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VOORWOORD VOOR GELOVIGE OUDERS 

 

Geliefden in de Heere, 

Ik denk dat ik u zo wel mag aanspreken, omdat deze bladzijden alleen bestemd zijn voor hen 

die Hem toebehoren: en die band maakt ons allen tot één familie, allen geliefd voor elkaar! 

Verdraag daarom een oude man, die graag enkele van de lessen die hij geprobeerd heeft te 

leren van de vrolijke kinderen die eens in zijn huis waren, maar nu ver weg zijn, door wil 

geven aan enkelen van die grote familie.  

Misschien had ik moeten zeggen dat het lessen zijn die onze Goddelijke Leraar (Mattheüs 

23:8) heeft geprobeerd mij te leren door Zijn Woord, want dat is ook waar. Maar het kan zijn 

dat onze Heere beide – Zijn woord en onze kinderen – gebruikt om ons deze lessen echt te 

leren, zodat we ze niet alleen in theorie zouden kennen. 

U hebt wel eens een kind gezien dat bepaalde rekensommen erg moeilijk vond. Misschien had 

de leraar ze meer dan eens teruggegeven om ze opnieuw te maken. En het papier was gevlekt 

door tranen vóórdat ze eindelijk zonder fouten gemaakt waren. Sommige van deze bladzijden 

zijn gevlekt door tranen, en ik ben er helemaal niet zeker van dat de schrijver alle lessen, die 

hij probeert aan u door te geven, zelf goed geleerd heeft. 

Denk vooral niet dat hij vanuit een verondersteld meesterschap schrijft. Dat doet hij niet. 

Sommige van deze lessen veroorzaakten zoveel pijn dat hij tenslotte uit hartzeer alles 

weglegde en besloot er niets meer aan te doen, Daar lag het verschillende jaren, zoals een 

ontmoedigd kind dat zijn rekenboek wegstopt omdat het zo openlijk zijn onkunde, fouten en 

vergissingen laat zien. 

Maar dat moest niet zo blijven. De schrijver moest het boek weer ter hand nemen om te 

proberen het af te maken. U zult niet veel hoeven te lezen om te merken dat deze bladzijden 

alleen geschreven werden om door bepaalde ogen gezien te worden: ogen die vaak met liefde 

keken in ogen waarin eveneens liefde te zien was. Zo moet u de vrijheid en intimiteit van de 

stijl bekijken, want er is niets in veranderd. Dit kleine boekje zou u niet aangeboden zijn als 

het niet om het feit ging dat ‘onze geliefde broeder Paulus’ uitdrukte in de woorden: ‘Ik sta in 

de schuld...’.  

We leven in de ‘zware tijden’, voorspeld in de Schriften (2 Timotheüs 3:1). En het is niet 

eenvoudig onze kinderen op te voeden. De Heere Zelf zegt: ‘Ik heb kinderen grootgebracht en 

doen opgroeien, maar zíj zijn tegen Mij in opstand gekomen’ (Jesaja 1:2). Helaas is er datgene 

in de harten van onze kinderen (en in onze harten ook!) dat hen er vanzelf toe brengt in de 

verkeerde richting te gaan. Alleen de genade van God is voldoende voor wat de ouders nodig 

hebben. God zij gedankt dat Hij onze kinderen heilig noemt (1 Korinthe 7:14) en Hij zegt: 

‘Mijn genade is voor u genoeg!’. 

Hoe dankbaar zou ik zijn als deze bladzijden een bemoediging of aanwijzing of 

waarschuwing zouden zijn voor sommige jonge ouders. Moge de God van Hoop met u zijn, 

geliefde collega-ouders. 

 

Een grootvader. 
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VOORWOORD VOOR DE TWEEDE DRUK 
Met verrassing en dank aan de Heere zien we dat een tweede druk van dit boek nodig is.  

Een lezer schrijft dat het een droevig boek is, en ik ben bang dat het waar is. Maar is de 

geschiedenis van de mens, van Adam af, niet een droevige geschiedenis van falen, zonde en 

smart? Maar hoe donkerder dit deel van het schilderij is, des te lichter schijnt de liefde, 

genade en trouw van God. Zo hoop ik dat te midden van ons droevig falen onze ogen gericht 

worden op Hem die nooit faalt. En dat we zo bemoedigd mogen worden om op Zijn trouw te 

rekenen met het oog op onze verantwoordelijkheid. 

God is nog altijd de God van alle vertroosting (of: bemoediging). En zelfs als de bladzijden 

die volgen ons ernstig en droevig maken, hoop ik dat zij ook het hart van iedere lezer 

bemoedigen. 
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INLEIDING 

Jaren geleden, toen jullie nog klein waren, moest ik dagelijks op weg naar mijn werk langs 

een oud, bouwvallig huis. Zo lang ik het gekend heb, stond het leeg. En na verloop van jaren 

zag het er triest uit. Het was een groot, vierkant, rood-stenen huis. Het stond in wat eens een 

mooi park was geweest. Toen ik het voor het eerst zag, leek het – hoewel het leeg stond – 

huiselijk en aangenaam. Maar het beeld dat nu in mijn gedachten opkomt, zoals ik het voor 

het laatst zag, is wel heel anders. Het hek was gebroken, de veranda vergaan, de vensters 

verdwenen en de deuren en kozijnen vernield: een droevige ruïne. 

Maar het droevigste van alles was het feit dat dit huis eens de woonplaats was van de familie 

van een voornaam, welgesteld, vooraanstaand christen-zakenman. Iedereen had hem gekend 

als een christen; en nu was dit het droevige gedenkteken voor de wereld waardoor men zich 

hem herinnerde. Het gezin was zelfs in een nog droeviger toestand vervallen dan het huis; te 

droevig om te vertellen. 

Jullie kunnen je voorstellen dat vaak, wanneer ik het huis passeerde, de vraag in me opkwam: 

Hoe is het mogelijk dat een gezin, dat bekend stond als een christelijk gezin, in zo'n situatie 

kon komen? En als ik met vrees denk aan de jaren die voor ons liggen, dan liggen sommigen 

van jullie me zwaar op het hart. 

Ik nam mijn Bijbel, het kostbare, oude Boek dat altijd troost geeft in verdriet, rust in 

benauwdheid en onderwijs voor onze onwetendheid. En ik vond daarin een groot aantal lessen 

over dat enorm belangrijke onderwerp. De lessen worden op verschillende manieren gegeven: 

door voorbeelden, door waarschuwingen, door voorschriften. Ik suggereer niet dat ik zelfs 

maar een begin maakte met te delven in de goudmijn die we in onze handen hebben, evenmin 

dat ik de lessen die daarin gevonden worden, opgevolgd heb (al wens ik oprecht dat ik het 

gedaan had!). 

Nu, mijn lieve kinderen, zijn jullie niet langer ‘de kleintjes’ die jullie toen waren. In plaats 

daarvan hebben jullie nu zelf ‘kleintjes’ die jullie moeten opvoeden voor je Heere en Meester. 

Willen jullie de grootvader van deze ‘kleintjes’ toestaan iets door te geven van wat hij heeft 

verzameld, terwijl hij de vreugde en het verdriet overdacht van de ouders die ons in de Schrift 

getoond worden? 

Zoals jullie weten, schrijft hij niet omdat hij zijn eigen kinderen zo uitermate succesvol heeft 

opgevoed. Hij moet met David pleiten: ‘Hoewel mijn huis zo niet is bij God, heeft Hij mij toch 

een eeuwig verbond gesteld, in alles geordend en bewaard. Voorzeker, daarin is al mijn heil 

en al mijn vreugde, hoewel Hij het nog niet laat opkomen’ (2 Samuël 23:5). Maar ondanks 

zijn falen kan hij getuigen van de grote genade van God en Zijn onfeilbaar geduld, ook in 

deze zware verantwoordelijkheid. 

