
 
 
Thema: Geven 
 
´Het is beter te geven dan te ontvangen´, zegt een bekend spreekwoord.  
Maar is dat wel zo..??  
Is het niet veel beter om een goede balans te zoeken tussen geven en ontvangen.  
Veel mensen zijn goed in geven. Ze delen tijd, aandacht, liefde, zorg, een luisterend oor en een open 
hart. Soms geven ze zelfs zoveel van zichzelf weg dat ze leeglopen. Het lukt hen dan vaak niet meer 

om hun energiepeil weer aan te vullen. Op dat soort momenten kan het juist ook heel fijn zijn 
om te ontvangen. Toch zijn veel mensen minder goed in ontvangen. Ze hebben moeite om toe te 
laten dat anderen iets voor hen doen of aan hen geven.  
Hoe zorg je voor evenwicht en stabiliteit tussen geven en ontvangen?  
Er lijkt een trend te ontstaan, dat geven om niet meer en meer naar de achtergrond verdwijnt in 
onze samenleving. Dit geldt niet alleen voor geld of materiële zaken, maar ook voor zaken zoals 
emoties, liefde, vriendelijkheid, complimenten. Er zijn psychologen, die aangeven dat delen zonder 
iets terug te verwachten je een bijzonder gevoel van voldoening en geluk kan geven. Zodra je iets 
terugverwacht is het een voorschot, een investering waarvan je in de toekomst rendement verwacht. 
Geven zonder iets terug te verwachten is ook een bijbels principe.  
Geven en ontvangen, hoe ga jij er in jouw gezin, situatie op een evenwichtige wijze mee om…..?? 
 

 
Geven en delen is volgens mij één van de belangrijkste christelijke waarden. 
De bijbel staat vol met verhalen waarin Jezus de mensen leert dat ze moeten 
delen. In veel van die verhalen wordt duidelijk dat dit nog niet altijd 
gemakkelijk of vanzelfsprekend is. Toch geeft het delen van wat je hebt 
(aandacht, tijd, geld) vaak een heel goed gevoel.  
Dat we gelukkig worden van geven, lijkt in onze natuur te liggen. onderzoek 
bij peuters toont al aan dat ze gelukkig worden van het delen van hun eigen 
koekje met een pop. 

Toch is delen voor een dreumes en peuter geen vanzelfsprekendheid en hebben zij daar best vaak 
moeite mee. Als ik kijk naar mijn kleine mannetje van twee dan merk ik dat dit ook verandert. Zo kon 
hij een half jaar geleden heel goed delen en gaf hij mij stukjes komkommer en fruit en zaten we er 
samen van te genieten. Nu lijkt hij het mij wel te willen geven, maar als ik het dan echt opeet, wordt 
hij boos of verdrietig. Misschien heeft dit meer te maken met dat het ineens definitief weg is, maar 
het geeft ook aan dat het voor peuters vaak nog niet zo gemakkelijk is om te delen. 
Als ouders kunnen we hen helpen om te leren delen. 

http://www.sochicken.nl/geluk/


Al op heel jonge leeftijd kan hier mee 
begonnen worden met het spelletje 'geven 
en nemen'. Een baby ervaart hierdoor dat 
hij/zij iets weg kan geven en dat het dat 
dan ook weer terug krijgt. Als je kind wat 
ouder wordt, kun je samen spelletjes doen, 
waarbij je om de beurt iets moet 
doen/pakken. Natuurlijk leer je kinderen 
ook delen als je zelf deelt wat je hebt. Dan 
is het slim te zeggen dat je deelt en dat 
iedereen evenveel krijgt. Peuters kun je 
ook al een beetje uitleggen waarom delen 
belangrijk is. Als je deelt, kun je fijn samen 
spelen met andere kinderen bijv.  
Het werkt averechts om je kind te dwingen zijn speelgoed te delen met andere kinderen. Dwang 
zorgt er voor dat je kindje zich alleen maar meer gaat verzetten tegen het delen en nog meer de 
eigen spullen in de gaten gaat houden. Mijn broertje bijv. bond zijn fietsje ooit helemaal vast, omdat 
hij die van mijn ouders moest uitlenen aan een meisje op de camping. Dat hij dan zelf ook niet meer 
kon fietsen nam hij op de koop toe. Met dwingen om te delen kun je ook de boodschap uitzenden 
dat de behoefte van het kind (het houden van het speelgoed) ondergeschikt is aan de behoefte van 
het andere kind (het hebben van het speelgoed). Beter is het om met je kind zijn/haar 
lievelingsspeelgoed uit te zoeken en apart te leggen als er andere kindjes komen spelen en af te 
spreken dat ze samen met het andere speelgoed kunnen spelen. Ook is het goed om in te grijpen als 
er wordt afgepakt en duidelijk te maken dat je moet vragen of op je beurt moet wachten. 
Samen spelen, samen delen, is dus niet iets wat peuters automatisch goed kunnen. Gelukkig kunnen 
wij ze daar heel goed een handje bij helpen.   

