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MOEDER MONICA 

Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en 

als u opstaat. (Deuteronomium 6,7) 

Pomp het erin? 

Bij deze woorden moest ineens denken aan de regels van een versje dat ik ooit 

las: Pomp het erin, stamp het erin, het kinderhoofd is hol / Pomp het erin, stamp 

het erin, het kinderhoofd moet vol. Zoiets kan je vandaag de dag niet meer 

zeggen. Daarom lijkt Deuteronomium ook niet meer van deze tijd. Het doet 

drammerig aan. We weten: zo werkt het niet meer. 

Mijn oma wist dat misschien nog niet. Ze was een in en in vrome vrouw. Zo 

voelde zich dan ook niet alleen verplicht om haar kinderen de weg te wijzen, ook 

haar kleinkinderen bleef zij wijzen op de zaak van de Heer. Maar je zag het 

gebeuren: het werkte vaak averechts. Het leverde zelfs pijnlijke momenten op. 

Haar goedbedoelde boodschap leed meestal schipbreuk op een rots van 

verlegen zwijgen. 

Overdracht van geloof 

Mijn oma liep ongemerkt al aan tegen iets dat vandaag nog veel zichtbaarder is: 

de overdracht van geloof lijkt te stokken. Misschien hebt u het ook al opgemerkt: 

er wordt ook in onze kerk steeds minder belijdenis gedaan. Het is alweer drie 

jaar geleden dat er voor het laatst iemand belijdenis deed. We zijn niet de enige 

gemeente. In onze landelijke kerk staat het belijdenis-doen zelfs ter discussie. Is 

het nog wel van deze tijd? 

‘Spreek jij nog weleens met je kinderen over het geloof?’ – ik vroeg het een paar 

weken geleden aan een groepje ouderen. Het thema blijkt bij de meesten niet 

ter sprake te komen. Je wilt elkaar geen pijn doen. Daarom loop je er omheen. 

De ouderen van nu zijn niet als mijn oma. En misschien maar beter ook. 
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Kindertheologie 

Ouders met jonge kinderen hebben het misschien nog het gemakkelijkst. Kleine 

kinderen zijn nog ontvankelijk. Ze stellen nog vragen. Je staat misschien zelfs 

weleens met een mond vol tanden. ‘Waar is God?’ – ‘God is in de hemel’ – ‘En 

waar is de hemel?’ – ‘Eh, ja… de hemel is ver weg. En tegelijk heel dichtbij’ – ‘O, 

dan is het net als het dak van ons huis.’ Kindertheologie. Heerlijk! 

Maar in die kindertheologie komen op den duur ook scheurtjes. De kerk vinden 

ze saai. En Bijbelverhalen? Och, al zo vaak gehoord. En de vragen sterven weg. 

En als ouders kom je in een onderhandelingspositie. Ook de mensen van het 

jeugd- en clubwerk merken dat. Ze zien steeds minder kinderen en jongeren. 

Oorzaak? Zij zeggen: ‘Het ligt aan de ouders. Die sturen hun kinderen niet meer.’ 

En dat is waar. De kinderen worden vaak behandeld als prinsjes en prinsesjes. 

Willen ze niet? Dan zwichten papa en mama ook al snel. Het gesprek kan al vroeg 

stokken. 

Is het wel overdraagbaar? 

Maar misschien ligt de werkelijke oorzaak wel dieper. Misschien ligt de oorzaak 

wel hier: is het geloof eigenlijk wel overdraagbaar? Ik denk namelijk van niet. Een 

ouderwetse gedachte misschien. Want zo zeiden ze het vroeger: geloof moet je 

gegeven zijn. Maar ik denk dat er een kern van waarheid in zit. 

Je kunt je kind veel meegeven. Je vertelt Bijbelverhalen. Je zingt liedjes. Je leeft 

een waardenpatroon voor. Je bidt met je kind. Maar hoe komt het nu dat uit het 

één gezin het ene kind het wel oppikt en het andere niet? Omdat het geloof het 

ene kind .komt aanwaaien en het ander niet. Dat verzin ik niet. Het staat in 

Johannes: ‘De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet 

waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit 

de Geest geboren is.’ Wij maken altijd van: de Geest is als de wind. Maar bedoeld 

wordt: de gelóvige is als de wind. De gelovige in je komt je aanwaaien. Je weet 

niet waar hij vandaan komt. Van je ouders? Ja, maar dat antwoord voldoet nooit 

helemaal. 

Zwijgen? 

Is geloven dus wel zo overdraagbaar? Het hele instituut kerk lijkt ervoor 

gemaakt. En zonder kerk en zonder ouders zal het ook niet gaan. Hoewel, er zijn 
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nog altijd mensen die zonder gelovige opvoeding of kerk God op het spoor 

komen. Maar vandaag lopen wij er – meer dan vorige generaties – tegenaan dat 

geloven misschien helemaal niet zo overdraagbaar is als wij denken. 

En toch is voor elke gelovige zijn geloof het meest kostbare. Het meest kwetsbaar 

ook. Je beschermt het tegen cynisme of afwijzing. Daarom praat je er misschein 

niet zo gemakkelijk over. Maar je zou het tegelijk je kind of je kleinkind ook zo 

gunnen. Maar ja, je kunt het hen niet geven. Moet je er dan maar het zwijgen 

toe doen? Hoeft niet. Er is nog altijd het gebed voor je kind. En wat daaruit voort 

kan vloeien. En zo kom ik op moeder Monica. 

