
Help! Mijn vader wordt 

vergeetachtig!

.. En over voltooid oud worden.
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Efeze 4:13 



Help! Mijn vader wordt 

vergeetachtig!

.. En over voltooid oud worden.

Dit doet iets met mij. 

Hij was de grote, ik de 

kleine. Hij was de 

sterke.

Ik ga hem 

langzaamaan 

verliezen:

• Vergeten

• Sterfelijk

• Herhaalt 

hetzelfde

• Relatie wordt 

lastig

Dit raakt het 

beeld van mijn 

Hemelse 

Vader:

• Alwetend

• Eeuwig

• Kiest wat hij 

deelt

• Aandachtig 

en aanwezig

Thema Voltooid leven, wat is dat?

Ze horen er niet meer bij, doen er niet meer toe en 

ervaren geen verbinding. Liever zelfgekozen dood 

dan leven in afhankelijkheid.

Efeze 4:13 naar de maat van 

Christus volkomen ouderdom 

(NLB) Fullnes of  Christ, 

in all His Perfection.

Wat zegt de Bijbel? Het is 

een wreed volk dat de grijsaard 

niet aanziet. (Deutr 28:50) 



Trevor



Help! Mijn vader wordt 

vergeetachtig!

.. En over voltooid oud worden.

Dit doet iets met mij. 

Hij was de grote, ik de 

kleine. Hij was de sterke.

Ik ga hem 

langzaamaan 

verliezen:

• Vergeten

• Sterfelijk

• Herhaalt 

hetzelfde

• Relatie wordt 

lastig

Dit raakt aan 

beeld van 

mijn Hemelse 

Vader:

• Alwetend

• Eeuwig

• Kiest wat hij 

deelt

• Aandachtig 

en aanwezig

Thema Voltooid leven, wat is dat?

Ze horen er niet meer bij, doen er niet meer toe en 

ervaren geen verbinding. Liever zelfgekozen dood 

dan leven in afhankelijkheid.

Efeze 4:13 naar de maat van 

Christus volkomen ouderdom 

(NLB) Fullnes of  Christ, 

in all His Perfection.

Wat zegt de Bijbel? 

Het is een wreed volk dat de 

grijsaard niet aanziet. (Deutr 28:50) 

Levensfases van 

elkaar kennen:

• De laatste 

generatie

• Joods denken

• Erikson



Erikson

Fase Leeftijd Levenstaak Deugd

Zuigelingen fase Geboorte tot 18 maanden Vertrouwen versus fundamenteel 

wantrouwen

Hoop

Peuterleeftijd 18 maanden tot 3 jaar Autonomie versus schaamte en twijfel Wil

Kleuterleeftijd 3 tot 5 jaar Initiatief  versus schuldgevoel Doelgerichtheid

Basisschoolleeftijd 6 tot 12 jaar Vlijt versus minderwaardigheid Competentie

Adolescentie 12 tot 18 jaar Identiteit versus identiteitsverwarring Trouw

Vroege 

volwassenheid

18 tot 35 jaar Intimiteit versus isolement Liefde

Middelbare 

volwassenheid

35 tot 55 - 65 jaar Generativiteit versus stagnatie Zorg

Late volwassenheid 55 - 65 tot de dood Ego-integriteit versus wanhoop Wijsheid



Help! Mijn vader wordt 

vergeetachtig!

.. En over voltooid oud worden.

Dit doet iets met mij. 

Hij was de grote, ik de 

kleine. Hij was de sterkere, 

ik de zwakkere.

Ik ga hem 

langzaamaan 

verliezen:

• Vergeten

• Sterfelijk

• Herhaalt 

hetzelfde

• Relatie wordt 

lastig

Dit raakt aan 

beeld van 

mijn Hemelse 

Vader:

• Alwetend

• Eeuwig

• Kiest wat hij 

deelt

• Aandachtig 

en aanwezig

Thema Voltooid leven, wat is dat?

Ze horen er niet meer bij, doen er niet meer toe en 

ervaren geen verbinding. Liever zelfgekozen dood 

dan leven in afhankelijkheid.

Efeze 4:13 naar de maat van 

Christus volkomen ouderdom 

(NLB) Fullnes of  Christ, 

in all His Perfection.

Wat zegt de Bijbel? 

Het is een wreed volk dat de 

grijsaard niet aanziet. (Deutr 28:50) 

Efeze 4:13 

Staat in een 

context.

Levensfases van 

elkaar kennen:

• De laatste 

generatie

• Joods denken

• Erikson



Help! Mijn vader wordt 

vergeetachtig!

.. En over voltooid oud worden.

Dit doet iets met mij. 

Hij was de grote, ik de 

kleine. Hij was de sterkere, 

ik de zwakkere.

Ik ga hem 

langzaamaan 

verliezen:

• Vergeten

• Sterfelijk

• Herhaalt 

hetzelfde

• Relatie wordt 

lastig

Dit raakt aan 

beeld van 

mijn Hemelse 

Vader:

• Alwetend

• Eeuwig

• Kiest wat hij 

deelt

• Aandachtig 

en aanwezig

Thema Voltooid leven, wat is dat?

Ze horen er niet meer bij, doen er niet meer toe en 

ervaren geen verbinding. Liever zelfgekozen dood 

dan leven in afhankelijkheid.

Efeze 4:13 naar de maat van 

Christus volkomen ouderdom 

(NLB) Fullnes of  Christ, 

in all His Perfection.

Wat zegt de Bijbel? 

Het is een wreed volk dat de 

grijsaard niet aanziet. (Deutr 28:50) 

Vrijheid i.p.v. Gijzeling:

• Vrijheid om met beperkingen om te gaan

• Praten over de ervaren verhalen die nog 

aandacht nodig hebben.

• AANDACHT.

Efeze 4:13 

Staat in een 

context.

Levensfases van 

elkaar kennen:

• De laatste 

generatie

• Joods denken

• Erikson

Generaties:

• Wel verschil

• Geen kloof

• Mal. 4:6



De pracht van jonge mensen is hun kracht, 

de sier van oude mensen is hun grijze haar. 
(Spr. 20:29)

Voltooid oud worden doe je samen!


