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Alle rechten voorbehouden

KokBoekencentrum Uitgevers vindt het belangrijk om op 
milieuvriendelijke en verantwoorde wijze met natuurlijke bronnen om 
te gaan. Bij de productie van het papieren boek van deze titel is daarom 
gebruikgemaakt van papier waarvan het zeker is dat de productie niet tot 
bosvernietiging heeft geleid.



Ik draag dit boekje op aan onze kinderen, Jesse, Evi, Kaj 
en Fynn – onze prachtige vier die, net als alle kinderen, 

geboren zijn om voor áltijd lief te hebben!
Iedere dag draag ik ze op aan God, soms meerdere malen. 

Vaak vanuit trots en omdat ik blij met ze ben. En een 
andere keer vanuit zorg en verdriet. Maar altijd vanuit 

liefde en dankbaarheid en met als basis: God is goed en 
altijd dezelfde, hun leven ligt in Zijn hand.

Dank je wel, lieve Ronald, dat je 
al meer dan 25 jaar mijn man bent.

 Je bent mijn voorbeeld in het volgen van Jezus.
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Bedacht en gemaakt
Al voordat jij groeide in de buik van jouw mama, werd er superveel van jou gehouden. Ik 
geloof dat dat voor elk kind op de wereld zo is. En dat is heel bijzonder! Weet je door wie?
Jij bent liefdevol bedacht en zorgvuldig gemaakt door God, de Schepper van hemel en 
aarde. En door Hem was jouw start, jouw begin, vol Liefde met een hoofdletter. Iedere 
baby kent Hij. Van ieder kind houdt Hij. En Hij wil er dolgraag voor ze zijn. Ook voor jou! 
God is heel groot, en heel machtig. En toch… wil Hij dicht bij jou komen zodat je heerlijk 
veilig bij Hem weg kunt kruipen. Hij zorgt ervoor dat je kunt groeien en leren en dat je van 
andere mensen kunt houden. Hoe jouw leven er ook uitziet: rijk of arm, ziek of gezond, 
populair of gepest… vul maar in. Hij zorgt voor jou, houdt van jou en wil niets liever dan 
dat jij ook van Hem gaat houden en Zijn liefde doorgeeft aan de mensen om je heen. 
Want jij bent geboren om voor altijd lief te hebben!

Geboren
In de buik van je mama groei je en word je gevormd. Je mama voelt je bewegen en gaat 
elke dag meer van je houden. Voor papa is dat soms nog een beetje lastig, al doet hij wel 
zijn best. Hij praat tegen je, zingt misschien voor je, speelt op een instrument en probeert 
je te horen en te voelen. Vraag maar eens hoe hij dat deed. In de buik ga jij ook steeds 
meer van je mama en papa houden. Je begint hun stemmen te herkennen, ook die van je 
broertjes en zusjes als je die al hebt. Je voelt je fijn als mama zich fijn voelt.

Geboren  
             om voor  altijd  

lief te hebben
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Papa en mama bidden ook samen voor je. Dat je goed mag groeien, gezond mag zijn en 
vol leven geboren mag worden. 
En dan… dan word je geboren! 
Een kindje, geboren om voor altijd lief te hebben!

Opdragen
Hoera, je bent opgedragen! Zo heet dit boekje. Dat klinkt feestelijk, hè? Alsof je iets te 
vieren hebt! Nou, opgedragen worden is ook echt een feest. Want wat is het prachtig dat 
jij mensen om je heen hebt die weten dat ze jou van God gekregen hebben! Jouw papa en 

ru
imte voor een geboortefo

to ... ruimte voor een geboor
te

fo
to

 ..
.

14



mama willen beloven dat ze jou zullen vertellen over God de Vader. En over zijn zoon Je-
zus. En dat mogen ze doen onder leiding van de Heilige Geest. Wat een speciaal moment. 
En weet je wat zo mooi is? Opdragen blijft niet bij dat ene speciale moment. Dat papa en 
mama jou opdragen, betekent dat ze ervoor kiezen om je iedere dag van hun leven weer 
opnieuw dicht bij God te brengen. Zodat jij Hem beter kan leren kennen. Ze lezen je voor 
uit de Bijbel. Ze gaan samen met je bidden. Ze leren je om zelf te bidden. Ze zingen met 
je en leren je wat aanbidden is. Ze willen zelf steeds meer op Jezus gaan lijken, zodat ze 
daarmee een voorbeeld voor jou kunnen zijn. 
Jouw papa en mama geven jou de kostbare kans om Vader, Zoon en Geest te leren ken-
nen en van Hem te gaan houden. Zodat je, als je groter bent, zelf voor God kan kiezen. 
Papa en mama leggen je terug in de handen van Vader God, om zo samen met Hem en 
andere gelovige familie, vrienden en kerkgenoten voor jou te zorgen. Mooi, hè? Allemaal 
uit liefde voor jou!

