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9. Offer 
 
Opvoeden kost je je leven. Een mens is niet geholpen met een opvoeder die dicht bij 

zichzelf blijft maar met een opvoeder die zichzelf geeft aan het leven van een kind. 

 
Blijf vooral dicht bij jezelf, gebruik je verstand en handel altijd uit liefde. Zo luidt een 
gouden regel op een van de vele opvoedsites die het internet rijk is. Er bestaan 
oerwouden vol praktische tips en trucs voor opvoeders. Die tips zijn niet zelden 
tegenstrijdig aan elkaar, en dan is uiteindelijk het devies: blijf maar dicht bij jezelf, dat 
is het beste. Ja, daar lust ik er nog wel een paar van, denk ik dan. Bovendien: is het 
eigenlijk wel zo verstandig en liefdevol om dicht bij jezelf te blijven? 
 
Iemand die dicht bij zichzelf blijft, kan veel irritatie opwekken. Denk maar eens aan 
een chaotisch type dat niet van opruimen houdt. Onder het mom van ‘dat past 
gewoon niet bij mij’ kan de voortdurende weigering om de boel op te ruimen heel 
onaangenaam voor de omgeving zijn. En nooit, maar dan ook nooit eens een kleine 
taak op je nemen in de sportvereniging omdat het steeds weer ‘niet helemaal past bij 
wat jij goed kunt’, wordt ook heel irritant op den duur. 
 
Stappenplannen  
 
Het internet staat niet alleen vol met opvoedsites maar ook met e-cursussen en 
stappenplannen voor meer zelfvertrouwen om zo dichter bij jezelf te leren blijven; vol 
met instructies om te ‘kiezen voor jezelf’. Het advies dicht bij jezelf te blijven is vaak 
goed bedoeld. En natuurlijk is de strekking ervan meestal niet om egoïstisch te 
worden of geen rekening te houden met anderen. Toch herbergen dit soort adviezen 
het gevaar dat je van de weeromstuit heel erg gericht bent op jezelf. En in de 
opvoeding is dat niet handig.  
 
Een van die andere veel voorkomende adviezen voor opvoeders kan dan helpen. Dit 
luidt: je moet gewoon je leven delen met kinderen en jongeren. Dat ‘gewoon’ is 
natuurlijk niet zo gewoon. Het is doorgaans een hele toer. Maar de gedachte is: wil 
je echt van betekenis zijn voor je kind dan moet je opvoeding niet beperken tot af en 
toe eens samen praten of af en toe eens iets leuks doen. Nee, je moet het hele 
leven met elkaar delen. Maar wat moet je je daar nu bij voorstellen? Als ik het goed 
zie, zijn er drie varianten 
 
Tentje  
 
In de eerste variant betekent je leven delen: je leven zichtbaar maken voor je kind. 
Kijk mij, vader of moeder, eens eventjes leven! Je geeft als opvoeder een inkijkje in 
jouw leven of, als je erg gemotiveerd bent: je stalt je leven uit. Je leven delen wil dan 
zeggen: een voorbeeld van een goed of waardevol leven neerzetten en daar een 
kind of jongere inzicht in geven. Een voorbeeld daarvan is de vader die op een vrije 
woensdagmiddag laat zien hoe je met frisse zin en hard werken een eind komt met 
het straten in de achtertuin. ‘Ja jongen, dat is pas werken!’ Een ander voorbeeld is 
de moeder die op socialnetwork-sites de hoogtepunten van haar dag post in de hoop 
dat haar kroost daar ook van onder de indruk is.  
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In de tweede variant betekent je leven delen het volgende: jouw leven samen op 
laten lopen met dat van je kind. En dan vaak voor zolang het leuk is. Het gaat hier 
om samen dingen ondernemen met die leuke tieners op zaterdagavond. Je leven 
delen wil hier zeggen: wij bundelen voor een tijdje mijn leven als opvoeder en jouw 
leven als kind of jongere: wij leven samen. Even aandacht voor je dochter en samen 
een avondje naar de film. Dat vinden we allebei leuk. Een vader-zoonweekend, in 
een tentje ergens in het land. Samen een spelletje spelen, et cetera. 
 
Kinderparadijs 
 
In de derde variant betekent je leven delen: je leven uitdelen. Dat gaat verder dan 
voor zolang het leuk is. Dit betekent dat een moeder, of welke opvoeder dan ook een 
kleiner of groter stuk van haar leven niet voor zichzelf houdt maar aan een ander, 
een kind of jongere gunt. Die puber of die peuter mag een deel van jouw leven 
leven. De opvoeder verliest zichzelf ten gunste van het kind. De opvoeder offert op, 
geeft leven aan een ander. Hij laat zich storen in zijn eigen hobby en besteedt zijn 
aandacht niet uit aan die of gene specialist van het kinderparadijs of vrijwilliger in het 
welzijnswerk om de hoek. De opvoeder heeft geen plek meer om rustig te zitten 
omdat zijn huis wordt overgenomen door tieners met inbegrip van de meest 
waardeloze muziek en tegelijk de meest indringende vragen. 
 
