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1. Stel eens voor 
dat er een brief in uw bus kwam met een prachtige opdruk van het paleis. Met bevende 
vingers maakt u hem open en wat staat erin? 
 
Beste.... 
U bent hiermede aangesteld tot gouvernant(e) van de prinsen. 
Getekend, de Koningin. 
 
Zou u dan niet apetrots zijn. U bent uitgekozen voor zo'n belangrijke taak: het opvoeden 
van koningskinderen. Ja, zelfs van de toekomstige koning. Behalve het aantrekkelijke 
salaris speelt hier toch wel de eer een grote rol. U gaat invloed uitoefenen op de 
wereldgeschiedenis. ALS ZO'N PRINS GAAT REGEREN, DAN HEEFT HIJ VAN U 
ZIJN NORMEN EN WAARDEN GELEERD. Alles wat recht is, wat waar is, wat goed is 
en sterk. Het zou toch moeilijk zijn om te bedanken voor de eer. Want je zult toch maar 
de opvoeder van een koning zijn. 
 
2. U opvoeder van koningskinderen 
Wat kunnen kinderen allemaal wel worden? 
- gemeenteleden, 
- oudsten, 
- voorgangers, 
- zullen zij het zijn die voor de Heer moeten  lijden, standvastig blijven in het geloof? 
- Zullen zij de politiek gaan beïnvloeden? 
- Grote kans dat ze een gezin gaan stichten. 
- Sommigen worden dokters, verpleegsters, misschien wel burgemeester. 
 
Als men een jaartje ouder wordt, merkt men het al gauw. Je komt ze tegen als kapster, 
verpleegster, caissière. Zo belangrijk is ons werk. 
 
Een kind is eigenlijk een volk. Toen Rebekka in verwachting was van haar tweeling, zei 
God: Gen. 25:23. "Twee volken zijn er in je schoot." David zei in 1 Kron. 17:17: "Gij hebt 
in mij een rij mensen gezien in opgaande lijn." NBG (En alsof dat nog niet genoeg was, 
God, hebt u ook gesproken over de toekomst van mijn koningshuis. U hebt mij 
uitgekozen als kroon op de mensheid, door God, de HEER, verheven) NB.V Twee 
mensen beginnen een huwelijk. Later komen ze op de foto. Een stuk of veertig 
mensen, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Er is vaak een grote strijd om de 
eersteling uit een familie die tot geloof komt. 
 



3. Lauwheid volgens de Bijbel 
Jer. 48:10. Vervloekt is wie de opdracht van de HEER  halfslachtig uitvoert, vervloekt 
is wie zijn zwaard het bloed ontzegt.  
 
ONZE KONINGSKINDEREN ZIJN HET WAARD OM ONS TEN VOLLE IN TE 
ZETTEN.  
Hierbij komt nog dat je zelf er het meeste van profiteert. Ja, zelfs uw gezin als u 
getrouwd bent. Uw kinderen zullen door uw enthousiasme duidelijk voor een keus 
gesteld worden. Hoewel uw gezin op de eerste plaats hoort te staan is een beetje 
aanpassen en regelen niet erg. Dat men zelf profiteert als men anderen helpt wordt 
met onderstaand verhaal geïllustreerd. 
 
Sundar Singh. 
Eens toen de beroemde evangelist Saddhu Sundar Singh een hoge berg beklom, 
woedde er een vreselijke sneeuwstorm, waardoor hij bijna bezweek. De felle wind 
benam hem alle adem. Plotseling ontdekte hij aan de kant van de weg een donkere 
hoop. Het bleek een uitgeputte reiziger te zijn, die ondergesneeuwd was.  
"Wat erg!" dacht Sundar: "Ik kan hem niet helpen. Ik kom zelf nauwelijks vooruit." 
Nog een paar reizigers passeerden. Niemand kon de arme man helpen. Hij zou sterven 
van de kou. Na een paar minuten overtuigde de Heilige Geest hem ervan, dat hij terug 
moest gaan. Met zijn handen groef hij de sneeuw boven de man weg en nam de 
halfdode stakker op zijn rug. Met bijna bovenmenselijke inspanning zwoegde Sundar 
verder naar boven. Na een tijdje zag hij weer een bobbel aan de kant van de weg 
liggen en even later weer een. Het waren de twee reizigers die hem waren gepasseerd. 
Van kou waren ze gestorven. Sundar bedacht hoe vreemd het was. De twee die niet 
hielpen waren dood en hij liep nog steeds. Toen drong het tot hem door, dat hij juist 
door zijn zware inspanning was blijven leven. De man die hem droeg had hem warm 
gehouden. 
 
