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Voor

 

Livia, Joëlle en Timeon

en alle andere kinderen van God.

Ik wens dat Gods liefde in jullie leven is en blij�.
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OVER DE SCHRIJFSTER

Aisha Meel is doctor in de Medische Wetenschappen, maar bovenal 
crea�ef brein achter De Wonderwolk: een ontwerpbureau, 
produc�ebedrijf, uitgeverij en webshop in één. De Wonderwolk draait 
helemaal op haar grootste passie: Gods liefde delen met jonge kinderen. 
Zelf kwam ze tot geloof op haar 18e via straatevangelisa�e. Toen haar 
kinderen geboren werden, wilde ze niets liever dan hun de liefde van God 
meegeven vanaf het allereerste begin. Ze star�e haar zoektocht naar 
christelijk opvoeden en merkte dat veel meer ouders zoekende waren 
hierin. Daaruit ontstond De Wonderwolk. Inmiddels hee� ze veel 
(kinder)boeken geschreven en allerlei materialen ontworpen om de 
christelijke opvoeding te ondersteunen; thuis en in de kerk, op de 
peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de basisschool. 
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WEGWIJZER

Wat tof dat je dit boek opengeslagen hebt! Dat betekent dat jij je focus 
wilt richten op God. Als ouders zijn we ontze�end druk met het managen 
van allerlei taken. Soms zijn we net een taxibedrijf, een 
huiswerkbegeleidingsbureau of een a�rac�epark. Het ene moment 
bulderen we van het lachen om onze kinderen, terwijl we op een ander 
moment met onze handen in het haar zi�en. Jouw gezin bestaat uit de 
mensen die het dichtst bij je staan. Hoe mooi is het dat het jouw 
verlangen is om met je gezin steeds opnieuw God te zoeken, Hem te 
betrekken en te ervaren in jullie leven. Om je oog op Hem te richten. 

Dit boek is opgezet als 7-weekse interac�eve cursus, waarmee je samen 
met een groepje ouders aan de slag gaat. Op blz. 137 vind je �ps voor het 
opze�en van een gespreksgroep. Samen ga je kijken hoe belangrijk focus 
op God is in de opvoeding van je kind. De volgende onderwerpen komen 
aan bod: onze geloofsiden�teit, wie God zegt dat we zijn, hoe we omgaan 
met presta�es, onze omgeving en bezi�ngen en hoe we bouwen aan een 
rela�e met God.

Elke week bevat drie studies. Elke studie kost ongeveer 30 minuten, 
waarin we telkens kijken naar onszelf, Gods Woord en onze kinderen. Als 
je zoveel �jd doorbrengt met het Woord van God, dan geef je God de kans 
om jouw leven te veranderen! Bovendien maakt God ons zijn wil bekend 
wanneer we in zijn Woord lezen, bidden en anderen om raad vragen. Je 
tre� in dit boek veel persoonlijke vragen aan, die je hopelijk helpen om de 
studies persoonlijk toe te passen op je eigen gezin. Je kunt de vragen in je 
studiegroep bespreken, maar je bent nooit verplicht persoonlijke dingen 

in de groep te delen. Bespreek alleen wat je zelf wilt. Probeer wel alle 
vragen van de studies te maken. Neem de �jd en vraag God elke week wat 
Hij tot jou persoonlijk te zeggen hee�.

In FOCUS IN JOUW GEZIN staan bij de inleiding van elke week drie 
belangrijke themavragen. Elke vraag komt uit een van de drie studies van 
die week. Deze vragen kan je als basis gebruiken voor een gespreksgroep.

Ik wens je veel zegen, vrede en FOCUS!

Aisha Meel

P.S. In het boek praat ik over ‘jij en jouw kind’. Dat kan je eigen kind zijn of 
een kind dat aan jou is toevertrouwd; als grootouder, pleegouder, 
jeugdwerker of pedagogisch medewerker. 

Natuurlijk kun je waar gesproken wordt over ‘hij’ ook ‘zij’ invullen en voor 
‘ouder’ ook ‘verzorger’. 

Heb je meerdere kinderen? Achter in het boek is ruimte waar je meer 
over hen kunt invullen.
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GELOVEN





WEEK 1 GELOVEN

Onze Bijbelstudie over focus in je gezin begint bij de kern van ons eigen 
geloof en dat wat we willen doorgeven via geloofsopvoeding. 

Geloofsopvoeding. Krijg jij van dat woord ook de kriebels? Gewoon 
opvoeden kan al zo pi�g zijn. Het woord geloofsopvoeding gee� mij het 
gevoel dat dit iets anders is dan de ‘reguliere’ opvoeding. Iets wat erbij 
komt. Iets wat we ook nog moeten doen. 

Volgens de Van Dale staat opvoeden voor ‘het lichamelijk en geestelijk 
vormen’. En geloven betekent ‘een vast en innig vertrouwen op God’. 

God is de maker van ons leven. Ons geloof in Hem zit dus verweven in 
alles van ons leven. Geloofsopvoeding is dus niet iets wat losstaat van de 
rest van de opvoeding. Het komt terug in alles wat we met onze kinderen 
doen. 

Deze week kijken we naar onszelf, naar ons geloof en naar wat de Bijbel 
zegt over geloofsopvoeding.

Themavragen:

1. Wat geloof jij?

2. Wat vraagt God van jou als het gaat om je kind?

3. Waar ligt jouw focus? 
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Studie 1 Ik geloof

Gods Woord voor vandaag

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons 
uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde heeft Hij 
ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn 
kinderen te worden.

