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Deze viering staat in het teken van Vaderdag, de zwakke tegenhanger van 

“moederdag”. Op het tweede weekend van mei draait alles om haar en ook dan 

wordt uitgebreid aandacht aan haar besteed en aan wat zij voor kinderen 

betekent. Vroeger waren er duidelijk gescheiden rolpatronen. Vader verdiende 

het geld en moeder gaf het uit. Nu verdient ook moeder mee aan het 

gezinsinkomen en wordt ook vader geacht zorgtaken op zich te nemen. Maar 

iedereen voelt aan, dat er ook duidelijke verschillen zijn tussen de rollen 

die Vader en moeder spelen in het leven van het kind. Zwart wit naast elkaar 

geplaatst is het de moeder, die zorgt en haar gevoelens laat overheersen, 

terwijl de vader degene is die normen stelt en op plichten wijst. In elk 

geval heeft een kind behoefte aan een vader en een moeder en als om een of 

andere reden een kind zijn vader moet missen, dan zoekt het zich een 

vaderfiguur. Dan kan de meester op school zijn, een oom of de trainer op de 

voetbalclub. Bij alle ontwikkelingen in de relatiepatronen die er tussen man 

en vrouw in de afgelopen jaren gegroeid zijn, wordt er te weinig geluisterd 

naar wat kinderen verwachten. Kinderen verwachten dat vader en moeder van 

elkaar houden en elkaar een leven lang trouw zijn. Het is intussen een 

bewezen feit, dat kinderen die mogen opgroeien in een goed gezin, daar een 

leven lang op kunnen teren. 

 

Deze liefdevolle relatie van vader en moeder vormt voor het kind de biotoop, 

de best mogelijke natuurlijke leefomgeving voor de uitgroei naar een 

evenwichtige persoonlijkheid. Uit ervaring weet ik, dat ouders graag trots 

zijn op hun kinderen. Lieve ouders staan dag en nacht gereed en voor hun 

kinderen is hun niets teveel. Heel veel tijd en aandacht besteden ze aan hun 

kinderen. Ouders zien meer in hun kinderen dan iemand anders. Terwijl iemand 

anders zo gauw een kind op zijn tekorten afrekent, zien ouders de talenten en 

ze hebben geduld: “Geef hem/haar nog een kans. Misschien lukt het morgen.” 

Opvoeden is te vergelijken met de zaaier uit het evangelie die zijn land 

bezaait. Alle zorg en moeite is eraan besteed om het zaad te doen ontkiemen. 

Maar het is ook geduldig wachten. Niets is te forceren. Alles heeft zijn tijd 

nodig. En goede ouders durven vertrouwen: Alles komt goed. 

 

Opvoeden gebeurt met een eenvoudige middelen. Jezus biedt ons daarvoor 

vandaag eveneens een handreiking. Hij spreekt over het mosterdzaadje, het 

kleinste van alle zaden. Het maakt geen indruk. Dat mosterdzaadje is 

eigenlijk het mosterdzaadje van de liefde. Liefde stelt niets voor in deze 

wereld. Je wordt er niet machtig van. We hebben ook een aantal spreekwoorden 

waarin we de macht van de liefde relativeren: “Al te goed, is buurmans gek.” 

Of: “Ik ben wel goed maar niet gek.” Met liefde alleen wordt je nooit een 

machtig mens. Maar toch is liefde de enige macht die deze wereld kan 

veranderen. Want dan gaan mensen op een andere manier met elkaar om. Dan 

staat niet voorop hoe ik wordt ík machtig en rijk, maar dan staat het geluk 

van de ander voorop. Dan krijgen mensen kansen en worden ze niet voortdurend 

afgerekend op hun tekorten. Dan kan men ook vergeven en nieuwe kansen bieden.  

 

Ik wens alle ouders, vaders en moeders, het geduld van de zaaier in het 

evangelie van vandaag om voor hun kinderen die biotoop van liefde te bieden 

die zij nodig hebben. Ik wens hen toe het geduld om te wachten op de 

ontplooiing en ontwikkeling die tijd vergen. Ik wens hen toe dat ze trots 

mogen zijn op hun kinderen en dat ze eens mogen zeggen tegen elkaar: “We 

hebben het toch niet zo slecht gedaan.”  

  



Slotgedicht 
Mijn papa en ik 
liepen langs de zee 
want we waren met vakantie 

We keken naar de golven 
die rolden aan en liepen terug 
altijd opnieuw... 

Er vlogen meeuwen boven het water 
soms gingen ze op de golven zitten 
dan lieten ze zich wiegen. 

Mijn papa zei: Er is haast niet mooier dan de zee" 

Ik dacht; als we morgen in het bos wandelen, dan zegt hij: 
"Er is haast niets mooier dan een boom". 

Soms denk ik: 
" Er is haast niets mooier dan een papa". 