‘Gewoon’
Wat is gewoon? Voor God ben jij altijd bijzonder én geliefd! Maar wij mensen hebben wel 
vaak plaatjes in ons hoofd van wat wij ‘gewoon’ vinden. Dit boek gaat uit van een gezin 
met een papa en een mama. Jouw gezin kan er heel anders uit zien. Misschien zijn jouw 
ouders gescheiden of is je papa of mama overleden. Misschien heb je twee papa’s, woon 
je in een pleeggezin of… vul maar in. Hoe het bij jou thuis ook is, voor jou is het gewoon. 
Het is jouw gezin en de plek waar jij gelukkig kan zijn en je veilig en thuis mag voelen. 
Niet ieder kind wordt als baby opgedragen. Ben jij bijvoorbeeld al 8 als je opgedragen 
wordt, dan is dat ook reden voor een dikke ‘hoera!’. Blader dan gerust alvast lekker voor-
uit in het boekje, hoor. Samen met papa en mama vind je dan vast een manier om toch 
met alle hoofdstukken aan de slag te gaan.
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Voor jou
Dit boekje is een gedenkboekje voor jou. Zodat je nog vaak wordt herin-
nerd aan je opdraagdag. Er zijn bladzijdes waar je zelf iets mag tekenen of 
schrijven, en er is ruimte om foto’s in te plakken. Ieder jaar weer, totdat je 12 
bent. Papa en mama gaan er ook dingen in schrijven. Over jou, maar ook over 
zichzelf. Je kunt er altijd even in bladeren. Het leert je meer over God, en over 
hoe je in Hem kunt geloven en van Hem kunt houden. En het leert je meer over je 
papa en mama, hoeveel zij van God maar ook van jou houden. 

Voor papa en mama
Ieder hoofdstuk viert de opdraagdag van jullie kind en staat voor een jaar van het leven 
van jullie kind totdat hij of zij 12 jaar is. Het is geen theologisch boekje over het waarom 
van het opdragen, maar een boekje om jullie te helpen het opdragen in de praktijk te 
brengen. Zo kan het dagelijks opdragen van je kind een manier van leven worden, door 
je kind in je gebeden letterlijk op te dragen aan God, maar misschien nog wel meer door 
jullie dagelijkse levenshouding heen; hoe jullie zelf ook steeds meer gaan lijken op Jezus. 
Daarmee eren jullie God en dragen jullie je leven, en dat van jullie kind, op aan Hem.
Het opdragen van je kind vraagt van je om zelf dieper in je relatie met God te duiken. 
Jullie verlangen is dat jullie kindje uiteindelijk zelf en in vrijheid kiest om ook kind van 
God te zijn.

Voorbeeld
Om kind van God de Vader te worden, heb je Jezus nodig. Zelf hebben jullie Jezus lang ge-
leden, of misschien nog maar sinds kort, aanvaard als Redder en Verlosser. Jullie kennen 

Hoe werkt dit boek?
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Hem en verlangen ernaar Hem nóg beter te leren kennen. Jullie kind kent Hem nog niet.
Wist je dat jullie als ouders de meeste invloed hebben op de keuzes die jullie kind later 
zal maken? Jullie staan daarin met stip op de eerste plaats. Die invloed hebben jullie op 
alle gebieden van het leven van jullie kind, en dus ook als het gaat om geloven en de keu-
ze voor Jezus. De kerk, de voorganger, de jeugdleider, vrienden; zij zijn zeker belangrijk, 
maar jullie invloed als ouders is de belangrijkste factor. Kostbaar gegeven, hè? En heel 
belangrijk om deze invloed positief in te zetten.
Want door wie jullie zijn, wat jullie doen en wat jullie zeggen, leren jullie kinderen wie 
God de Vader is.  Jullie hebben dus een heel belangrijke voorbeeldfunctie.
De weg naar de Vader loopt via Jezus. Dat staat in de Bijbel. Daar zegt Jezus: 
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’ 
(Johannes 14:6)

