Opvoeding

Koekjes
Koekjes

We bakken koekjes samen. In badpak en bikini nog wel, want het is zomers
warm. Maar dat houdt ons niet tegen! Elk kind heeft een bol met deeg, een
deegrol. En een paar vormpjes die ze hebben uitgekozen uit mijn koekjesvormverzameling. Ze kneden en zwoegen, dat is best een karwei! Een mooi plat vlak
krijgen blijkt ook nog niet zo simpel. Maar daar krijg je spierballen van, zo zeg
ik aanmoedigend. En daar gaan ze dan: het ene na het andere koekje verschijnt
op de bakplaat.
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Als ik zélf mocht kiezen,
werden het allemaal dezelfde
vormpjes. Mooi uniform, in
rijtjes op de bakplaat, allemaal
gelijk. Mijn kinderen denken
daar anders over: ze maken
bloemetjes, en eekhoorns,
en hartjes en sterretjes en
vrachtwagens. En ook hele rare
dingen als het even misliep om
het vormpje in zijn geheel op
de bakplaat te krijgen.

God is al net
zo creatief: Hij
kiest ook niet
voor eenzelfde
vorm voor ons
allemaal.

Eigenlijk zijn we allemaal ook
koekjes. Door God gekneed,
soms zelfs platgerold om het
mooiste resultaat te verkrijgen.
En God is al net zo creatief: Hij
kiest ook niet voor eenzelfde
vorm voor ons allemaal. Voor
elke creatie heeft Hij een eigen
koekjesvorm, uitgekozen met
de grootste zorg. Het is aan ons
om dat te ontdekken: iedereen
is anders, maar dat is niet erg.
Misschien ben jij zo’n koekje
dat al brak voor het de bakplaat
bereikte. En ben je daardoor
wat gehavend. Misschien ben
jij dat vierkantje daar dat veel
liever een rondje was geweest.
Misschien ben jij de ster die
liefst staat de schitteren. Of juist
dat innieminnie bloemetje dat
een beetje een muurbloempje
is.

deed. Ik, die mijn kinderen leer
dat ze geliefd zijn en wonderlijk
gemaakt. Ik, die tegen mijn puberdochters zeg dat mooi zijn
niet iets is waar ze naar moeten
streven, maar dat ze prachtig
zijn zoals ze zijn. Practice what
you preach, zeggen ze wel
eens. Tijd voor een koekje.
Want uit Hem is alles
ontstaan, alles is door Hem
geschapen, alles heeft in
Hem zijn doel. Hem komt de
eer toe tot in eeuwigheid! 1
Reninca D’Joos

Dus ik sta daar te mijmeren in
mijn badpak. Ik, die daarstraks
zo foeterde op mijn lichaamsvorm toen ik mijn badpak aanWegwijzer
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Uit de bijbel, boek Romeinen
11 vers 36
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