zal het er lering uit trekken. Als de ouders echter
een consequentie toepassen en er met het kind over in discussie gaan, zal het kind
proberen die discussie te winnen in plaats van na te denken over de achterliggende
reden van de consequentie. Schreeuwen en moraliseren helpen ook vaak niet, maar
wekken alleen maar wrokgevoelens op bij het kind. Ouders moeten de kinderen zelf
lering laten trekken uit de consequenties.

In het volgende voorbeeld van een vierjarig kind en zijn ouders wordt duidelijk hoe-
veel kinderen uit consequenties kunnen leren.

Moeder: Het is tijd om de kamer op te ruimen. We krijgen straks bezoek.

Zoon: Dat wil ik niet. Ik wil tekenfilms kijken.

Vader: (Rustig.) Je kunt het speelgoed nu opruimen of ik ruim het op. Als ik het opruim,
krijg je ze pas terug als je iets extra’s doet om ze terug te verdienen. Wat ga je
kiezen?

Zoon: Ruim jij het maar op.

De vader ruimt het speelgoed rustig op en stopt het in een zak in de kast. De volgende dag:

Zoon: Waar is mijn speelgoed?

Vader: Dat heb ik opgeborgen.

L E E R A C T I V I T E I T :  
C O N S E Q U E N T I E S  T O E P A S S E N
Laat de deelnemers met hun huwelijkspartner of een andere ouder de volgende situa-
ties bespreken. Laat ze besluiten welke consequenties bij het wangedrag passen, en
daarbij in gedachten houden dat consequenties veel doeltreffender zijn als ze nauw
verband houden met het wangedrag. Bespreek hun antwoorden vervolgens klassikaal.

S I TUAT I E  A

Uw driejarig dochtertje maakt een hoop tamtam als u haar tegenhoudt om melk op de
keukenvloer te gieten.

S I T UAT I E  B

Uw achtjarige zoon verstoort de jeugdwerkklas. De leerkracht vraagt u om hulp.

S I TUAT I E  C

Uw veertienjarige zoon pest en intimideert regelmatig zijn negenjarige broertje. Dit agres-
sieve gedrag vindt plaats als u niet thuis bent. Uw bange zoontje komt huilend bij u.

S I TUAT I E  D

U komt erachter dat uw zeventienjarige dochter, die ’s avonds nog laat met haar
vriendje op stap is, een voorraadje anticonceptiepillen heeft.
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Zoon: Ik wil ermee spelen.

Vader: Weet je nog toen ik je gisteren vroeg om het op te ruimen en je dat niet wilde
doen? Nou, het is nu weg zoals ik je zei.

Zoon: Nou, ik wil het terug hebben. Ik wil ermee spelen.

Moeder: (Met respect.) Dat geloof ik graag. Het is je lievelingsspeelgoed.

Zoon: Ik wil het terug hebben. Geef het aan mij.

Moeder: (Invoelend.) We zien wel dat je niet blij bent. (Denkt even na.) Misschien kunnen
we wat klusjes vinden die je kunt doen om het terug te verdienen. Zou je dat wil-
len?

Zoon: (Boos schreeuwend.) Ik wil het niet terugverdienen. Geef het nu aan mij.

Vader: Weet je wat, als je rustig kunt praten, zonder te schreeuwen of boos te worden,
kunnen we zien of er iets is waarmee je het terug kunt verdienen. Maar nu zijn er
wat andere dingen die we moeten doen.

De ouders lopen weg. Een uur later gaat de zoon naar zijn vader toe en vraagt om
wat extra klusjes om zijn speelgoed terug te verdienen. De dagen daarna ruimt hij zijn
spullen zonder problemen op als hem dat wordt gevraagd.

Dit voorbeeld illustreert veel voordelen van het toepassen van logische consequenties:

• Het kind leert dat zijn ouders menen wat ze zeggen.

• Het kind ondervindt de consequenties van onverantwoordelijk gedrag.