Vrucht van de Geest
Jullie kind heeft het dus nodig om zicht te krijgen op Jezus. Dat kan door je kind over 
Jezus te vertellen. Door samen de Bijbel te lezen. Maar het is nog veel belangrijker dat je 
kind gaat zíén wie Jezus is. Jullie als ouders spelen daarin een ultieme rol. Met jullie keuze 
om steeds meer op Jezus te gaan lijken, zal jullie kind ook steeds meer van Jezus in jullie 
herkennen.
Wanneer lijk je op Jezus en hoe kun je meten of je karakter en je leven steeds meer laten 
zien wie Hij is? Om welke eigenschappen gaat het dan? Daar valt veel over te zeggen, 
maar ook hierin geeft Gods Woord een prachtige handreiking, in het Bijbelboek Galaten, 
waar gesproken wordt over de vrucht van de Geest:
‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goed-
heid, geloof (trouw), zachtmoedigheid en zelfbeheersing.' (Galaten 5:22)
In het leven met Jezus worden al deze negen eigenschappen steeds meer zichtbaar. Door 
de keuze voor Jezus geef je aan dat je steeds meer op Hem wil gaan lijken. Gods Geest wil 
je helpen om elk van deze eigenschappen steeds beter te begrijpen en toe te passen in je 
eigen leven.
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Je kunt bij de vrucht van de Geest niet kiezen voor die eigenschappen die jou het meest 
aanspreken of misschien het beste bij jou passen. De vrucht van de Geest is een geheel 
en alle eigenschappen zijn van even groot belang.
Spiegel je karakter en je leven aan het karakter van Jezus. Spiegel jezelf aan de vrucht van 
de Geest. Zodat jullie kind zich kan spiegelen aan jullie.
Door die vrucht in jullie leven zal jullie kind Jezus zien én leren kennen. Wat een zegen!

Getuigenis
Negen hoofdstukken van dit boekje gaan over de vrucht van de Geest en hoe jullie je kind 
daarmee mogen zegenen. Ieder hoofdstuk heeft een opdracht om de inhoud praktisch te 
maken. Daarnaast is er de mogelijkheid om de Bijbel in te duiken. Alleen of samen met 
je partner. Het is kostbaar voor jullie kind om later terug te lezen hoe jullie gedachten en 
hart zich vormen rondom het Woord.
Ook is er ruimte voor foto’s en zijn er lege bladzijdes om belangrijke beloftes, gebeden en 
gebeurtenissen op te schrijven. 
Wat zou het mooi zijn wanneer dit boekje later zelf door jullie kind wordt teruggelezen 
en dat hij of zij daarin proeft hoe jullie de Weg hebben gewezen naar Jezus. Wat zou het 
geweldig zijn wanneer dit boekje een getuigenis mag zijn voor jullie kind, en dat het bij-
draagt voor jullie kind aan opgroeien in een sfeer van zegen en liefde van Jezus. Hoe rijk 
is het wanneer dat ervoor zorgt dat er een diep verlangen geboren wordt om zelfstandig 
vanuit het Woord, biddend en aanbiddend, onder de zegen van God te leven en Jezus te 
volgen. Voor jullie als ouders én voor jullie kind!

Want we zijn allemaal geboren om voor altijd lief te hebben. 
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Wij dragen jou op!
Wij dragen jou op aan God,  

de Schepper van al het leven!
Hij gaat jou laten zien wie Hij is.

Hij geeft jou vrijheid om voor Hem te kiezen.
Hij maakt dat jij op Hem  

wilt gaan lijken.
Hij geeft jou een leven vol liefde.

Hij maakt dat jij die liefde doorgeeft.
Jouw leven ligt  

in Zijn liefdevolle hand!
Amen!

Jij bent  
opgedragen!
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Voor jou
Hoera! Het is feest, want vandaag  
ben je opgedragen! 

Belofte
Meestal gebeurt het opdragen in de gemeente waar je ouders naar de kerk 
gaan. De hele gemeente is er, zoals dat heet, getuige van. Dat betekent dat 
ze horen en zien hoe jij vol trots en liefde wordt voorgesteld aan de gemeente. 
Misschien houdt je vader je wel net zo omhoog als Mufasa Simba omhooghoudt 
in De Leeuwenkoning! Of misschien ben je al wat ouder en kan je niet meer op 
die manier worden opgetild. 

Je ouders doen jou een belofte, die spreken ze hardop uit en daarna bidden ze 
voor je. Soms worden er ook vragen aan ze gesteld waarop ze antwoord mo-
gen geven. De gemeente belooft op deze dag om een veilige plek voor jou te 
zijn. Ze beloven jouw ouders te helpen bij het jou laten leren kennen van de Here 
Jezus. Dat kunnen ze doen door bijvoorbeeld fijn kinderwerk aan te bieden. 
De gemeente belooft ook om jouw papa en mama te helpen in tijden dat het 
moeilijk gaat of als er zorgen zijn om jou. 

Opdragen
En dan, dan word je echt opgedragen: de voorganger, of een oudste, neemt 
jou in de armen en legt een hand op jouw hoofd. Er worden mooie en lieve 
woorden gezegd over jou en over je leven. Woorden van leven, worden die 
genoemd. Soms spreekt iemand een profetie over je uit. Er wordt gebeden 
dat je op mag groeien tot een man of vrouw die God kent. Dat je zal lezen in 
de Bijbel, Gods Woord, en veel met God zal praten (bidden). Er wordt gebeden 
dat je heel veel van Hem zult gaan houden. Zo veel dat het niet anders kan dan 
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