Efeziërs 1:4-5

Ik vind het geweldig dat je een verlangen hebt om je geloof door te geven 
aan je kinderen. Dat betekent dat Gods vuur in je hart brandt. Wat zou er 
belangrijker kunnen zijn dan dat geloof doorgeven? God wil degene zijn 
voor wie wij allemaal leven. Je bent gestart met het verkennen van dat 
vuur. Dat verkennen, dat gaan we samen doen. We gaan onderzoeken hoe 
het in jouw leven brandt en hoe God wil dat het gaat branden. Als je open 
en eerlijk dur� te zijn, gaat God aan het werk in jouw leven. God brengt 
dingen aan het licht. Persoonlijke dingen. Dingen die ons en onze 
kinderen van Hem weghouden, maar die we ons misschien wel heel eigen 
hebben gemaakt. Maar als jij in het licht dur� te kijken, dan zal je groeien. 
Je groeit naar Gods hart en kunt een lichtend voorbeeld zijn voor je 
kinderen. 

Ben je er klaar voor?
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Schrijf een gebed op waarin je aan het begin van deze Bijbelstudie jezelf 
openstelt voor God.

In alles wat je doet met en voor je kinderen zit geloofsopvoeding. Bij 
Bijbellezen, zingen, bidden, samen naar de kerk gaan en praten over het 
geloof komt dit heel expliciet naar voren. Maar ook �jdens het 
tandenpoetsen, sporten en met lego spelen speelt geloofsopvoeding een 
rol. Geloven zit namelijk in alles van je leven en daarom geloofsopvoeding 
ook. Dat maakt dat geloofsopvoeding niet losstaat van de “normale” 
opvoeding en dat het voor een groot deel bestaat uit voorleven. Wat je 
voorlee� hee� alles te maken met je eigen geloofsiden�teit: in wie of wat 
en waarom geloof je? En wat betekent dit in de prak�jk voor jou?

Geef hieronder een korte omschrijving van jouw geloofsiden�teit.
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Ik leerde God pas kennen op mijn ach�ende, via een 
straatevangelist. Maar in de jaren daarvoor waren er al wel veel 
geloofszaadjes in mijn leven geplant. Bijvoorbeeld door een 
peuterbijbel die bij ons in huis lag en door verhalen van mijn oma 
over haar God. De zaadjes kwamen tot bloei �jdens het gesprek 
met de straatevangelist. Kende ik God na dat gesprek meteen? 
Nee, maar ik werd nieuwsgierig en ging op zoek naar Hem. Ik 
begon een geloofsiden�teit te ontwikkelen, omdat zijn liefde mijn 
hele zijn begon te vullen. Ben ik inmiddels geestelijk volwassen? 
Ken ik God door en door zodat mijn geloofsiden�teit een vaste 
vorm hee� aangenomen? Ook dat niet. Integendeel; dagelijks leer 
ik meer over God en krijgt mijn geloofsiden�teit meer vorm.

Misschien ben jij vanaf je geboorte ondergedompeld in de liefde van God. 
Dat is natuurlijk fantas�sch. Toch geloof ik dat ook dan jouw 
geloofsiden�teit niet al�jd hetzelfde is geweest. 

Teken hieronder een �jdbalk van je geboorte tot nu. Neem even de �jd 
om rus�g na te denken over je leven. Schrijf op de �jdbalk mijlpalen in 
jouw leven die van belang waren voor de vorming van jouw 
geloofsiden�teit. Meer ruimte nodig? Gebruik de extra schrijfpagina’s op 
blz. 131.
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Laten we de Bijbel openslaan. 
Lees Efeziërs 1:1-14. Wat zeggen de verzen 4-6 over God?

Wat zegt de tekst over Jezus?

Wat zegt de Bijbel hier over onze geloofsiden�teit? Over wie wij zijn?

In de Bijbel vind je een heleboel teksten die iets zeggen over de 
geloofsiden�teit van de mensen in de Bijbel. Ik heb er �en voor jou 
geselecteerd. Zoek de teksten op en beschrijf per tekst wat die voor jou 
betekent. Neem rus�g de �jd. Je zult zien dat het scha�en zijn die God 
voor jou hee� klaargelegd.

Kolossenzen 3:12
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Filippenzen 3:20

Johannes 1:12

Efeziërs 2:19

Romeinen 8:17

2 Korin�ërs 5:17

1 Korin�ërs 3:16
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Galaten 3:26

Ma�eüs 5:13

Wanneer jij Jezus hebt aangenomen als jouw Redder en geloo� dat Hij 
s�erf voor jouw zonden om je te redden van de eeuwige dood, dan is 
Gods Geest in jou gaan wonen. God wil niets liever dan een persoonlijke 
rela�e met jou hebben. Maar de rol die Hij kan vervullen in jouw leven 
hee� alles te maken met de ruimte die jij Hem gee�. 
Sluit deze allereerste studie af door nog eens s�l te staan bij jouw 
geloofsiden�teit, zoals je die aan het begin van deze studie hebt 
beschreven. Heb je zojuist dingen in de Bijbel gevonden die meer 
vertellen over jouw geloof? Beschrijf in alle eerlijkheid welke ruimte jij 
aan God gee�. Bedenk ook hoeveel je van jezelf en jouw �jd aan Hem 
teruggee� en hoe je dat doet. 
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