• De consequenties leren het kind dat het verantwoordelijk gedrag moet verto-
nen om privileges te genieten, zoals het spelen met speelgoed.

• Door rustig te blijven laten de ouders zien dat problemen met kalmte en
samenwerking worden opgelost en niet met manipulatie en boosheid.

• De kalmte van de ouders houdt de focus op het ongewenste gedrag van het kind
gericht. Een berisping of discussie zou de aandacht op de ouders hebben gericht.

• De weigering van de ouders om in discussie te gaan zorgt dat de zaak is afge-
daan en niet escaleert in boosheid en ruzie.

Het volgende praktijkvoorbeeld laat zien hoe een fikse uitbrander een jongevrouw
het leren van een waardevolle les in de weg had kunnen staan. Toen de ouders liefde
en steun boden in plaats van afkeuring, kon hun dochter zich richten op de natuur-
lijke consequenties van haar gedrag.

MARLA

De zeventienjarige Marla was acht weken zwanger. Ze besloot dat ze niet langer kon
wachten om haar ouders over haar zwangerschap te vertellen. Abortus was uitgesloten,
zo ook een huwelijk met Leo, de vader van het kind. Marla wist dat haar ouders woe-
dend zouden zijn. Ze zag hun teleurstelling, afkeuring, afwijzing en eindeloos herhalen
van ‘Heb ik het niet gezegd?’ al voor zich. Ze waren net klaar met eten. Marla moest
bijna overgeven van de angst en de zenuwen. Toch raapte ze de moed bij elkaar en
zei: ‘Pap en mam, ik moet jullie iets vertellen. Ik ben zwanger.’

Zoals ze al had verwacht, reageerden haar ouders geschokt, boos en teleurgesteld.
Hoe kon ze zoiets doen? Had ze dan niets van haar ouders geleerd? Had ze geen
morele principes? Waarom had ze niet naar hun waarschuwing geluisterd dat ze te veel
tijd met Leo doorbracht?

Toen gebeurde er iets onverwacht. Woorden van boosheid en verdriet maakten
plaats voor uitingen van liefde en mededogen. Er kwamen tranen in haar moeders
ogen. Ze nam Marla in haar armen. ‘Dit moet verschrikkelijk voor je zijn’, zei ze. ‘Ik vind
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het heel erg voor je dat dit is gebeurd. Het spijt me dat we zo heftig reageerden. Hoe kun-
nen we je helpen?’ Vader sloeg zijn armen om de twee heen en voegde er aan toe:
‘Marla, we houden heel veel van je. We zullen alles doen om je hier doorheen te helpen.’
Marla barstte in tranen uit, bijna overweldigd door de gevoelens van liefde en steun.

Ze zag de dingen al snel in een ander daglicht. Ze had zich al weken zorgen
gemaakt over haar ouders en hoe ze zouden reageren. Ze had rekening gehouden met
voortdurende ruzies, veroordeling, afwijzing en had zelfs overwogen om van huis weg
te lopen. Maar die zorgen had ze nu niet meer. Ze realiseerde zich iets wat nog beang-
stigender was. Wat had ze zichzelf aangedaan? Wat moest ze doen? Hoe zat het met
het kindje in haar buik? Wat was er gebeurd met de vrede en vreugde die ze eerder als
actief lid van de kerk had gevonden? Ze besefte dat het makkelijker was geweest om
in te zitten over haar ouders, dat ze hen de schuld kon geven dat ze van die kille, onge-
voelige, haatdragende mensen waren in haar ogen. Nu wist ze dat ze ernaast zat. Ze
had alleen nog haar eigen probleem om over na te denken. En de realiteit was moei-
lijk onder ogen te zien. Maar ze wist nu wel dat ze er niet alleen voor zou staan.

Time-out toepassen

Time-out is als maatregel het effectiefst bij kinderen van drie tot acht jaar. Het kind
wordt dan uit een ongewenste situatie gehaald en in een andere ruimte gezet waar
het geen aandacht krijgt.