Ik veronderstel dat elke Godvrezende vader diep onder de indruk komt als hij geschiedenissen 

overdenkt als die van Adam, wiens oudste zoon een moordenaar was. Van Noach, van wie 

sommige nakomelingen nog steeds onder de vloek liggen. Van Abraham, wiens oudste zoon 

altijd geweest is en nog is: een onverzoenlijke vijand en een oorzaak van verdriet en ellende 

voor het volk van God. Van Mozes, wiens kleinzoon waarschijnlijk één van de eerste, zo niet 

de eerste afgodendienaar van Israël was. Van David en zijn gezinsproblemen. En als we 

denken aan het gezin van Josia, dan is dat genoeg om elk vaderhart te breken. 
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Daarom roept ons hart om een antwoord op de vraag: Waarom hebben zulke goede mannen 

zulke slechte nakomelingen? We kunnen niet anders dan in ons hart de vraag stellen, zelfs als 

onze lippen het weigeren te uiten: Is er een weg waarop ik zeker kan zijn dat mijn gezin niet 

dit trieste voetspoor volgt? 

Deze vragen zijn vaak in het hart van de schrijver geweest, en misschien zijn jullie ook wel 

eens gekweld door zulke vragen. Hij wil daarom met Gods genade en hulp proberen enkele 

van die antwoorden aan te wijzen die het Woord van God schijnt te geven op deze vragen. En 

als de vraag ‘Waarom zouden zulke geëerde dienstknechten van God zulke goddeloze 

kinderen hebben?’ als een echo tot ons terugkeert, schijnt het Woord van God een andere 

vraag terug te echoën in antwoord op de onze: ‘Is er niet een oorzaak?’. 

Is er niet altijd een oorzaak voor het gedrag en de keuzes van een goddeloos kind, ook bij een 

godvruchtig ouderpaar? De Schrift schijnt ons te vertellen dat het zo is. Deze trieste 

geschiedenissen zijn niet in de Bijbel vermeld om de handen van christen-ouders in onze tijd 

te verzwakken, maar eerder als een waarschuwing voor de verborgen gevaren in ons eigen 

gezinsleven.  

En als we acht geven op deze waarschuwingen, zullen we de Ene die ze gaf voor eeuwig 

dankbaar zijn. Droevig is inderdaad de aanklacht van de Heere over sommigen: ‘Tegen wie 

zal ik spreken, en wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren? Zie, onbesneden is hun oor, 

zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan, zie, het woord van de HEERE is hun tot 

smaad, ze vinden er geen vreugde in’ (Jeremia 6:10). En wat is het geneesmiddel als we 

voelen dat dit onze situatie is? Ik geloof dat we dat vinden in Jeremia 4:4: ‘Besnijd u voor 

de HEERE en doe de voorhuid van uw hart weg’. Ik geloof dat de vermaning ‘Besnijd u voor 

de HEERE’ betekent: ons te onthouden van de ‘vleselijke begeerten’ die ons gemakkelijk 

verlokken (1 Petrus 2:11; Kolossenzen 3). Als we bezorgd zijn voor onze kinderen, moeten 

we niet verder durven gaan zonder acht te slaan op deze vermaning. 

O, mijn kinderen, ik smeek jullie om ten koste van alles te luisteren naar en acht te geven op 

deze vermaningen uit het Woord van onze hemelse Vader. 

Ik heb de foltering gezien van een gebroken ouderhart dat met zielsangst naar een eigenzinnig 

kind keek. Ten volle beseffend dat de eigen zorgeloze wandel – van misschien vele jaren 

geleden – de oorzaak was. Maar ‘wat de mens zaait, zal hij ook oogsten’ is een 

verschrikkelijke waarheid. Ook met het oog op onszelf en onze kinderen. 
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HET OUDE TESTAMENT 
 

ADAM 

Laten we eerst de geschiedenis van Adam bekijken. We weten heel goed waardoor de eerstgeborene 

van Adam gevallen is. Aan Eva beloofde de verleider: ‘u zult als God zijn’. Eva en haar man zijn allebei 

gevallen. Wat was de oorzaak van die val? Ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid aan het 

duidelijke Woord van God. Weloverwogen waren zij ongehoorzaam aan het Woord van God dat zij 

goed kenden en volledig begrepen. En ook wij kunnen er zeker van zijn dat ongehoorzaamheid aan 

dat Woord (ook al lijkt dat onze levensweg makkelijker te maken) verdriet zal brengen. Niet alleen 

voor onszelf, maar ook verdriet – of zelfs rampzalige gevolgen – voor onze kinderen. 

 

Misschien staat ongehoorzaamheid (de eerste oorzaak van verderf waar we het met elkaar over 

hebben) nog steeds bovenaan als de meest algemene reden voor de ondergang van christelijke 

huisgezinnen. Als jullie je Meester liefhebben, als jullie je kinderen liefhebben, mag ik je dan smeken 

om volkomen en van harte, met liefde en zonder aarzelen, Gods Woord te gehoorzamen? Dat is de 

enige veilige weg hier op aarde. 

 

Maar waarom waren deze eerste ouders ongehoorzaam? Ik denk dat de eerste aanleiding gevonden 

wordt in de twijfel die de slang oppert over dat Woord. ‘Is het echt zo dat God gezegd heeft…’. Mag 

de Heere ons in deze tijd, waarin het mode is aan Zijn Woord te twijfelen, een rotsvast vertrouwen in 

dat Woord geven. Zodat niets ons geloof ook maar enigszins zou kunnen verstoren. 

 

Voor sommige dingen moeten we vluchten. De begeerten van de jeugd (2 Timotheüs 2:22), de 

afgodendienst (1 Korinthe 10:14), de hoererij (1 Korinthe 6:18). ‘U echter, o mens die God 

toebehoort, ontvlucht deze dingen’ (1 Timotheüs 6:11). Maar voor zover ik weet staat er nergens dat 

we moeten vluchten voor de duivel. Integendeel, er staat: ‘Bied weerstand aan de duivel en hij zal 

van u wegvluchten’ (Jakobus 4:7). Ik geloof dat achter iedere twijfel aan Gods Woord de duivel staat. 

Bied weerstand aan hem en hij zal van u vluchten. 

We zien echter dat Eva een lokaas wordt voorgehouden om haar ongehoorzaam te maken. ‘U zult als 

God zijn’. De duivel biedt Eva een hogere plaats dan die God gegeven had. Zien we niet dezelfde 

poging overal om ons heen bij ouders? Zoeken niet de meeste mensen maatschappelijke 

vooruitgang? Zoeken de meesten niet een hoger plaatsje in de wereld, is het niet voor henzelf, dan 

wel voor hun kinderen? 

 

Het is aangrijpend: christelijke ouders zijn niet vrij van deze list van de vijand om ons en onze 

gezinnen bergafwaarts te doen gaan. We zien dat overal. Onze ouders waren tevreden met een 

eenvoudig huis, wij moeten een mooi huis hebben. Onze ouders gingen zonder bezwaar lopen, wij 

willen een auto. Onze ouders namen genoegen met een ruwe mat, wij willen prachtige en kostbare 

kleden. Ja maar, zeggen jullie, de tijden zijn veranderd. Dat is waar. ‘Er waren reuzen op aarde’ in de 

dingen van God in de tijd van onze ouders, en nu slappelingen. 

Het is dezelfde kwaal als bij Adam. We vinden het zelfs als spotprent in de kranten. Wie heeft er nog 

nooit gehoord van ‘niet voor de buren willen onderdoen’? We lachen er om, terwijl het ons zou 

moeten waarschuwen, want wij worden ook vaak verleid om ons net zo te gedragen als onze buren 

en kennissen. Wij verdragen het niet om ‘anders’ gevonden te worden, terwijl juist God in Zijn 

genade een verschil heeft gemaakt: wij zijn anders. Ik geloof dat het vergeten van dit verschil – de 

begeerte van Kaïns ouders om een hogere plaats in te nemen dan waar God hen gesteld had – één 

van de oorzaken was van Kaïns ondergang en Abels dood. 
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Het Nieuwe Testament geeft wat meer licht op deze zaak. Waarom sloeg Kaïn zijn broer dood? 