Alle drie varianten van leven delen hebben zo hun waarde. Maar het is die laatste 
variant die het meest onder druk staat als de opvoeder steeds maar dicht bij zichzelf 
blijft. Dat verhoudt zich maar slecht met jezelf laten storen. Dat jij als opvoeder jezelf 
een kleiner of groter beetje verliest. Dat je jezelf verliest, jezelf offert ten gunste van 
het leven van anderen. Dat vraagt niet alleen tijd. Ook dat. Dat vraagt energie, dat 
vraagt jezelf, dat vraagt een offer: het afzien van jezelf. Dat is iets moois maar het 
kan tegelijkertijd frustrerend, pijnlijk of ontregelend zijn. En daar houden we niet van. 
Mensen die dicht bij zichzelf willen blijven al helemaal niet. 
 
Rustmomentje 
 
Maar kan het een wel zonder het ander? Je zou terecht kunnen opmerken dat je wel 
een beetje dicht bij jezelf móét blijven, omdat anders dat offeren in de praktijk niet op 
te brengen is. Maar opvoeders moeten niet doorschieten in het dicht bij zichzelf 
blijven. Het is als met de authenticiteit van kinderen. Volgens sommigen is dat waar 
het uiteindelijk om gaat in de opvoeding (zie hoofdstuk 3 – de Ander). Maar in de 
praktijk is volledige authenticiteit niet altijd werkbaar. En niet per se bevorderlijk voor 
de sfeer.  
 
Iets dergelijks gaat ook op voor dat ‘dicht bij jezelf blijven’ als opvoeder. Dat is 
praktisch ook niet altijd werkbaar en niet bevorderlijk voor de sfeer. ‘Ik heb even mijn 
rustmomentje nodig’, precies op het moment dat de kinderen last minute 
klaargestoomd moeten worden voor de gang naar de volleybaltraining. ‘Ik houd niet 
van zwembaden’ als je jongste dochter na het behalen van al haar zwemdiploma’s 
eindelijk een zwemfeestje kan geven op haar kinderverjaardag. Op zulke momenten 
kun je er ook voor kiezen om niet al te dicht bij jezelf te blijven, maar in plaats 
daarvan ‘jezelf op te offeren’. 
 
Overdreven 



Opvoeden is Gekkenwerk – 11 uitgangspunten. Jos de Kock Hoofdstuk 9. Offer 

3 
 

 
Toch klinkt dat woord ‘opofferen’ in verband met de opvoeding voor sommigen 
waarschijnlijk overdreven. Want opvoeding kost je veel, maar het geeft je nog veel 
meer. Niet in de laatste plaats veel liefde. En bovendien: als je je voortdurend 
opoffert dan zorg je niet goed voor jezelf. En als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je 
ook niet goed voor anderen zorgen. Elke opvoeder weet van het slagveld dat 
ontstaat als je ’s ochtends zelf niet uitgeslapen aan de start verschijnt. En als het op 
je werk tegenzit, zit het ook zomaar tegen bij het avondeten: op een of andere 
manier vallen er dan vaker woorden of is de sfeer om te snijden. Goed voor jezelf 
zorgen, dat is inderdaad belangrijk. Maar dat neemt niet weg dat offeren in de 
opvoeding ook nodig is.  
 
Bij het woord ‘offeren’ denk je wellicht als eerste aan iets religieus: het offeren van 
een lam of een schaap. ‘Offeren’ is dan: iets aanbieden aan een god. Het woord 
offeren kan een positieve connotatie hebben, iets schenken bijvoorbeeld. Toch heeft 
het voor veel mensen vooral een negatieve klank: iets verliezen, iets betalen of iets 
afstaan. Maar of de klank nu positief of negatief is, de kern van offeren is: iets is je 
zoveel waard, dat je iets anders daarvoor wilt missen. En in de opvoeding gaat het 
dan niet om zomaar ‘iets’ maar om een waardevol mensenleven; om een kind. 
 
Herder 
 
Persoonlijk spreekt mij ook het religieuze aspect van het woord offeren aan. Offeren 
is een belangrijke christelijke notie. Ik denk dan vooral aan Jezus die zichzelf 
vergelijkt met een goede herder die zijn leven geeft voor de schapen in zijn kudde. In 
die vergelijking zie je de betekenis van het offeren naar voren komen. In de Bijbel 
vind je vervolgens een aansporing om als mens in datzelfde spoor te leven: jezelf 
offerend, niet alleen aan God maar ook aan de mensen om je heen. En die opdracht 
ligt er ook in de opvoeding. Het leven van je kind is je zoveel waard dat je daarvoor 
iets wilt missen.  
 