Time-out is vooral nuttig voor kinderen die snel zijn afgeleid. Vernielzuchtige kin-
deren die in een machtsstrijd met hun ouders zijn gewikkeld, hebben er geen baat bij.
Die kinderen zijn mogelijk te boos om in een stoel te zitten of op een kamer te blijven.
Als ze daar toch toe gedwongen worden, kunnen ze overgaan tot vernieling van
eigendommen of het meubilair.

Door een time-out leert het kind op een beheerste, vreedzame manier met proble-
men om te gaan. Als ouders een kind een time-out laten nemen, moeten ze rustig en
vriendelijk blijven en bedenken dat ‘een zacht antwoord (...) de grimmigheid af[keert]’
(Spreuken 15:1). De tijd alleen dient de enige maatregel te zijn.

Deze aanpak is niet geschikt voor boze ouders die hun kinderen voor straf naar de
desbetreffende ruimte slepen. Als ouders driftig reageren en dingen zeggen die het
kind kwetsen, leren en versterken ze ongewild ongewenst gedrag. Paulus spoorde de
kerkleden aan: ‘Prikkelt uw kinderen niet’ (Kolossenzen 3:21).

Geef ouders de volgende aanwijzingen om time-out effectief toe te passen:

1. Vertel het kind van tevoren welk gedrag wel en niet wordt verwacht en wel en
niet is toegestaan. Vertel het kind over de time-outmaatregel en hoe deze wordt
toegepast.

2. Vertel het kind bij wangedrag rustig en in het kort waarom de time-out wordt
toegepast. Kies alleen het ergste wangedrag in plaats van elke missstap uit te
meten. (‘Je blijft drie minuten stil in de kamer omdat je je broertje hebt geslagen.’)

3. Laat het kind nadenken over zijn of haar gedrag en hoe dat beter kan. Ouders
moeten ook tegen het kind zeggen dat ze aan het einde van de time-out naar zijn
of haar oplossing zullen vragen. (Een time-out is niet zinvol voor een kind dat
niet kan redeneren.)

4. Laat het kind een minimale periode stil zijn tijdens de time-out. Een goede vuist-
regel is het aantal minuten naar de leeftijd van het kind (een vijfjarige kijgt een
time-out van vijf minuten); stel de timer in wanneer het kind stil wordt.

5. Ga naar de ruimte van de time-out toe als het kind de afgesproken periode stil is
geweest. Ouders negeren gedrag waarmee het kind de aandacht zoekt, zoals hui-
len of schreeuwen.
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6. Voordat de time-out van het kind afloopt, vraagt de ouder naar zijn of haar
oplossing voor het probleem. In sommige situaties kan het zinvol zijn om het
kind te laten voordoen hoe het zich zal gedragen, zodat het probleem zich niet
weer voordoet. Als de oplossing afdoende lijkt, mag het kind zich weer bij de rest
van het gezin voegen. Als het kind niet wil meewerken, kunnen de ouders stap
3, 4 en 5 herhalen.

7. Bedank het kind als het goed heeft meegewerkt. Ouders horen later blijk te geven
van hun goedkeuring en positieve feedback in verband met het gewenste gedrag,
daarbij een toename van liefde tonend zoals in Leer en Verbonden 121:43 staat.

Veel ouders geven de voorkeur aan een ruimte met zo weinig mogelijk kans op
afleiding en vernieling (geen televisie, speelgoed, boeken of andere voorwerpen waar
het kind zich mee kan vermaken of die het kan vernielen). Als een dergelijke ruimte
niet voorhanden is, kunnen ouders hun kind in het zicht in een time-outstoel in
dezelfde ruimte of in een ruimte ernaast laten zitten. Sommige ouders hebben
bemerkt dat time-out bij hen het beste werkt als de kinderen mogen lezen, naar
muziek luisteren, een wandeling maken of door de ouders worden vastgehouden. De
individuele behoeften van elk kind staan daarbij voorop.

