
verhaal Anaïs boos - bij de hand nemen - Discipelschap! 

• waarom doe ik dat? Ik wil graag dat…deugdzaam, trouw, vriendelijk, bewogen, standvastig, nederig, moedig, bedachtzaam, verdraagzaam, wijs, geduldig, eerlijk …

zelf-beheersing / 

• Kortom: ik wil graag dat ze een opgroeit tot een volwassen vrouw!

• HOE doe ik dat? Geen lezing over existentiële filosofie, maar a.d.h.v. simpele dagelijkse dingen. 




"Onze aardse vaders tuchtigden ons zoals het hun 
goed leek. Maar onze Hemelse Vader berispt ons 
voor ons eigen bestwil, zodat we zullen delen in 
zijn heiligheid " 

"For our earthly fathers disciplined us for a short 
time based on what seemed good to them, but He 
disciplines us for our benefit, so that we can 
share His holiness" 

Aardse vaders - God 

Goede burgers - God wil dat we een VOLMAAKT karakter hebben (net als Jezus)

Goed terecht komen - God heeft voor ons bedacht dat we straks in zijn koninkrijk met Hem zullen regeren


Iemand krijgt niet zomaar zeggenschap in een koninkrijk, serieuze zaak!




Pianoles 6 jaar - mijn droom was concertpianist 

Eerste les - Mieke hou je vast - niet Chopin etude

simpele dingen - herhalen - discipline


Jezus - discipelschap - kosten berekenen

"Ik wou dat ik zo goed als jij kon spelen" - Als je dat echt wilde, dan had je je best gedaan 




"Net zoals hardlopers moeten wij veel opgeven in ons 
leven. En net zoals hardlopers hebben ook wij er alles 
voor over om de eerste prijs te winnen. Maar wij willen 
geen gewone prijs. Voor ons is de prijs het eeuwige 
leven." 

"Every athlete exercises self-control in all things. They do 
it to receive a perishable price, but we an imperishable." 

Ook ik probeer die prijs te winnen. Ik weet precies wat ik wil.  En daarom ben ik streng voor mezelf, en verdraag ik alles wat me overkomt. Want ik wil niet alleen dat 
anderen door mijn werk het eeuwige leven krijgen. Nee, ik wil ook zelf het eeuwige leven krijgen!



ideale chinese familie = 4 generaties onder 1 dak

• "Er is een heel dorp voor nodig om een kind op te voeden" / "Er is een hele kerk voor nodig om een christen op te voeden"

• Niet alleen de kleinste kinderen leren, iedereen leert!

• Bijbel: houdt van elkaar, bemoedig elkaar, wijs elkaar terecht, verdraag elkaar, onderwerp je aan elkaar, mopper niet tegen elkaar…(community)




"Broers en zussen …Wie een zondaar van het 
dwaalspoor terugbrengt, redt hem/haar van de 
dood en wist tal van zonden uit." 

"My siblings …Whoever brings back a  from his 
wandering will save his soul from death and will 
cover a multitude of sins.



1.  Niet altijd leuk - zegt de Bijbel ook (Op het moment zelf…")

2. Simpele dingen, dagelijkse dingen

3. Levenlang leren, Nederigheid, Discipline (karakter!)

4. Prijs! Vrucht! Doel! Eeuwige leven