Omdat zijn eigen werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig (1 Johannes 3:12). Hij was 

jaloers op zijn broer, en ‘wie zal standhouden tegen afgunst?’ (Spreuken 27:4). Afgunst heeft heel 

wat kinderen van God ten val gebracht. Het zou de moeite waard zijn om je Bijbel en een goede 

concordantie te nemen en eens na te gaan wat de Heere over afgunst heeft gezegd. Maar laten we 

ons nu tot de volgende tekst beperken: ‘Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde 

en allerlei kwade praktijken’ (Jakobus 3:16). Ja, er lag afgunst ten grondslag aan de moord die Kaïn 

pleegde. En het is afgunst die ons een hogere plaats doet zoeken in de wereld dan de plaats die God 

ons heeft gegeven. Leg dus bewust alle afgunst af (1 Petrus 2:1). 

Toen Eva de verboden vrucht plukte, dacht ze niet aan de bittere vrucht die ze voor zichzelf 

klaarmaakte – de vrucht die haar in één slag twee zonen kostte. Hoe lichtvaardig en zorgeloos 

kunnen ook wij toegeven aan een bekende zonde die ons en onze kinderen jaren van verdriet kan 

bezorgen. Laten we daarvoor oppassen! 

 

Maar er is nog een aanwijzing dat in Adams gezin niet alles was zoals het hoorde. Uit Genesis 4:1 

volgt dat het Eva was die Kaïn zijn naam gaf. Dat mag dan helemaal kloppen met de moderne 

praktijk, maar ik ben toch bang dat het volkomen tegen Gods orde ingaat. Het lijkt op een strohalm 

die aangeeft hoe de wind waaide in Adams huis. Jullie herinneren je dat Eva vooropging bij Adams val 

en blijkbaar bleef Eva de leiding houden in dat eerste gezin. Maar als we bij Seth komen in Genesis 

5:3, dan zien we dat de dingen veranderd zijn. ‘Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een 

zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth.’ Adam en Eva hadden hun les 

geleerd en we vinden Adam op de juiste plaats. En wat was dan de juiste plaats voor hem en voor 

Eva? Ik denk dat aan de ene kant 1 Petrus 3:4-6 een antwoord geeft op deze vraag: ‘het 

onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo 

tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig 

waren; zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde.’ Aan de andere kant zijn het de 

jonge vrouwen, de jonge echtgenotes en moeders – ja, jullie aan wie ik schrijf – die ‘hun huis 

besturen’ (1 Timotheüs 5:14). Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, is van belang. Het is de 

enige plaats in het Nieuwe Testament waar het gebruikt wordt, en letterlijk vertaald staat er denk ik: 

‘de huismeesteres zijn’. Het is één enkel woord, een werkwoord. Het bijbehorend zelfstandig 

naamwoord wordt twaalf keer gebruikt. Alleen in de eerste drie evangeliebeschrijvingen, en steeds in 

betrekking tot de vader in een gezin. Het wordt vertaald met ‘heer des huizes’. De gedachte in dit 

vers in Timotheüs is eens mooi omschreven met: ‘Het houdt de soevereiniteit van een koningin in, die 

de koninklijke soevereiniteit van de Heer des huizes zelf niet aantast.’ Juist als koning en koningin 

samen regeren zij in het kleine gebied dat God aan hun zorg heeft toevertrouwd. Misschien zien we 

iets van deze eenheid in gedachte en daad met betrekking tot baby Seth. Want in Genesis 4:25 lijkt 

het toch weer Eva te zijn die de leiding heeft bij de naamgeving, terwijl we in Genesis 5:3 dezelfde 

woorden door Adam gebruikt vinden. 

Het boek Spreuken verdient meer dan terloops aangehaald te worden. De vreugdevolle harmonie 

tussen vader en moeder komt daar zo goed naar voren omdat van de veertien keer dat de moeder 

genoemd wordt, het twaalf keer om de vader en moeder samen gaat. 

Blijkbaar ontbrak deze lieflijke eenheid gedurende vele jaren in Adams gezin. Het contrast tussen 

Genesis 4:1 en Genesis 5:3 is een belangrijke les voor ons. Eva ‘bestuurde het huis’ goed, maar ze 

schijnt de vermaning uit 1 Petrus 3 – die het evenwicht doet bewaren – veronachtzaamd te hebben. 

Toch is het verfrissend te zien dat ze tenslotte de les geleerd heeft, en dat Seth – de vrucht en het 

bewijs van deze hardleerse les – de eerste is in de lange geslachtslijn van het Zaad van de vrouw. De 

lijn die zijn hoogtepunt vond in dat heerlijke Zaad, dat de kop van de slang vermorzelde. 
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LAMECH 

De volgende ouder die we in de Bijbel tegenkomen, is Lamech. Lamech is ‘de zevende vanaf Adam’, 

maar dan wel de zevende in de lijn van Kaïn, niet in die van Seth. Lamech is de eerste persoon in de 

Bijbel met meer dan één vrouw. Dat gebruik begon dus met een kind van Kaïn. Je hebt vast weleens 

horen zeggen over bepaalde ouders: ‘Zij hebben reden om trots te zijn op hun gezin’. Lamech, Ada en 

Zilla (zijn twee vrouwen) waren zulke ouders. De jongens werden opgevoed tot nuttige, ijverige 

mannen en hun zus Naëma (‘lieflijkheid’) maakt het aantrekkelijke beeld van een aards huisgezin 

compleet. Ada’s twee zonen, Jabal en Jubal, waren respectievelijk vader van hen die in tenten wonen 

en vee houden, en van hen die harp en fluit kunnen bespelen. Tubal Kaïn (wat ‘uitvloeisel van Kaïn’ 

betekent, ter herinnering aan zijn beroemde voorvader) is de vader van de metaalbewerkers. 

Metaalbewerking was een indrukwekkend, prachtig handwerk dat met de dag belangrijker werd. Als 

Lamech het uitgesproken succes zag in het leven van zijn vier kinderen, dan zal hij – vanuit het 

oogpunt van de wereld bezien – wel een trotse, gelukkige man zijn geweest. 

Maar schijn bedriegt. Evenals zijn voorvader, van wie hij de naam wilde laten voortleven in zijn zoon, 

had Lamech een zonde die hem achtervolgde. En zonde neemt bij iedereen de levensvreugde weg. 

Lamech was net als Kaïn een moordenaar. De angst voor vergelding drukte blijkbaar zwaar op hem 

en ondermijnde zijn vrede en blijdschap. En wat zijn gezin betreft? Die pioniers op het gebied van 

veeteelt, muziek en metaalbewerking waren al lang van het toneel verdwenen. Ze waren 

klaargemaakt voor (succes op) de aarde. Maar uit niets blijkt dat ze – met hun geëerde voorvader 

Kaïn als gids – ooit de brede weg hebben verlaten. De weg die al zoveel mensen naar het verderf 

gevoerd heeft. 

Duizenden christelijke ouders hebben hun kinderen een goede start gegeven op die brede weg. Ook 

al dachten ze alleen maar aan een goed begin in dit leven. Hoeveel beter is het voor jullie kleine 

lievelingen om onbekend en onopgemerkt door het leven te gaan, maar met hun namen geschreven 

in de hemel – alles beter dan hoog aangeschreven te zijn in de wereld, maar zonder Christus! 

 

 

HENOCH 
Met vreugde gaan we van de ‘zevende vanaf Adam’ in de lijn van Kaïn  verder met de ‘zevende vanaf 

Adam’ in de lijn van Seth (Judas:14). Hebben jullie er weleens bij stilgestaan waarom de Heilige Geest 

in zo’n kort boek als Judas de moeite neemt het aantal geslachten van Adam tot Henoch te 

vermelden? De geschiedenis van Henoch is er één die troost zou moeten geven aan alle 

christenouders van nu. We lezen: ‘Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. En 

Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte 

zonen en dochters.’ (Genesis 5:21,22) Let op: er staat niet dat Henoch met God wandelde in de 65 

jaar voordat baby Methusalach geboren werd. Blijkbaar was het dit kindje dat Henoch ertoe bracht 

met God te wandelen. 

