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Bijeenkomst 1

BIjeenkomst 1  

De geboorte 
    van een ouder
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De geboorte van een ouDer

Delen  
kennismaken
Wie ben jij? Wat doe jij? Wat is je gezinssituatie?
Op wie zou jij als ouder willen lijken en waarom?
Wat verwacht je van deze cursus?

Mijn opvoeding/jeugd:

Welk beeld van God heb jij van je ouders meegekregen?

113633 Op Handen brochure.indd   5 21-01-19   09:08



6

Bijeenkomst 1

Visie op opvoeden 
Kernpunten van de uitleg over hechting en geloofsopvoeding:

•	 Hechting is de aangeboren neiging van een kind om bij angst 
of stress steun en troost te zoeken bij een oudere, volwassen 
persoon. Hechting aan ouders/verzorgenden zorgt ervoor dat 
kinderen in staat zijn een emotionele band op te bouwen met 
anderen. Het helpt kinderen later ook een eigen persoonlijk-
heid te ontwikkelen.

•	 Hechting bestaat uit twee elementen: een veilige basis en een 
veilige haven. De veilige basis is het vertrekpunt van waaruit je 
de wereld ingaat, het vertrouwen dat je krijgt om erop uit te 
gaan. Terwijl de veilige haven de plek is waar je naar terug-
keert, een plek van bescherming. 

•	 De cirkel van veiligheid:
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            Veilige haven

113633 Op Handen brochure.indd   6 21-01-19   09:08



7

De geboorte van een ouDer

Aan de kant van de veilige basis doet je kind dit appel:
•	 Let op me 
•	 Geniet van me 
•	 Deel plezier met me 
•	 Help me 

Aan de kant van de veilige haven doet je kind dit appel:
•	 Bescherm me 
•	 Troost me 
•	 Geniet van me 
•	 Leid mijn gevoelens in goede banen* 

•	 Een veilige hechting is het fundament onder de opvoeding, 
ook de geloofsopvoeding. 

•	 God heeft mensen gemaakt om Hem te weerspiegelen.
•	 God is in zichzelf gehecht.  En Hij maakt de mens om een 

relatie te hebben met Hem en met elkaar. Daarin weerspiege-
len we God. 

•	 God zelf is ons grote voorbeeld als het om hechting gaat. Hij 
is de veilige basis en veilige haven bij uitstek! 

Voor de papa’s:

Als je kindje ouder wordt zal het gaan ontdekken dat God 

zichzelf Vader noemt. en je kind zal dat beeld van God gaan 

inkleuren met zijn ervaringen van jou als vader. een kind met 

een vader die vaak uit het niets woedend uitvalt kan God gaan 

zien als een onvoorspelbare en moeilijk te vertrouwen Vader. 

terwijl een kind met een vader die positieve aandacht geeft, 

God eerder zal zien als Iemand die interesse in je heeft. jouw 

vaderschap laat een blijvende indruk achter in je kind! dat 

betekent niet dat je perfect moet zijn, je kunt ook juist een 

voorbeeld zijn door je fouten toe te geven. 

* Bron: Een kind dat zich veilig voelt – Hoffman, Cooper en Powell 

113633 Op Handen brochure.indd   7 21-01-19   09:08