Zowat alles is te koop. Dat kenmerkt ook wel een beetje hoe ons leven is ingericht. 
Ook voor opvoeders is veel kostbaars te koop: zelfhulpboeken, educatief speelgoed, 
ouderschapsverlof en natuurlijk dit boek. Maar het belangrijkste in de opvoeding is 
niet te koop. Dat ben jij als opvoeder zelf. Zonder jou zélf als opvoeder zijn alle 
kostbare spullen en uitjes voor kinderen waardeloos, een arme bedoening. 
Opvoeding vraagt opvoeders die niet kopen maar die offeren. Je kind mag een 
belangrijk deel van jouw tijd, energie en wie je bent voor zichzelf opmaken. 
 
Je leven 
 
Opvoeden beperkt zich niet tot het geven van aanwijzingen, voorbeeldig gedrag en 
zo nu en dan iets samen ondernemen met je kroost. Opvoeden draait niet om een 
paar trucjes die je even tussendoor doet en al helemaal niet om een paar activiteiten 
die je wel kunt uitbesteden aan een ander. Het draait vaak om offeren en dat voelt 
niet lekker: dit deel van mij mag jij opmaken. Opvoeden kost je leven. Een kind is 
niet geholpen met een opvoeder die dicht bij zichzelf, zijn eigen agenda en 
verlangens blijft, maar met een opvoeder die zichzelf geeft aan het leven van een 
kind. 
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Offeren voelt niet altijd prettig. Je wordt gestoord in je eigen hobby. Er is even geen 
plek in huis waar je rustig kunt zitten. Je moet je bezighouden met vragen die de 
jouwe niet zijn. Inderdaad: jouw leven wordt door een ander geleefd. Dat is wat 
offeren, wat opvoeden is. Je kind kan daardoor groeien en groot worden. Vraag je 
dus altijd een keertje extra af hoe verstandig en liefdevol het is om dicht bij jezelf te 
blijven. 
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Opvoeders aan het woord 
 
 
Over OFFER gesproken … 
 
Dit is een kritisch hoofdstuk. Kritisch richting een doorgeschoten ideaal van 
‘zelfontplooiing’, een constant ‘dicht bij jezelf blijven’ waar kinderen de dupe van 
worden. Terwijl men vroeger veel kinderen ‘kreeg’ als oudedagsvoorziening, ‘neemt’ 
men nu vaak kinderen als een vorm van statusverhoging. En wat je aan je kind 
offert, offer je dus eigenlijk aan jezelf. Voor je het weet, bedrijf je – via je kinderen ‒ 
afgoderij met jezelf! Je kind opvoeden vraagt inderdaad veel: veel tijd, veel geld, veel 
energie en ruimte. Maar je kind opvoeden vraagt in de eerste plaats heel veel liefde. 
Liefde is de basis en deze basis is ook het grootste offer. In de Bijbel staat over de 
liefde geschreven: zij zoekt zichzelf niet. Dus opvoeders: geef je kinderen geen 
fooitjes van tijd en energie, koop de liefde niet af met cadeaus en geld, maar offer 
jezelf eens op. Dan kan er in de opvoeding veel misgaan, maar is de basis goed! 
 
--- 
 
Het kind in je leven toelaten – vanaf zijn conceptie tot je eigen dood – doe je niet 
lichtvaardig. Het is een diepe daad van overgave aan de ander, de vreemde, het 
niet-ik. Hoezeer je ook in je kind je eigen verlangens nastreeft (‘Ik wil dat het de 
voetballer wordt die ik zelf niet was’), je kind zal je altijd weer van je stuk brengen en 
vragen om respect voor zijn radicaal anders-zijn. Kinderen opvoeden is inderdaad 
een offer, een zonder-meer-ja-zeggen; maar wel een offer dat vrijmaakt.  
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Gespreksvragen 
 
9. Offer 
Opvoeden kost je je leven. Een mens is niet geholpen met een opvoeder die dicht bij 
zichzelf blijft maar met een opvoeder die zichzelf geeft aan het leven van een kind. 
 

1. ‘Opvoeden kost je je leven.’ Leg uit of je dat overdreven vindt of dat je je 
daar juist wel in kunt vinden. 
 

2. Beschrijf concrete situaties in jouw opvoedingspraktijk waarin het wel en 
waarin het niet behulpzaam was dat je als opvoeder dicht bij jezelf bleef. 
 

3. Welke dingen moet of wil jij missen in het leven, ten gunste van het leven 
van je kind? 
 

4. In dit hoofdstuk wordt opvoeden vergeleken met offeren. Vind jij ‘offeren’ 
een goed gekozen woord of zie jij een beter alternatief? Welk woord zou jij 
eraan willen geven? 
 

 