Misschien hebben jullie weleens opgemerkt hoe egoïstisch de meeste jonge christenen zijn, 

getrouwd of ongetrouwd. Het eigen ik, goed of verkeerd, neemt over het algemeen een grote plaats 

in hun gedachten in. ‘Wat zou ik graag willen?’ ‘Dat wil ik niet!’ Hoe vaak horen we zulke 

uitdrukkingen? Hoe vaak hebben we ze zelf gebruikt? Maar als er kinderen komen, beginnen we 

opnieuw te leren. De baby is vervelend en wil niet slapen. De moeder is er de hele dag al mee bezig 

geweest, dus nu is het de beurt van de vader. Vele uren heb ik rondgelopen met één van de kinderen 

in mijn armen, terwijl ik graag in mijn warme bed had liggen slapen. Gelukkig zijn die ouders die met 
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God kunnen wandelen als ze rondlopen met een schreeuwend, onrustig kind in hun armen. Ze zullen 

merken dat deze vervelende onderbrekingen van de nachtrust veranderen in hemelse gemeenschap 

met hun beste en dierbaarste Vriend. Het stille huis, wanneer de anderen slapen, wordt dan juist de 

plaats waar de Heere ongestoord met je kan wandelen. 

En als dan die kleine heel ziek wordt (een jong leven dat je kostbaarder is geworden dan je eigen 

leven), dan leer je één van de zwaarste lessen die dit leven je leren kan: om in alle oprechtheid te 

zeggen: ‘Uw wil geschiede’. 

Zo zou je een boek vol kunnen schrijven met lessen die we leren van onze kinderen. Met hun kleine 

handjes, waarvan de aanraking steeds meer betekent voor ons hart. Of met hun koppige wil, die ons 

gezag uitdaagt. Alleen ouders kennen en begrijpen die lessen. En ik denk dat ook alleen ouders de 

geschiedenis van Henoch werkelijk kunnen begrijpen. Ze lijkt speciaal voor ons als ouders 

opgeschreven te zijn. Laten we met Henoch mogen ervaren dat onze kinderen ons leiden, ons 

aansporen met God te wandelen. In die wonderlijke gemeenschap zullen we kracht vinden en troost 

voor de weg van het ouderschap. 

Dat kleine kind, dat het middel geweest lijkt te zijn om zijn vader met God te leren wandelen, moet 

zijn lieve vader dag aan dag met God hebben zien wandelen. Het moet hem de ernstige profetieën 

over het komende oordeel hebben horen uitspreken, die duizenden jaren later voor ons door Judas 

zijn opgeschreven. De naam van dit kind betekent: ‘als hij dood is, zal het komen’. Dit alles moet hem 

heel andere verwachtingen en idealen hebben gegeven dan zijn neven, de kinderen van Lamech. 

‘Als het kind maar een naam heeft’, is een gezegde geworden. Maar hoeveel lag er niet opgesloten in 

de naam van de zoon van Henoch, voor hen die ogen hadden om te zien en oren om te horen. 

Driehonderd jaar lang zag hij de vaste wandel van zijn vader tot ‘hij niet meer was, want God nam 

hem weg’. Nam hem weg, zonder dat hij de dood zag, zoals we in Hebreeën 11 lezen. Maar 

Methusalach leefde verder op aarde en wist dat – zolang hij leefde – het oordeel niet kon komen. 

Zijn zoon Lamech werd geboren en leefde 777 jaar (een groot onderscheid met de mens uit het 

laatste boek van de Bijbel, die als getal 666 heeft), en hij stierf. Maar Methusalach leefde nog vijf jaar 

langer. Hij zag zijn kleinzoon Noach (‘troost’) tijdens een leven van 600 jaar. Hij hoorde de ernstige 

aankondiging van het oordeel en zag de ark bouwen die de levens van het huisgezin van zijn 

kleinzoon moest redden. Tot hij tenslotte zelf overleed en zo de weg ontsloot tot het komende 

oordeel. Hij was de oudste mens die ooit geleefd heeft. De 969 jaren van Methusalachs leven zijn één 

machtige stem die het uitroept tot hen die oren hebben om te horen. Sprekend over Gods geduld, 

over het feit dat oordelen voor Hem een vreemd werk is. Maar ook een stem die even duidelijk en 

stipt de zekerheid van het komende oordeel verkondigt. 

Vergelijk de gezinnen van deze twee aartsvaders eens. Allebei de zevende vanaf Adam. De één 

ademde de geest van de aarde, de ander de sfeer van de hemel. De één was schuldig aan moord, de 

ander proefde nooit de dood.  

Laten we als ouders een leven als dat van Henoch verlangen, als voorbeeld voor onze kinderen. Er is 

niets dat hen meer van de wereld – die onder de dreigende ondergang ligt – gescheiden zal houden 

dan zo’n leven. 

 

 

NOACH 
Er zijn maar weinig mensen geweest die zo gerespecteerd werden als Noach. Evenals van zijn 

overgrootvader wordt er van hem gezegd dat hij met God wandelde. ‘Door het geloof heeft Noach, 

toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag 

voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin’ (Hebreeën 11:7). De naam en de aanwezigheid 

van zijn grootvader moeten hem elke dag bepaald hebben bij het steeds dichterbij komende oordeel. 
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We mogen rustig aannemen dat die laatste vijf jaar (tussen de dood van zijn vader en die van zijn 

grootvader), waarin de ark haar voltooiing naderde, ook jaren geweest zijn waarin het zeer ernstig 

getuigenis van deze ‘prediker van de gerechtigheid werd gehoord. Tot de dood van Methusalach 

kwam, die de weg voor de zondvloed opende. En daarna de vloed zelf, met de volkomen vernietiging 

van vrienden, kennissen en de hele wereld die zij kenden. Noachs drie zonen en hun vrouwen 

overleefden deze ernstige, vreselijke jaren. Die tijd had een stempel van ernst op deze kleine familie 

moeten zetten. Maar wat is bijna het eerste tafereel dat we zien na de bevrijding uit de lange 

opsluiting in de ark? Noach ligt dronken en ontkleed in zijn tent en wordt bespot door zijn zoon 

Cham. Eén van die drie begenadigde zoons, gered tijdens de zondvloed, valt nu onder een vloek die 

tot op de huidige dag voortduurt. Wiens schuld was dat? Waarom kwam de zoon van zo’n 

gerespecteerde knecht van God onder zo’n vreselijke vloek? Wat hij gezien en gehoord had sinds zijn 

jeugd in het vaderlijk huis, en vooral in de laatste paar jaren, zou hem toch hebben moeten 

weerhouden van dit slechte gedrag! Maar wie was nu echt de schuldige? Hoe vaak zal het in het 

geweten van Noach opgekomen zijn: ‘Als ik me niet had overgegeven aan de genotzucht, die me 

dronken maakte, dan zou ik me niet zo oneervol gedragen hebben en mijn zoon niet blootgesteld 

hebben aan de verleiding die zijn ondergang betekende’. Bittere spijt zal Noachs hart vaak vervuld 

hebben, maar het was nutteloos berouw en de bittere vrucht van die dag van genot duurt tot op 

heden. 

Lieve kinderen, laten we toch oppassen voor genotzucht. Je vervalt er zo gemakkelijk in en we vinden 

het zoveel prettiger dan de moeilijkheden te verduren als goede strijders van Jezus Christus. Strijders 

in – niet buiten – dienst. We zullen meer van deze bittere vruchten van onmatigheid tegenkomen in 

de Bijbel, wanneer we de ouders daarin nagaan. Maar laten we ondertussen eraan denken dat 

matigheid in alles – of het nu om chocolade, boeken, hobby’s of alcohol gaat – goed is voor ons 

allemaal. 

 

 

ABRAHAM 
Laten we nu naar Abraham kijken. Wat was de oorzaak van het verdriet dat Abraham over Ismaël 

had? Helaas, Abraham – de vader van alle gelovigen – faalde in het geloof. En er is, zoals vaak het 

geval is bij onze mislukkingen, een hele geschiedenis aan voorafgegaan. De Heere had Abram bevel 

gegeven naar het land Kanaän te gaan. Abram kwam in Kanaän aan en woonde er met zijn tent en 

zijn altaar. Er kwam echter hongersnood, wat vaker toegelaten wordt bij hen die op de weg van het 

geloof wandelen. Abram ging naar Egypte (Genesis 12:10) in plaats van te vertrouwen op de Heere in 

het land waar Hij hem gebracht had. Het was in dat land Egypte dat hij, vanwege zijn vrouw Sara, 

geschenken ontving. Een pijnlijke geschiedenis: ‘Zodat hij kleinvee, runderen, ezels, slaven en 

slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg’ (Genesis 12:16). Was de Egyptische Hagar (Genesis 16:3) één 

van die slavinnen die Abram omwille van Sara kreeg? Hagar, die later zoveel verdriet en onheil in zijn 

huis bracht en de moeder van Ismaël werd. Het lijkt erg waarschijnlijk dat dit het geval was. 