 
Boekentip 
´Het vermoeden´, tijdschrift voor hemelse wijsheid en aards geluk. Nummer 13. Het 
vermoeden is een uitgave van de NCRV. 
Marcus Pfister, De mooiste vis van de zee; Samen delen, samen spelen, ISBN 
9789051160109. 
 
Internet 
http://www.whysonline.nl/hoe-leer-je-kinderen-delen/ 
http://www.hetkanwel.net/2012/06/21/onderzoek-kadootjes-geven-maakt-peuters-
gelukkiger-dan-ze-krijgen/ 
 
 
 

Als jullie kinderen eenmaal op de basisschool zijn wordt hen steeds meer 
duidelijk dat ze er niet onder uit kunnen. Ze moeten samen spelen, samen 
delen. 
Spelenderwijs is hen dit principe al vanaf hun geboorte voorgehouden en 
toch zie je bij kinderen dat ze het heel moeilijk vinden om te geven. Mijn 
kleindochter legde delen uit als het delen wat haar broertje met haar deed. 
Dat was niet iets wat ze zelf hoefde te doen. 
Wij mensen zijn van nature niet allemaal zo vrijgevig; dat is iets wat wel 

degelijk geleerd moet worden. En dat kan alleen als de ouders daarin het goede voorbeeld geven. 
Kom je als moeder  of vader ergens 40 cent tekort en beloof je dat nog eens te zullen brengen dan is 
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het heel goed dat je kind ziet dat dat ook werkelijk gebeurt. Geven waar een ander recht op heeft is 
één ding maar geven zodat het jezelf ‘pijn’ doet is iets wat nog lastiger is voor kinderen (en de 
meeste volwassen).                Laat je kind iets van zijn of haar speelgoed afstaan aan gezinnen die 
weinig hebben. Het kan heel leuk zijn om samen met je kind te bedenken wat ze van hun speelgoed 
kunnen missen. In deze tijd zie je dat veel gezinnen delen van wat ze hebben met vluchtelingen die 
niets hebben.  
Stimuleer hen mee te doen aan acties (op school) die geld opbrengen bijv. door een sponsorloop 
voor een goed doel. Of denk aan de actie 
Schoenendoos die op veel scholen wordt 
gehouden.                                                        
Geven zonder er iets voor terug te krijgen.  
In Zieuwent kwamen vluchtelingen voor een 
tijdelijke opvang en behalve dat de kinderen op 
school tekeningen voor hen maakten werd er 
spontaan een lege flessenactie georganiseerd 
door kinderen zodat er snoep gekocht kon 
worden voor de ontheemde kinderen. Een mooi 
initiatief! 

            
Boekentip 
´De zin van het geven. De kracht van ons onzelfzuchtige brein´, auteur: Stefan Klein, ISBN 
1092632362X  
´De gulle boom´. auteur: S. Silverstein, ISBN 109023991745 
´t Is van mij!´, auteur: Leo Lionni,  ISBN:978-90-202-0276-2 In deze fabel laat Lionni ons 
kennis maken met Willem, Eric en Rebecca: drie hebzuchtige, bekvechtende kikkers. 
Voortdurend eisen ze alles voor zichzelf op. Dan gebeurt er iets waardoor aan hun 
bezitsdrang en lawaaierige jaloezie plotseling een eind komt... 
 
Internet 
http://schoenmaatjes.edukans.nl/ 
 

 
Delen met elkaar is een belangrijke christelijke waarde. Hoe groter de 
wereld wordt, hoe moeilijker dat uit te leggen valt aan kinderen en 
tieners. We leven in een wereld van ongelijkheid. Sommige mensen 
verdienen schatten zonder dat ze er veel voor doen en anderen 
werken zich ziek en verdienen weinig. Toch denken de mensen die 
miljoenen bij elkaar harken dat ze er recht op hebben. Dus hoe ga je 
daarmee om? Hoe laat je je niet vergiftigen door de verziekte realiteit? 

Belangrijk om te blijven delen is het, of je nu veel of weinig hebt. Als collectant viel me altijd 
op dat de rijke mensen het minste geven en het meeste zeuren: “Ben ik helemaal voor niets 
naar de deur gekomen”. Ook voor tieners is het belangrijk om te leren dat je als mens het 

gelukkigst wordt, niet alleen 
en rijk op een tropisch strand, 
maar samen met andere 
mensen. Geven en nemen is 
de manier om de banden 
onder elkaar te versterken. 
Daarom geven we geschenken 

http://schoenmaatjes.edukans.nl/
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met Sinterklaas en met verjaardagen. We versterken onze sociale banden. Voor tieners geldt 
nog meer dan voor andere kinderen, dat als je zelf inconsequent bent, ze dat onmiddellijk 
door hebben. Dus welke waarden ondersteun je zelf? Is al je aandacht op geld gericht? Denk 
je dat liefde hetzelfde is als grote cadeaus geven?  Zou je eigenlijk bankier willen zijn en laat 
je dat blijken? Of kun je tevreden zijn met wat je hebt? Een spel dat geven en nemen in de 
praktijk brengt is Kalaha. Je leert te winnen door weg te geven. (zie hieronder) 
 
Internet 
Kalahaspel: http://www.gipf.com/hetanderespel/spellen/kalaha.html 
 
 

Vind jij het ook moeilijk om liefde, zorg of een complimentje in ontvangst te 
nemen?  
Voel je je wel eens ongemakkelijk als iemand iets aardigs tegen je zegt of je 
een cadeautje geeft?  
Ben je in staat om oprecht te ontvangen én de verbondenheid met de ander 
te voelen? 