4. Hoe belangrijk is het een kind op te vangen? 
School voor moordenaars. 
Zou je je vader, je moeder of je zuster kunnen doden? Toen dat aan Gomez gevraagd 
werd zei hij zonder blikken of blozen: "Ja." Maar dat was in de tijd dat hij nog in het 
leger zat. Achteraf kon hij zich dat niet meer indenken. Gomez was een gewone 
jongen, niet beter of slechter dan zijn vrienden. Maar op een slechte dag kwam hij in 
het leger van Guatemala. Wie daar niet voor de regering was, werd zonder pardon 
doodgeschoten. 
Hoe kwam Gomez zo gek dat hij daaraan meedeed? Hij vertelde dat het er streng 
toeging tijdens de opleiding. Je kreeg meteen straf als je iets verkeerds deed en zo 
leerde je altijd te gehoorzamen. Bovendien werd je volgestopt met vreemde ideeën. Je 
kreeg de hele dag te horen dat mensen slecht waren. Je bewees het land een dienst 
door hen op te pakken en te vermoorden. Op den duur ging je dat nog geloven ook. Je 
was er trots op als je eraan meedeed. En als je nou toch eens twijfelde of het wel goed 
was wat je deed? 
Gomez: "Volgens onze officieren zouden we dan zelf gedood worden als we de 
bevelen niet opvolgden." Gelukkig is Gomez er in geslaagd het leger te ontvluchten. 
"Het leger in Guatemala, zei hij achteraf, "is een school voor moordenaars." 
 
William Booth. 



Door zorg en armoede hadden Williams ouders geen tijd om op hem te letten. Hij zwierf 
veel op straat en was daar haantje de voorste onder zijn makkers. Verzot op avontuur, 
driftig en met een onbuigzame wil. Een man en een vrouw van de methodistenkerk 
namen hem in huis omdat hij leek op hun enige zoon die gestorven was. Ze namen 
hem ook mee naar de kerk. Toen hij zestien was bekeerde hij zich. Samen met zijn 
vriend ging hij voor een arme bedelvrouw zorgen. Dat was het begin van het leger des 
Heils. In het album van koningin Victoria schreef Booth onder zijn handtekening: "Zoek 
zielen, zoek de slechtsten." Een groot werk is gevolgd uit liefde voor een straatjoch. 
 
Wie heeft Hitler opgevoed, Nero, Sadam Hoessein, Florence Nightingale, Gorbatsjov, 
Martin Luther King, de Paus? Wist men in hun jeugd al wat ze later zouden worden? 
Zijn ze door het lot voorbestemd voor hun daden? Of kunnen we toch met Gods hulp 
invloed uitoefenen op de toekomstige leiders van de wereld? 
 
5. Elk kind een potentiële verlosser 
De Joden zagen in elk nieuwgeboren kind een mogelijke verlosser. De macht der 
duisternis (Denk eens aan Farao, Hitler, Herodes...) wil altijd het kind doden, juist omdat 
dit waar is. Ook al is Jezus de ENIGE VERLOSSER, reeds lang geleden geboren, toch 
is elk kind een potentiële bevrijder met een kleine letter. 
Jes. 58:6 "Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken,de 
banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden,en ieder juk breken? " 
- Jezus gaf zijn discipelen ook macht om te verlossen. 
Marc. 6:7b "en gaf hun macht over de onreine geesten." 
- En ook Zijn volgelingen: 
Marc. 16:17: "Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de 
volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in 
onbekende talen" 
 
ELK NIEUWGEBOREN KIND IS EEN SLACHTOFFER VAN DE DUIVEL OF EEN 
GEVREESD TEGENSTANDER. 
 
6. Conclusie 
Wij zijn opvoeders van koningskinderen. Ze zijn onze volle inzet waard, ook de 
tegenpartij weet dat. 
 
 