Maar er was nog zo’n stap op de weg van gebrek aan geloof nodig vóór Hagar de moeder van Ismaël 

werd. En voordat Ismaël de voorvader van de Arabieren werd, die van toen af tot nu toe een gesel 

zijn geweest voor het volk van God. Bedenk hierbij dat het Sara – en niet Abraham – was die de 

leiding nam in de verdrietige zaak van Hagar. Niet alleen toen ze Hagar aan haar eigen man gaf, maar 

ook bij de liefdeloze behandeling die ervoor zorgde dat Hagar wegliep. Uiteindelijk was het ook Sara 

die boos het verzoek deed om de dienstmaagd en haar zoon weg te sturen. Een verzoek dat door 

God werd goedgekeurd. Maar in dit alles lijkt Sara niet op haar plaats te zijn gebleven. En dit laat de 

genade van God nog meer uitkomen, wanneer Hij in 1 Petrus 3:5 en 6 Sara speciale lof geeft. Wie ben 

ik om de struikelingen van zulke mannen en vrouwen als Abraham en Sara naar voren te brengen? 
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Toch werden deze dingen geschreven om ons te vermanen. Geve de Heere dat wij ons hierdoor iets 

laten gezeggen. 

 

 

LOT 
We gaan verder met Lot. Een verdrietige maar zeer leerzame geschiedenis. Als de knechten van 

Abraham en Lot ruziemaken, stelt Abraham voor om uit elkaar te gaan. Liever van elkaar scheiden 

dan de in het land wonende Amorieten te laten zien hoe mede-dienstknechten van de waarachtige 

God met elkaar ruziemaken. In een geest van zachtmoedigheid nodigt Abraham, de oudere, zijn neef 

Lot uit om te kiezen waar hij naartoe wil. Het was een trieste blijk van egoïsme dat Lot deze 

uitnodiging aannam! Maar het gebeurde, en hij koos de waterrijke vlakte van Sodom als zijn nieuwe 

woonomgeving. Hoe vaak hebben wij onze gezinnen in contact gebracht met onreinheid, in de hoop 

dat het hun of onze eigen portemonnee meer voordeel zou geven? 

Hoe oneindig veel beter zou het voor Lot geweest zijn als hij arm was gebleven, in plaats van rijk te 

worden door het groene gras van Sodom. We kennen het verdrietige verhaal dat begint met het 

opzien naar de waterrijke vlakte van Sodom, vervolgens het opslaan van zijn tenten tot bij Sodom, 

dan het wonen in de stad zelf, om tenslotte een plaats te hebben ‘in de poort’, dat wil zeggen: in het 

stadsbestuur. 

We weten ook dat Lot zijn rechtvaardige ziel elke dag kwelde, terwijl hij in deze zedeloze plaats 

woonde. Misschien waren het zijn vrouw en zijn gezin die hem aanspoorden in Sodom te gaan 

wonen en daar te blijven, ondanks de dagelijks optredende problemen die verdriet veroorzaakten. 

Misschien was het het voordeel dat zijn kinderen zouden kunnen hebben van zo’n welvarende plaats. 

Wat het ook geweest mag zijn, zijn dochters trouwden met mannen uit Sodom en voelden zich daar 

blijkbaar thuis. Laten we wel bedenken dat dit alles voortkwam uit de ongepaste en egoïstische keus 

die Lot zelf gedaan had, in plaats van op zijn oom te wachten zoals hij had horen te doen. 

Voor mij ligt het meest trieste deel van deze geschiedenis in Genesis 19:14. ‘Toen ging Lot naar 

buiten en sprak tot zijn schoonzonen, die zijn dochters tot vrouw zouden nemen, en zei: Sta op! Ga 

naar buiten, uit deze plaats! Want de HEERE gaat deze stad te gronde richten. Maar hij was in de 

ogen van zijn schoonzonen als iemand die grappen maakte.’ 

Hij was als iemand die grappen maakte. Hij kan een geestig man geweest zijn, altijd klaar met een 

grapje. Maar of dat zo geweest is of niet, ik ben ervan overtuigd dat het niet de eerste keer was dat 

Lot met zijn schoonzoons grappen maakte. Anders zouden ze de radeloze ernst van Lot in die 

vreselijke nacht niet als een grap hebben gezien. 

Denk eraan, lieve kinderen, dat het grappen maken van Lot hem het leven van zijn dochters en hun 

gezinnen kostte. Ze kwamen allen om bij de vernietiging van de stad. Ze kwamen om door wat men 

aanzag voor een onschuldige grap. Hoe begrijpelijk wordt dan Prediker 10:1: ‘Een dode vlieg doet de 

zalf van de zalfbereider stinkend gisten. Zo doet ook een kleine dwaasheid met kostbare wijsheid en 

eer.’ Hoe verschillend is dit van de geur van Zijn goede olie uit Hooglied 1:3, of van de heerlijke geur 

van de olie die het huis vervulde waarin de Heere en Zijn discipelen zaten. Wat diep triest als dit alles 

verloren gaat door een paar ‘dode vliegen’. 

Het is dan ook geen wonder dat degenen die in de gemeente voorgaan, in het Nieuwe Testament zo 

ernstig vermaand worden ingetogen en matig te zijn (1 Timotheüs 3:2,8,11; Titus 1:8, 2:2), en wij 

allen gewaarschuwd worden tegen ‘dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn’ (Efeze 5:4). 

Wat een pijnlijke wroeging, wanneer door onze scherts mensen die wij liefhebben de eeuwigheid in 

de poel van vuur moeten doorbrengen! 

Dit kon het einde zijn van deze trieste geschiedenis van Lot, maar het is het einde nog niet. De vrouw 

van Lot bewees door haar omkijken waar haar hart was. Ze werd een zoutpilaar. Wat een ernstige 
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waarschuwing voor ons allen. Lots eigen dochters, verlost uit Sodom, voeren hem twee nachten 

achter elkaar dronken (wat blijkbaar dus niet zo’n erg vreemde zaak voor hem was). En tot zijn en 

hun eeuwige schande worden ze de stammoeders van de Moabieten en Ammonieten, twee van 

Israëls bitterste vijanden. 

Dat is dan de laatste vrucht van de weg van ‘een rechtvaardige’, die begon met een begerige blik 

naar de waterrijke vlakten van deze wereld. 

O onze God, bewaar ons! 

 

 

IZAK 
We gaan verder met Izak. Waarom werden zijn laatste levensjaren verpest door wat een noodlottige 

ruzie tussen zijn beide zonen scheen te worden? Wat was daarvan de oorzaak? Ik geloof dat de 

woorden ‘een smakelijk gerecht, zoals ik het graag heb’ (Genesis 27:4) ons de sleutel geven tot het 

antwoord op deze vraag. 

Izak was een zeer rijk man. Hij had nooit moeilijkheden hoeven te verdragen, zoals zijn vader. Izak 

had niet veel ruggengraat. Hij was een leven van overvloed en genotzucht gaan leiden. ‘Smakelijk 

eten, zoals ik het graag heb’ zijn woorden die voor een kind van God volkomen onwaardig zijn. Net 

als bij Noach was de val van zijn zoon grotendeels aan eigen genotzucht te wijten. 