Regels en consequenties van tevoren afspreken

Ouders hebben over het algemeen een betere relatie met hun kinderen als de kinderen
de gezinsregels en de consequenties bij wangedrag begrijpen en ermee instemmen. De
gezinsraad, gezinsavond en persoonlijke gesprekken zijn geschikte momenten om met
kinderen te spreken over de gezinsregels, de bedoeling daarvan en de consequenties bij
overtredingen. Als een kind instemt met een regel en zich er vervolgens niet aan houdt,
kunnen de ouders hem of haar aan de regel en de aan de consequenties herinneren.
Ouders kunnen hun oprechte spijt uiten dat privileges worden weggenomen. Het kind
zal de maatregel dan minder snel als straf zien, zoals het volgende voorbeeld illustreert.

Moeder: Weet je nog wat we over de zaterdagavonden hebben afgesproken en wat de
consequenties zijn als je je niet aan de regels houdt?

Dochter: Ja. Ik moet om middernacht thuis zijn, anders mag ik de volgende zaterdag-
avond niet uit.

Vader: Wat betekent dat dus?

Dochter: Dat ik aanstaande zaterdagavond niet uitga.

Moeder: Inderdaad. We weten dat je graag naar een concert wilde gaan. We vinden het
jammer dat je niet kunt gaan. Je had je er erg op verheugd.

Als de regels eenmaal tussen de ouders en de kinderen zijn afgesproken, hebben verdere
discussies en onderhandelingen op het moment van overtreding geen zin. Dat zou alleen

L E E R A C T I V I T E I T :  
T I M E - O U T  T O E P A S S E N
Laat de cursisten met hun huwelijkspartner of een andere ouder de toepassing van
time-out bij hun kinderen bespreken. In welke omstandigheden zouden ze die maatre-
gel toepassen? Welk wangedrag vraagt om een time-out? Zouden ze time-out toepas-
sen voor elke misstap of alleen voor extreem gedrag? Wie zou deze maatregel
toepassen? Welke ruimte zouden ze ervoor gebruiken? Wat zouden ze tegen een kind
zeggen bij een time-out? Vraag ze hun antwoorden op te schrijven. Daag ze uit om de
komende week in voorkomende gevallen een time-out toe te passen. Nodig ze uit om
in de volgende les te vertellen hoe het is gegaan.
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maar manipulatieve tactieken bij de kinderen kunnen aanwakkeren om de verantwoor-
delijkheid voor hun gedrag te ontlopen. Hoewel ouders de afgesproken consequenties in
het algemeen moeten doorvoeren, dienen ze ook hun gezonde verstand te gebruiken en
een en ander aan te passen als nieuwe en relevante informatie aan het licht komt.

Gezond verstand gebruiken

Kleine misdragingen vragen niet direct om consequenties. Praten met het kind kan
afdoende zijn. Onhebbelijk maar onschuldig gedrag kan het beste genegeerd worden.
Kinderen houden daar eerder mee op als er geen aandacht aan wordt besteed. Aan-
dacht zou het negatieve gedrag alleen maar versterken.

L E E R A C T I V I T E I T :  
C O N S E Q U E N T I E S  T O E P A S S E N
In les 8 werden de deelnemers gevraagd om gedragsproblemen aan te duiden die ze hun
kinderen graag zien veranderen (zie de leeractiviteit over het geven van keuzemogelijk-
heden op pagina 87). Vraag de deelnemers in deze leeractiviteit om logische conse-
quenties te bedenken voor elk gedragsprobleem dat ze hebben aangeduid. Laat ze
echter voordat ze dat doen bespreken of ze al andere zinvolle maatregelen hebben geno-
men om de gedragsproblemen aan te pakken, zoals hun verwachtingen uiteenzetten,
gewenst gedrag aanleren, de kinderen laten instemmen met regels en consequenties,
hun zorgen uiten wanneer ze probleemgedrag constateren, vragen hoe het kind het pro-
bleem denkt op te lossen en het kind keuzemogelijkheden geven. Laat de deelnemers
vervolgens mogelijke logische consequenties voor het probleemgedrag bedenken en
opschrijven. Vraag ze de consequenties die ze hebben besproken de komende week in
voorkomende gevallen al door te gaan voeren.
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LIEFDEVOL DISCIPLINEREN
President James E. Faust van het Eerste Presidium heeft het belang van liefde en het