Religie en cultuur hebben ons jaren lang geleerd dat 
ontvangen egoïstisch is. Het leven gaat over lijden en niet 
over geluk. We kunnen onszelf beter wegcijferen, niet teveel 
ruimte innemen en vooral niet te breed lachen – anders 
vestigen we teveel de aandacht op onszelf. Het gevolg hiervan 
was veelal dat mensen het lastig vonden om te ontvangen. 
Ontvangen maakt ons kwetsbaar en dat kan mensen een 
ongemakkelijk gevoel geven. Maar weet je, dat je juist door 
meer voor ontvangen open te staan, je ook ontvankelijker 
wordt voor de kleine, subtiele dingen die we elke dag krijgen, 

zoals een oprecht ‘dankjewel’ of een echte, warme glimlach. 
Naar je kinderen toe kun je aangeven dat ze mogen genieten van hun lichaam, van de zon op je huid, 
van eten en drinken, van aangeraakt worden door een ander, van warmte en tederheid. Hiervan 
genieten heeft te maken met ontvangen en dat is voor velen best moeilijk. Het vraagt namelijk om 
een diep niveau van zelfliefde, jezelf erkennen en waarderen om wie je bent. 
Jongeren op deze leeftijd hebben regelmatig een laag zelfbeeld. Het is daarom belangrijk om hen te 
laten merken en voelen dat ze goed genoeg zijn zoals ze zijn. Je zou hen voor kunnen houden: kies 
elke dag een moment uit waarop je je afvraagt: wat kan ik nu voor mijzelf doen waar ik echt van 
geniet, waar ik energie van krijg. Waar heb ik echt zin in?  
Aan de andere kant is het ook belangrijk om het geven niet te vergeten. Vooral waar het op 
waardering en complimentjes aankomt. Veel ouders denken dat hun kind wel merkt dat ze tevreden 
zijn. Dat is meestal ook zo, maar het is beter om het ook onder woorden te brengen. Regelmatig 
laten weten dat je kind iets goed doet, zorgt ervoor dat het zich gezien voelt. Het bevordert het 
zelfvertrouwen van je kind en vergroot de kans dat het dat gedrag vaker zal vertonen. 
Hoe geef je een complimentje? 

 Let heel bewust op wat je kind allemaal goed doet. Merk bijvoorbeeld op dat het de eigen 
kamer heeft opgeruimd. 

 Benoem het goede gedrag: ‘Hé, jij hebt je kamer opgeruimd!’ 
 Zeg er iets aardigs over: ‘Wat fijn dat je alles zo goed hebt opgeruimd.’ 
 Zwak je compliment aan het eind niet af. Zeg dus bijvoorbeeld 

niet: ‘Ik zou blij zijn als je altijd zo je best deed.’ 
 Let op hoe je kind reageert. Het is waarschijnlijk ook tevreden 

over zichzelf, maar doet misschien een beetje onverschillig. 
 



 
Internet 
http://www.kloostertuin.nl/activiteiten/de-kunst-van-het-geven-en-ontvangen/ 
 
 
 

Agenda 
 
Aalten 
8,9,10 okt 20.00u Musical Jona in de Zuiderkerk 
11 okt. 10.00u Regenboogdienst Oosterkerk, kinderdienst 
18 okt. 09.30u Regenboogdienst Zuiderkerk, LeF-dienst 
25 okt. 10.00u It´s4u2, d´n Angang 
1 nov 09.30u Regenboogdienst met avondmaal in de Zuiderkerk 

 
 
Bredevoort 
4 okt.  9.30 uur in de R.K. St Georgiuskerk over dieren, knuffels mogen mee! 
4 okt.  Explore 10-14 jaar , info  Ellen Pardijs tel. 451116 
4 okt.  Hello World 15-18 jaar, info Bas Brezet tel. 451012 
8,9,10 okt 20.00u Musical Jona in de Zuiderkerk Aalten 
 
Dinxperlo 
8,9,10 okt 20.00u Musical Jona in de Zuiderkerk Aalten 
1 november 16.00u Heurnse kerk Krabbeldienst viering voor kinderen van 0-6 jaar 
 
Parochie st Ludger 
4 okt.  9.30 uur in de R.K. St. Georgiuskerk over dieren, knuffels mogen mee! 
Op 14 (19.00uur) november en 15 november (11uur)  ontvangen totaal 43 kinderen  het 
sacrament van het Vormsel in de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde. Hulpbisschop  Mgr. 
Hoogenboom dient dit sacrament toe. 
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