Bidden 

Monica was de moeder van Augustinus. Ze had haar zoon een christelijke 

opvoeding gegeven. Maar hij moest er weinig van hebben. Kwam dat door zijn 

heidens vader? Wie zal het zeggen. Maar het geloof van zijn moeder sloeg bij 

Augustinus niet aan. Hij leefde zelfs als een losbol. 

Maar moeder Monica liet haar zoon niet los. En het belangrijkste: ze bleef bidden 

voor haar zoon. Bidden – de meest tedere zorg van ouders voor hun kind. Monica 

bad ook. Ambrosius, de bisschop van Milaan was zo onder de indruk van haar 

onvermoeibaar gebed dat hij gezegd schijnt te hebben: ‘Een kind waar zoveel 

voor gebeden wordt, kan niet verloren gaan.’ Mooie gedachte: als je al denkt dat 

kinderen verloren gaan, een gebed kan hen redden. 

Jaren God gezocht 

U weet de afloop van het verhaal. Augustinus kwam uiteindelijk tot geloof. Maar 

daar gaat het me niet om. Dat zou wel van een goedkope stichtelijkheid zijn: bid 

maar en het komt goed. Nee, het gaat me om iets totaal anders. Augustinus werd 

de grootste kerkleraar die het christendom gekend heeft. Hij schreef zijn 

‘Belijdenissen’. Het wordt wel de eerste autobiografie in de geschiedenis van de 

mensheid genoemd. En in die autobiografie, die tegelijk één groot gesprek met 

God is, vertelt hij iets heel bijzonders. 

Hij schrijft dat hij God jarenlang gezocht had. Dat is al opmerkelijk. Aan de 

buitenkant had niemand dat gedacht: dat die losbol koortsachtig God had 

gezocht. Maar het kan dus. Ik vroeg eens aan een groep dertigers hoe ze 

geloofden toen ze vijftien waren. Een aantal antwoordden: ‘Ik deed alsof ik er 
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niets mee had, maar ik was er misschien wel meer mee bezig dan ooit.’ Dus vergis 

je niet. De buitenkant zegt niets. 

God in je kind 

Maar het meest bijzondere van Augustinus is dit. Hij schreef: ‘Ik zocht u 

jarenlang. Maar ik zocht u buiten mij. En al die tijd was U in mij. U was bij mij, 

maar ik was niet bij U’. Al die tijd was God al in hem!   

Dat vind ik de meest troostrijke gedachte voor ouders van kinderen. Het lijkt mij 

ook de meest leerzame gedachte voor een kerk of een geloofsgemeenschap. Wij 

denken altijd dat wij het geloof moeten overdragen. Dat wij God of de 

boodschap van God ergens moeten brengen. Dat de ander iets mist wat wij 

hebben. Maar dat is een kolossale vergissing! God is ons altijd al vooruit! 

Evangelisatie is niet: iets brengen wat er nog niet is. Ware evangelisatie is: 

ontdekken waar God jou al is vóór geweest. Zo hoef jij ook je kind niet God te 

brengen, God is al in en bij jouw kind. En nu hoeft het dat alleen nog maar zelf 

te ontdekken. Nu hoeft het geloof hem alleen nog aan te komen waaien. En 

misschien kan het briesje van jouw gebed daar wel bij helpen.  

Laat los 

Moet je het je kinderen dan helemaal niet inprenten? Natuurlijk wel. Maar doe 

het als ze klein zijn. En doe het speels. En wees er dag in dag uit mee bezig. Op 

een ontspannen manier. Maar laat het gaandeweg ook los. Het zaad is gezaaid. 

Je kunt het toch niet uit de grond trekken. Het doet in het verborgene zijn werk. 

Maar heb vertrouwen. We zijn vaak zo bezorgd. Maar God gaat niet met al zijn 

kinderen kerkelijke of expliciet gelovige wegen. En de toekomst zal er toch 

anders uitzien dan wij bedenken. Laat het los.  

Het enige wat jij kunt doen is de God die ook in jou huist, gestalte geven in 

woorden en daden. Maar laten die woorden en daden wijs en zacht zijn. Wijs en 

zacht als de liefde die Jezus leerde.  

De pijlen en de boog 

Wijs en zacht zijn ook de bekende woorden van Kahlil Gibran, die luiden: 
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Je kinderen zijn je kinderen niet. Zij zijn de zonen en dochters van ‘s levens 

hunkering naar zichzelf. Zij komen door jou, maar zijn niet van jou, en hoewel ze 

bij je zijn, behoren ze je niet toe. 

Je mag hun je liefde geven, maar niet je gedachten, want zij hebben hun eigen 

gedachten. Je mag hun lichaam huisvesten, maar niet hun ziel, want hun ziel toeft 

in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. 

Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht niet hen aan jou gelijk te 

maken. Want het leven gaat niet terug, nog blijft het dralen bij gisteren. 

Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden 

weggeschoten. De Boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige en hij 

buigt je met zijn kracht, opdat zijn pijlen snel en ver zullen vliegen. Laat het 

gebogen worden door de hand van de Boogschutter een vreugde voor je zijn: 

want zoals hij de vliegende pijl lief heeft, zo mint hij ook de boog die standvastig 

is. 