erkennen van verschillen in kinderen bij het disciplineren als volgt toegelicht: ‘Opvoe-
ding is zo individueel. Ieder kind is anders en uniek. Wat voor de een goed is, hoeft
niet altijd voor de ander goed te zijn. Ik weet niet wie er verstandig genoeg is om te
bepalen welke straf te zwaar of te licht is. Alleen de ouders van de kinderen kunnen
dat bepalen, omdat zij van hen houden. De ouders moeten dat steeds met een gebed
in hun hart bepalen. Het overkoepelende en fundamentele beginsel is dat discipline
meer door liefde dan door straf gemotiveerd moet zijn.’7

De verantwoordelijkheid van ouders voor het grootbrengen van hun kinderen is
van het allergrootste belang. Aan het einde van deze cursus zijn de volgende woorden
van president Faust zeer toepasselijk, die het belang van onderricht en goed ouder-
schap onderstrepen:

‘Hoewel weinig taken zwaarder zijn dan het ouderschap, bieden ook weinig taken
meer kans op vreugde. Het staat vast dat wij in deze wereld geen belangrijker werk
kunnen verrichten dan onze kinderen zo groot te brengen dat zij godvrezende, geluk-
kige, eerbare en productieve mensen worden. De grootste vreugde die ouders zullen
ervaren, is als hun kinderen hen en hun leringen eren. Dat is de glorie van het ouder-
schap. Johannes heeft getuigd: “Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat
mijn kinderen in de waarheid wandelen” (3 Johannes 1:4). Volgens mij vereist het
onderwijzen, opvoeden en vormen van kinderen meer intelligentie, intuïtief begrip,
nederigheid, kracht, wijsheid, geestelijkheid, doorzettingsvermogen en vlijt dan al het
andere in het leven. Dit is vooral zo omdat om ons heen de morele basis van eer en
fatsoen ondermijnd wordt. Om een succesvol gezin te hebben, moeten er waarden en
regels zijn, normen, en zaken waaraan niet getornd wordt. Veel samenlevingen bie-
den de ouders nog maar zeer weinig steun bij het onderwijzen en in ere houden van
morele normen. Er zijn culturen waarin alle normen verdwijnen, en veel jonge men-
sen in zulke samenlevingen worden cynisch over het begrip “moraal”.

‘Veel samenlevingen zijn in verval en hebben hun morele identiteit verloren, zoveel
gezinnen zijn ontwricht, dat onze grootste hoop ligt in de aandacht en moeite die we
investeren in het vormen van de volgende generatie: onze kinderen. Om dat te berei-
ken, moeten we eerst hen sterken die de kinderen in eerste instantie vormen. En dat
zijn vooral de ouders en andere familieleden. Ons thuis zou de beste omgeving voor
een kind moeten zijn. Op de een of andere manier moeten we meer ons best doen om
ons gezin zo te sterken dat het een veilige wijkplaats is tegen het ongezonde, alles
doordringende morele verval om ons heen. Harmonie, geluk, vrede en liefde thuis
kunnen kinderen de innerlijke kracht geven die zij nodig hebben om met de moeilijk-
heden van het leven om te gaan.’8

NOTEN

1. Liahona, november 2004, p. 98.

2. Greater Expectations: Overcoming the Culture of Indulgence in Our Homes and Schools (New York: Free Press
Paperbacks, 1995), pp. 19–20.