Maar dit waren niet alle moeilijkheden in Izaks huis. Wat is het intens verdrietig als we Rebekka 

weloverwogen bezig zien haar man te bedriegen. In Genesis 24 lezen we hoe Rebekka haar huis, 

familie en alles wat ze had, verliet, om dwars door de zandwoestijn heen de bruid te worden van de 

geliefde, de eniggeboren zoon die erfgenaam was van alles. Als we terugdenken aan die 

geschiedenis, dan worden onze harten ontroerd bij het zien van iemand die - ook al wordt het 

voorwerp van de liefde nog niet gezien (wel gekend) – toch liefheeft. Daar werd ze bij uitstek ten 

opzichte van Christus het beeld van de gemeente. Maar nu is haar liefde verkoeld. Izak en Rebekka 

hebben ieder hun lievelingskind. En de vrouw maakt weloverwogen gebruik van de blindheid van 

haar man om hem te bedriegen. Wat staat dit alles ver af van het huisgezin van een man van God, 

zoals het behoort te zijn. En evenmin mogen wij de zegen van God over ons gezin verwachten, 

wanneer we als man en vrouw niet één zijn. Kinderen worden gegeven om het gezin samen te 

binden. Om die Goddelijke band steviger te maken die man en vrouw één doet zijn. Kinderen kunnen 

wij niet voortrekken, zonder dat we daarmee het huisgezin verdelen, en zonder dat dit verdriet en 

schande over allen brengt. 

 

 

ISMAËL 
Voor we ons bezig houden met de opmerkelijke geschiedenis van Jakob, wil ik even een stap opzij 

doen naar Ismaël. Naar één van de gouden stralen van Gods genade, die voor de oppervlakkige lezer 

verborgen blijven. We weten weinig van Ismaël. Hij was misschien 15 of 16 jaar toen hij de spot dreef 

met zijn kleine broertje Izak, en er op die manier de oorzaak van werd dat hij en zijn moeder uit zijn 

ouderlijk huis verdreven werden om dakloze zwervers te worden, gekweld door dorst. Jullie 

herinneren je de wanhoop van Hagar, als ze de jongen onder een struik werpt en op een afstand gaat 

zitten, want, zei ze: ‘Laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl zij op een afstand zat, begon ze luid te 

huilen.’ (Genesis 21:16). 

En de jongen? Ook hij verhief zijn stem, niet om te huilen, maar om te bidden. Hij zou ‘een wilde ezel 

van een mens’ worden (Genesis 16:12), en misschien was hij een wilde jongen, maar hij had niet al 

die jaren bij zijn geliefde oude vader gewoond zonder iets te leren van de waarde van het gebed. 
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Jullie weten toch nog dat zijn naam ‘God heeft verhoord’ betekent? Laten we daaraan denken en niet 

uit het oog verliezen dat Ismaël waarschijnlijk jaloers was op die kleine jongen, die in zijn plaats 

‘erfgenaam van alles’ werd. Het zou haast onnatuurlijk zijn, als dit niet het geval geweest is. Als we 

ons dit realiseren, dan geeft het een bijzondere voldoening als we Ismaël samen met Izak zijn vader 

zien begraven (Genesis 25:9). We kunnen duidelijk zien dat God in zijn hart werkte. 

Ismaël en zijn moeder hebben mogelijk zwaar geleden ten gevolge van hun wegzending uit het rijke 

huis van zijn kinderjaren. En er was meer dan genoeg reden voor hem om bittere spijt te hebben 

over vroegere zonden. Daarom is het zo fijn te zien dat de naam van Ismaëls dochter Machalath 

(Genesis 28:9) ‘vergeven’ betekent. Dit meisje was in omstandigheden grootgebracht die 

waarschijnlijk sterk afweken van die uit de jeugd van haar vader. En dat allemaal door zijn zonde. 

Maar iedere keer als hij naar haar keek, werd hij er opnieuw aan herinnerd dat alles vergeven was. 

Veel kinderen in het Oude Testament hebben een mooie naam, maar ik ken er geen die de naam van 

Ismaëls dochtertje Machalath overtreft. 

Maar er is meer. Heeft het Ismaëls hart soms pijn gedaan dat zijn kinderen in een heel ander huis 

opgroeiden dan dat waarin hij zich als kind had kunnen verblijden? Maar – hoe onbegrijpelijk is Gods 

genade – het is juist Machalath die als bruid teruggevoerd wordt naar het huis dat haar vader door 

zijn zonde verloren had (Genesis 28:9). Voor mij is dit uitermate treffend. Wie kan de waarde van het 

woord ‘vergeven’ beter weten dan degene die door de bittere ervaring van de zonde iets van haar 

zoetheid heeft leren kennen? Maar dubbel heerlijk is het, wanneer op de vergeving een herstel van 

de verloren positie volgt. Maar ook dit is nog niet alles. Ezau en Machalath hadden een zoontje dat zij 

Rehuël noemden. En Rehuël, zegt men, betekent ‘vriend van God’. En dat is de naam die Abraham, 

de overgrootvader van de baby, droeg (Jakobus 2:23, Jesaja 41:8, 2 Kronieken 20:7). Het doet mij 

goed dat zij deze naam voor hun kind kozen. 

De vergeving die Ismaël aanleiding gaf om zijn dochtertje ‘vergeven’ te noemen, wordt wel 

‘herstellende vergeving’ genoemd. Want hiermee toonde Ismaël aan dat de grote Herder zijn ziel 

hersteld had. De vergeving die dat dochtertje dezelfde woonplaats teruggaf, die hij door zonde 

verloren had, wordt ‘regeringsvergeving’ genoemd: ze toont aan dat God in zijn regering zijn kind de 

straf kwijtschold die hij voor zijn zonde had gedragen. Er is nog een derde vergeving, de vergeving die 

als eerste de gelovige ten deel valt: de ‘eeuwige vergeving’. Het is goed als wij in het handelen van 

God met Zijn volk deze drie aspecten van vergeving onderscheiden. Mogen we dan niet verwachten 

dat Ismaël, die ook een zoon van Abraham was (Lukas 19:9), eeuwige vergeving ontving, zoals hij ook 

herstellende en besturende vergeving ontvangen had? Ja, maar hoewel Ismaël al deze genade van 

God ontvangen schijnt te hebben, is het noodzakelijk te bedenken dat hij de grootvader van Amalek 

was. De man van wie de Heere gezworen heeft dat ‘de strijd van de Heere tegen Amalek zal zijn, van 

generatie op generatie!’. We kunnen niet lichtvaardig tegen God zondigen en tegen Zijn volk, zonder 

dat er bittere vruchten uit voortkomen. 

 

 

EZAU 
De geschiedenis van Ezau is één van de meest trieste en ernstigste uit de hele Bijbel. Ezau was een 

zoon van Izak, één van de meest geëerde aartsvaders. Toen zijn grootvader Abraham stierf, was hij 

ongeveer vijftien jaar. Hij zou eigenlijk door deze ‘vader van alle gelovigen’ sterk beïnvloed moeten 

zijn. Ezau was de tweelingbroer van Jakob, aan wie God zo onuitsprekelijk veel genade betoond 

heeft. Aan Ezau, als oudste, kwamen het eerstgeboorterecht en de zegen toe. Hij zag en kende de 

waarde die zijn grootvader, vader en broer aan de beloften van God hechtten, maar voor hem 

schenen ze totaal betekenisloos te zijn. ‘Die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht 

verkocht’ (Hebreeën 12:16). Ezau lijkt iemand geweest te zijn die volledig zonder geloof leefde. Wat 
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hij niet kon zien, had in zijn ogen geen waarde. De Bijbel noemt hem een onheilige, en van hem 

wordt gezegd: ‘Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat’. Ik weet dat hij een voorbeeld is van 

‘het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is’ (Romeinen 9:11), maar ongetwijfeld 

vinden we de oorzaak daarvoor terug in het gedrag van Ezau zelf. Hij verachtte de beloften van God 

en ‘daarna, toen hij de zegen wilde erven, werd hij verworpen, want hij vond geen plaats van berouw, 

hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht’ (Hebreeën 12:17). 

Jullie herinneren je dat Ezau het plan had zijn broer te vermoorden. En wat in Gods ogen het ergste 

geweest schijnt te zijn, was de onverzoenlijke haat die het nageslacht van Ezau dat van Jakob – het 

volk van God – heeft toegedragen. Toch zien we de liefde die in Gods hart woont voor deze 

nakomelingen van Ezau, want in Deuteronomium 23:7 zegt Hij: ‘U mag van de Edomiet geen afschuw 

hebben, want hij is uw broeder.’ Ondanks alle eigenzinnigheid en zonde bij Ezau en zijn nageslacht wil 

de Heere Israël toch herinneren aan de aanspraken die Edom als broedervolk op hen kon laten 

gelden. Maar zelfs deze genade wordt veracht en afgewezen, en de Heere moet tegen Edom zeggen: 

‘Vanwege het geweld tegen uw broeder Jakob zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig 

uitgeroeid worden’ (Obadja:10). 

