
Groeien… 

‘Het gaat allemaal zo vlug’, hoor je vaak.  
‘Ze zijn al weer een jaartje ouder’. 
Kinderen groeien zo snel.  
Het gaat ‘vanzelf’. We staan er weinig bij stil. 
Groeien is ‘gewoon’ en toch zo bijzonder. 
We willen jullie uitdagen om in de komende 
periode extra te genieten  
van alles dat groeit, 
van allen die groeien.  

 
 

 

 

 

Toen ik klein was, tekende ik God: 
ik tekende Hem als een mens met hele grote handen. 
 
Toen ik groter werd, tekende ik God niet meer: 
Hij was geen mens, dus had geen handen. 
 
Toen ik nog groter werd, tekende ik God: 
alleen een hand; 
een hand die duimde. 
Voor mij en voor alle mensen.  
 
Nu, … nu teken ik God opnieuw: 
als een mens met hele grote handen 
want … 
een mens met Zijn handen: 
Dát wil ik zijn. 
 

God, 
geef mij de moed om ons kindje  
op te voeden 
en te zeggen 
wat goed is en wat kwaad.  
Geef mij de kracht 
om zacht en vol geduld 
met ons kindje op weg te gaan, 
niet wetend wat er komen gaat. 
 
Wees zo bij ons, 
alle dagen, alle nachten. 
Gij zijt onze God, 
ons leven, onze kracht.  
 

 

Lotte speelt graag ‘mama’. Ze doet dan hakjes 

aan, wil ook lipstift en nagellak… . Ze wil 

graag ‘groot’ zijn en doet mij na.  

Soms is dat grappig, soms best confronterend, 

want dan houdt ze mij eigenlijk een spiegel 

voor. Ik denk dan; ‘doe ik echt zó?’.  

Zo leert Lotte van mij en ik van Lotte …  . 

Mama van Lotte 

Als je jongens vraagt wat zij later willen 

worden, dan zeggen zij vaak: brandweerman, 

politieagent of … . 

Onze Sander van 4 geeft echter een heel ander 

antwoord op die vraag. ‘Ik wil later papa 

worden’, zegt hij.  

Natuurlijk vind ik dat leuk, maar toch hoop ik 

vooral dat elk van onze kinderen vooral ‘heel 

gelukkig’ wordt.  

Papa van Sander, Seppe en Ciel 

  

We hebben geen moestuin, omdat we daarvoor weinig 

tijd hebben, maar we hebben sinds kort wel wat 

kruidenplantjes in de keuken staan. Handig als je 

kookt en leuk om te zien: je ziet ze namelijk groeien. 

Samen met Lena geef ik de plantjes af en toe water. 

Het is mooi om plantjes te zien groeien. En het is ook 

mooi om Lena te zien groeien in haar taak. Ze doet 

het nu al bijna helemaal zelf … . 

Papa van Lena 