3. Greater Expectations, pp. 22–24.

4. Gospel Doctrine, 5de druk (Salt Lake City: Deseret Book, 1939), p. 286.

5. Liahona, mei 2003, p. 85.

6. What’s a Parent To Do?: Solving Family Problems in a Christlike Way (Salt Lake City: Deseret Book, 1997),
p. 116.

7. Conference Report, oktober 1990, p. 41; of Ensign, november 1990, p. 34.

8. Conference Report, oktober 1990, p. 40.
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HET GEZIN VERSTERKEN

EEN CURSUS VOOR OUDERS
Samengesteld door LDS Family Services

WAT KAN IK VAN DEZE CURSUS LEREN?
Deze cursus biedt praktische hulp voor ouders vanuit een evangelisch perspectief. U kunt er als volgt uw voor-
deel mee doen:

• Evangeliebeginselen begrijpen die de basis vormen voor goed ouderschap.

• De ontwikkeling van kinderen begrijpen en realistische verwachtingen koesteren.

• Leren effectiever te communiceren met uw huwelijkspartner en uw kinderen.

• Weten hoe u voor uw kinderen kunt zorgen in emotionele en moeilijke tijden.

• Weten hoe u bij kinderen zelfvertrouwen kunt aankweken.

• Problemen met boosheid overwinnen die effectief ouderschap in de weg staan.

• Conflicten tussen ouders en kinderen oplossen.

• Begrijpen hoe u kinderen verantwoordelijk gedrag kunt aanleren.

• Consequenties toepassen bij het disciplineren van kinderen.

• Een betere woonomgeving creëren waar de Geest van de Heer kan verblijven.

WIE KUNNEN DEELNEMEN?
De cursus is vooral nuttig voor ouders die problemen en moeilijkheden met hun kinderen ondervinden. In gezinnen
met twee ouders is het verstandig dat beide huwelijkspartners meedoen om hun vaardigheden te verbeteren en ver-
deeldheid over de aanpak van de opvoeding te voorkomen. Alleenstaande ouders hebben ook baat bij deze cursus.

HOE LANG DUURT DE CURSUS?
De duur van de cursus kan aan de behoeften van de deelnemers worden aangepast. Over het algemeen zijn er
negen wekelijkse lessen of bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt ongeveer negentig minuten.

WAT WORDT ER VAN MIJ VERWACHT ALS IK DEELNEEM?
U woont alle bijeenkomsten bij. U ontvangt een exemplaar van Het gezin versterken: leidraad voor ouders, dat u
geacht wordt te gebruiken. De leidraad bevat cursusinformatie en leeractiviteiten om uw ouderschapsvaardigheden
te versterken. Aan het eind van het cursusprogramma wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen om te zien wat
het u heeft opgeleverd. U hoeft de vragenlijst niet van uw naam te voorzien. Alle informatie is vertrouwelijk.

WAT KOST DEELNAME AAN DE CURSUS?
Er wordt een bijdrage van ________________________________________________ gevraagd om de onkosten te dekken.

WANNEER EN WAAR WORDT DE CURSUS GEGEVEN?
De volgende cursus ‘Het gezin versterken’ is gepland voor _______________________________________________________________________________________.

om __________________________________________________in ___________________________________________________________________________________________________________________________.

HOE KAN IK ME AANMELDEN VOOR DE CURSUS OF MEER INFORMATIE KRIJGEN?
Bel ___________________________________________________________________________________________

of ____________________________________________________________________van LDS Family Services, ____________________________________________________________________.

WIE GAAT DE CURSUS GEVEN?
Een medewerker van LDS Family Services of een vrijwilliger in de wijk of de ring.
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CONTROLELIJST VOORBEREIDINGEN
Er zijn veel kleine details die bijdragen aan een geslaagde cursus. De volgende controlelijst kan u helpen bij de voor-
bereiding.

De volgende zaken zijn gereserveerd:

❑ microfoon of geluidssysteem ❑ stift of krijt

❑ video’s of dvd’s ❑ standaard/schrijfblokken

❑ podium ❑ stiften

❑ overheadprojector ❑ lege vellen papier

❑ TV en videorecorder of dvd-speler ❑ pennen/potloden

❑ bord ❑ overig: ____________________________________________________________________________

❑ Alle benodigde materialen voor de deelnemers zijn gekopieerd en gesorteerd.