 

Het is voor ons als christelijke ouders goed om eraan te denken dat onmatigheid op het gebied van 

voedsel het begin geweest schijnt te zijn van de ondergang van Ezau. En we hebben al eerder gezien 

dat dit precies dezelfde zonde was als die waarin zijn vader verviel. Wat ontzettend triest als later 

openbaar wordt dat het voorbeeld van zijn vader Ezau gebracht heeft tot wat zijn verderf blijkt te 

zijn. Moge de Heere ons bewaren, want zelf kunnen we dat niet! 

Toch moeten we bedenken dat de verantwoordelijkheid van Ezau door het slechte voorbeeld van 

Izak niet minder wordt. Of dat het een excuus zou zijn voor het feit dat hij het geloof van zijn vader 

niet navolgt. Of dat het Gods oordeel zou verzachten. Om de zwaarte van dat oordeel te begrijpen, 

moeten we ons tot de profeten richten. We zien dat het hele boek Obadja zich ermee bezighoudt, en 

dat ook in de andere profeten erover gesproken wordt, zoals bijvoorbeeld in Jeremia 49:7-22.  Edom 

zal voor eeuwig uitgeroeid worden en het zal zijn ‘zoals Sodom, Gomorra en hun naburige plaatsen 

ondersteboven zijn gekeerd, zegt de HEERE, zal daar niemand wonen en zal geen mensenkind erin 

verblijven’ (Jeremia 49:18). Als de rest van de wereld zich verblijdt, zal Edom volkomen onbewoond 

zijn. 

Ezau en zijn geslacht doen ons denken aan kinderen van christelijke ouders die het evangelie niet 

hebben willen aannemen. Ze hebben een ‘eerstgeboorterecht’ op behoud gehad, maar ze hebben 

het veracht. Ze hebben de heerlijke beloften van God gehoord en gekend, en ze hebben ze 

geweigerd. Ze hadden grootouders, ouders, broers en zussen die kennelijk grote waarde hechtten 

aan wat zij afwezen. In sommige gevallen is er helaas een verbittering ontstaan bij hen tegenover het 

volk van God, en mogelijk niet zonder reden. Hoeveel reden had Ezau niet om verbitterd te zijn tegen 

zijn broer. Maar dat verontschuldigde hem niet. 

Het is pijnlijker dan ik kan zeggen om zulke woorden neer te moeten schrijven, maar moge dit trieste 

voorbeeld ons, wanneer we koppige kinderen hebben, des te ernstiger op onze knieën doen gaan 

voor God. En mocht zo’n kind dit lezen, laat het dan bedenken dat de genade van God nog steeds 

aangeboden wordt en dat er nog een weg naar ‘huis’ is. Is het zo moeilijk om te zeggen: ‘Vader, ik 

heb gezondigd’? 

 

 

JAKOB 
De geschiedenis van Jakob zit vol leerzame lessen. Van het begin tot het eind schijnt er dwars 

doorheen geschreven te staan: ‘Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten’. Jakob had zijn vader 
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bedrogen en zijn broer beroofd. Op zijn beurt werd hij misleid en bedrogen door zijn schoonvader, 

en later door zijn eigen zonen. Maar hierdoor straalt de genade van God die hem bewezen wordt, 

des te helderder. 

Jullie zullen gezien hebben hoeveel plaats Gods Geest in het boek Genesis inruimt voor de 

geschiedenis van Jakob. En ik denk dat onze geest zich hierover intuïtief verheugt. Jakob lijkt zoveel 

op onszelf, dat het in ons hart voortdurend klinkt: ‘Dat zou ik zelf kunnen zijn’! De mislukkingen, de 

eigenwijsheid, het zelf plannen maken, het gebrek aan geloof, het zich naar de wereld keren: het zijn 

helaas wegen die sommigen van ons maar al te goed bekend zijn. En wat verblijdend is het dan dat 

God zo vaak over Zichzelf spreekt als de ‘God van Jakob’ en zo weinig als de ‘God van Abraham’. 

Neem bijvoorbeeld Psalm 20:2, 46:8, 75:10, 76:7, 81:2 en 5, 84:9, 94:7, 114:7, 132:2 en 5, 146:5 en 

vergelijk met Psalm 47:10. We vinden in de psalmen dertien keer ‘de God van Jakob’ tegen slechts 

één keer ‘de God van Abraham’. En dan te bedenken dat Jakob ‘bedrieger’, ‘misleider’ betekent en 

Abraham ‘de vader van vele volken’. 

Ik zal niet de tijd nemen om de belangrijkste geschiedenis van Jakob helemaal te volgen. Het stenen 

hoofdkussen waar de zon onderging, met meer dan 20 jaar hard werken voor we lezen dat de dag 

weer aanbrak, alle beproevingen in Haran: het zijn duidelijk de vruchten van de zonde die hij tegen 

zijn vader en zijn broer bedreven had. Ook moeten we niet vergeten dat Jakob twee vrouwen had en 

twee bijvrouwen, wat schril afstak bij zijn vader en grootvader. Nog in Haran zien we hoe Ruben, zijn 

eerstgeborene en nog maar een kind, al betrokken raakt in een transactie waar alleen liefde een rol 

had mogen spelen. Geen wonder dat deze zelfde zoon later weinig respect voor deze heilige zaken 

toont door bij zijn vaders bijvrouw te liggen. Die ene daad kostte Ruben zijn eerstgeboorterecht en 

zorgde bij Jakob voor bitter verdriet. Tegen het eind van Jakobs leven (in Genesis 49:3 en 4) blijkt de 

gruwelijkheid van deze slechte en onreine daad meer werkelijkheid voor hem geweest te zijn en 

erger dan vroeger, toen hij nog op een afstand leek te volgen in plaats van met God te wandelen 

zoals hij aan het eind van zijn leven gedaan schijnt te hebben.  

En in zekere zin moet dat ook zo zijn. Zeker, de zonden zijn vergeven en bedekt, we zijn 

gerechtvaardigd, en wanneer het God is die rechtvaardigt, wie is het dan die verdoemt?! ‘De 

aanklager van de broeders’ is maar al te begerig om deze oude zonden weer op te rakelen en ons 

eraan te herinneren. Maar God zij dank: wij hebben Iemand Die altijd klaar staat om te zeggen: ‘De 

HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet 

een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is?’ (Zacharia 3:2). En toch, moet de afschuw voor deze 

oude zonden niet groeien naarmate we beter verstaan wat zij onze Verlosser gekost hebben? 

Abraham en Izak waren pelgrims. Ze hadden hun tent en hun altaar. Het enige land dat deze beide 

aartsvaders in Kanaän bezaten, was een graf. En Jakob had hun voetstappen moeten volgen. Maar in 

Genesis 33:17 en 19 lezen we dat hij een huis bouwt en een stuk land koopt. Dat toont een andere 

gezindheid dan die zijn vader en grootvader hadden. Het is niet altijd gemakkelijk of prettig om de 

weg van een pelgrim te gaan. Hij die zei: ‘De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, 

maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen’ (Mattheüs 8:20 en Lukas 

9:58), heeft op deze wereld nooit een plaats gevonden om dat heilige hoofd neer te leggen, tot Hij 

aan het kruis sprak: ‘Het is volbracht’ en Zijn hoofd neerlegde (dit is hetzelfde woord in het Grieks en 

wordt in het Nieuwe Testament in deze zin alleen op deze beide plaatsen gebruikt). Heeft er ooit 

iemand op deze aarde gelopen bij wie het pad van de pelgrim zich zo duidelijk aftekende? Iedereen 

kon naar huis gaan, maar Jezus ging naar de Olijfberg, want Hij had hier beneden geen huis waar Hij 

naartoe kon gaan. 