❑ Het lokaal is gereserveerd.

❑ Het lokaal is ingericht voor het verwachte aantal deelnemers.

❑ Extra stoelen zijn beschikbaar.

❑ De toiletten zijn schoon en gemakkelijk te vinden. (Zo niet, dan zijn er verwijsborden beschikbaar.)

❑ De airco of verwarming in het lokaal staat van tevoren aan zodat de ruimte behaaglijk is.
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HET GEZIN VERSTERKEN
CURSUSISTENOVERZICHT

Begindatum van cursus:________________________________

Locatie: ________________________________________________ Leerkracht: __________________________________________________________________________________________

Naam Telefoon Adres Leeftijd van Aanwezigheid
kinderen 1 2  3 4  5  6  7  8  9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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PROGRAMMA-EVALUATIEFORMULIER
Hartelijk dank voor uw deelname aan onze ouderschapscursus. U hebt tijd gestoken in het opdoen van kennis en
vaardigheden om een betere ouder te worden. We willen graag weten of de cursus u heeft geholpen in dat opzicht.
Wij stellen het invullen van dit evaluatieformulier op prijs. Schrijf uw naam niet op. Wij willen dat u de vragen
vrijuit kunt beantwoorden, zonder bezorgd te zijn dat uw identiteit bekend is. Met uw hulp kunnen wij toekom-
stige ouderschapscursussen verbeteren.

Omcirkel het antwoord in elke kolom dat het beste beschrijft hoe u er nu voor staat ten opzichte van vóór uw
deelname aan de cursus.

Hoe gaat het nu:

Slecht Ok Goed

Slecht Ok Goed

Slecht Ok Goed

Slecht Ok Goed

Slecht Ok Goed

Slecht Ok Goed

Slecht Ok Goed

Slecht Ok Goed

Slecht Ok Goed

A.De tijd nemen om naar mijn kinderen te luisteren

B. Omgaan met de druk van het ouderschap

C. Emotionele coaching (zorg) van mijn kinderen

D.Mijn kinderen helpen verantwoordelijkheden op zich te nemen

E. Liefde voor mijn kinderen voelen en uiten

F. Consequenties toepassen zonder boosheid of wreedheid

G.Conflicten tussen ouder en kind oplossen

H.Mijn kinderen helpen meer zelfvertrouwen te ontwikkelen

I. Realistische verwachtingen koesteren van mijn kinderen

Ten opzichte van 
vóór de cursus gaat het nu:

Slechter Hetzelfde Beter

Slechter Hetzelfde Beter

Slechter Hetzelfde Beter

Slechter Hetzelfde Beter

Slechter Hetzelfde Beter

Slechter Hetzelfde Beter

Slechter Hetzelfde Beter

Slechter Hetzelfde Beter

Slechter Hetzelfde Beter

1. Op welke gebieden heeft deze ouderschapscursus u het meest geholpen?

2. Op welke gebieden hebt u nog hulp nodig om een betere ouder te worden?

3. Hoe is deze cursus te verbeteren?

4. Wat vond u prettig of niet prettig aan de onderwijsstijl van de leerkracht?

5. Hoeveel cursuslessen hebt u gelezen?_____

Geef op een schaal van 1 tot 5 het nut van de lessen aan voor u.

Niet nuttig Erg nuttig

1 2 3 4 5

6. Hebt u de leeractiviteiten in elke les uitgevoerd?   ____ Ja   ____ Nee

Geef op een schaal van 1 tot 5 het nut van de leeractiviteiten aan voor u.

Niet nuttig Erg nuttig

1 2 3 4 5
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BUREAUHOOFD LEERKRACHT

DATUM

HET GEZIN 
VERSTERKEN

Hiermee verklaren wij dat

heeft deelgenomen aan de cursus

Het gezin versterken

van

LDS Family Services
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HET GEZIN 
VERSTERKEN

GIDS VOOR DE LEERKRACHT
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