Jakob scheen genoeg gehad te hebben van de pelgrimsweg. Hij gaf toe aan de verleiding om zich 

ergens te vestigen en een huis te bouwen. En welke vruchten leverde die daad op? Zijn dochter Dina 
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trok eropuit om bij de meisjes van het land te gaan kijken. Als haar vader zich in de wereld vestigt in 

plaats van er als een pelgrim doorheen te trekken, wat is er dan natuurlijker dan dat zijn dochter 

vriendschap met de wereld zoekt? We kennen het trieste en beschamende gevolg ervan. Wie zou 

gedacht hebben dat het verwisselen van een tent voor een huis zulke bittere vruchten zou geven? 

Ook nu nog is de vriendschap van de wereld vijandschap met God. Als wij de geest van een pelgrim 

verliezen en een vaste plaats zoeken in deze wereld, dan kunnen we het moeilijk onze kwalijk nemen 

als ze vriendschap zoeken met degenen tussen wie wij ons huis gebouwd hebben. 

De oneer die Gods naam wordt aangedaan en de gruwelijkheid en schande van de hele zaak treffen 

zelfs vele jaren later de ziel van Jakob nog veel sterker dan op het moment van de zonde zelf. Hij 

roept het dan uit: ‘Vervloekt zij hun woede, want die is hevig, en hun verbolgenheid, want die is hard. 

Ik zal hen verdelen over Jakob en hen verspreiden in Israël’ (Genesis 49:7). Levi werd verstrooid onder 

Israël als straf op die vreselijke zonde die hij eeuwen daarvoor in Sichem had bedreven. Maar wat 

bemoedigend is Gods genade. Diezelfde straf – verstrooiing onder Israël – wordt tot een 

onuitsprekelijke zegen. Deze stam wordt uitverkoren om tot God te naderen. En door hun 

verspreiding over Israël wordt ook de kennis van God en Zijn woord over Israël verspreid. Eens te 

meer deed Hij uit de toorn van een mens Zijn lof voortkomen en eens te meer kwam er ‘eten voort 

uit de eter’. Wat is dat moedgevend! 

We willen de beschouwing over Jakob en zijn zonen niet afsluiten zonder op de genade te wijzen die 

Jozef als zoon gaf aan de arme Jakob vol gebreken! Ik kan me geen misstap van Jozef voor de geest 

halen die vermeld wordt. We hebben alle reden om God te danken en weer moed te krijgen als we 

zien hoe Zijn genade onze zonden ver te boven gaat. En juist op die genade kunnen wij als ouders nu 

rekenen. De geschiedenis van Jakob is van begin tot eind de geschiedenis van die genade. 

 

 

AMRAM EN JOCHEBED 
Laten we verder gaan met Amram en Jochebed, de ouders van Mozes. Het is in Exodus 2 een 

geschiedenis waar we vreugde uit kunnen putten. Het lijkt erop alsof de vrouw hier de drijvende 

kracht is geweest. En dat is misschien ook niet zo vreemd, want Jochebed was Amrams tante (Exodus 

6:19). Maar er is geen sprake van dat Amram in dat kleine huisje in Egypte niet de plaats innam die 

hem toekwam. Hebreeën 11:23 zegt: ‘Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie 

maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind was. En zij 

waren niet bevreesd voor het bevel van de koning.’ Zij die in een land gewoond hebben waar de 

vijand de macht in handen had, kunnen de bewonderenswaardige moed van dit gelovige echtpaar 

het beste op waarde schatten. Ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Het was een 

beproeving van hun geloof, maar we weten dat ‘die van groter waarde is dan die van goud, dat 

vergaat en door het vuur beproefd wordt’ (1 Petrus 1:7). En hoe wordt hun geloof door God beloond! 

Hun drie kinderen werden allemaal gerespecteerde dienstknechten van God. 

Wat een aanmoediging voor ouders in deze tijd om krachtig de kant van de Heere te kiezen voor hun 

kinderen. Om op Hem alleen te rekenen en niet bang te zijn voor mensen. Hij zal zeker ook nu zo’n 

geloof nog belonen, net als in de dagen van Amram en Jochebed. 

Maar Jochebed leert ons nog een heel mooie les. Farao had het hele volk geboden dat iedere zoon 

die geboren werd, in de rivier gegooid moest worden. Jochebed gehoorzaamde de koning. Ze 

erkende dat het gebod van de koning op haar zoon van toepassing was en ze gooide hem in de rivier. 

Maar wel veilig opgeborgen in een ‘ark’, zodat geen druppel van dit ‘water van de dood’ hem kon 

beroeren. En God beloonde hun geloof rijk. Jullie kennen allemaal de geschiedenis. De dochter van 

de koning pakt hem op en de zus van de baby gaat een voedster halen, die niemand anders is dan de 
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moeder van het kind zelf. Met vreugde neemt ze de kleine uit de armen van de prinses aan. Nu niet 

voor haarzelf, maar voor haar die het kind gered had: ‘Neem dit kind mee en geef het voor mij de 

borst. Ikzelf zal u uw loon geven’ (Exodus 2:9). 

Zo is het ook met ons. Iedere christenouder heeft het voorrecht te weten dat het kind dat God 

gegeven heeft, onder het oordeel van de dood ligt. Hij kan het in die ‘wateren van de dood’ 

neerleggen en daarmee erkennen dat het daar hoort. Maar een Ander is eerst door die wateren 

gegaan. En nu geeft Hij, op Wie wij rekenen dat Hij onze kinderen zal redden, ons het kind terug en 

zegt: ‘Neem dit kind mee en voed het voor Mij op, en Ikzelf zal u uw loon geven’. Het is niet langer 

van ons. Hij in Wiens hand wij het gelegd hebben, heeft het aangenomen en geeft het aan ons terug 

om het voor Hem op te voeden in de vreze des Heeren. Dat wil niet zeggen dat niet ieder kind 

persoonlijk voor zichzelf moet geloven. Maar het erkent – langs Gods weg – dat het onder het 

oordeel van de dood ligt en dat wij het voorrecht hebben op de Heere te mogen rekenen, die door 

deze donkere wateren heengegaan is om het te redden. We krijgen het weer terug. Niet langer als 

het onze, maar om het als het Zijne voor Hem op te voeden. En wat geeft Hij een rijk loon wanneer 

we dit werkelijk voor Hem willen doen. 

 

 

FARAO 
We kunnen moeilijk de passage overslaan die de kinderen betreft die Farao in Egypte achter wilde 

houden (Exodus 10:10). Het was het hart van een vader dat het antwoord gaf: ‘Wij zullen met onze 

jongeren en ouderen gaan. Met onze zonen en dochters, met ons kleinvee en onze runderen zullen wij 

gaan.’ Hoeveel ouders zijn er tevreden mee dat ze zelf Egypte hebben verlaten, maar laten er met 

een gerust hart hun kinderen achter! Geve God ons als ouders genade om de scheidingslijn met de 

wereld scherp te trekken, zowel voor onze kinderen als voor onszelf en alles wat ons toebehoort. Het 

vreselijke oordeel dat Farao zijn oudste zoon kostte, was volledig het gevolg van zijn ongeloof. Als het 

oog van een ongelovige ouder op deze bladzijde valt, laat hij er dan eens even over nadenken – voor 

het eeuwig te laat is – welke prijs zijn kinderen te betalen kunnen krijgen voor zijn ongeloof. 

Voor we nu verder gaan met het huisgezin van Aäron willen we even pauzeren om iets te zien van 

het gezinsleven in Egypte in de jaren die voorafgingen aan de uittocht van Israël. We zien een ijverige 

Mozes voor zijn eigen volk opstaan tegen de verdrukkers, want: ‘Hij dacht dat zijn broeders begrijpen 

zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven, maar zij begrepen het niet’ (Handelingen 

7:25). Blijkbaar werd het hart van Mozes vervuld met het vooruitzicht op de bevrijding, 40 jaar vóór 

de tijd rijp was om Israël uit Egypte te doen gaan. Het kan inderdaad zo geweest zijn dat Gods Geest 

de harten van velen in Israël in deze tijd bewerkte, en hen naar de God van hun vaderen deed 

terugkeren. Als we in Numeri de namen lezen van hen die ‘de afgevaardigden van de gemeenschap’ 

waren, en eraan denken dat ‘El’ God betekent, dan kunnen we alleen maar getroffen worden door 

het aantal namen dat dit woord bevat. Bijvoorbeeld in Numeri 1:5 Elizur, wat ‘God is mijn rots’ 

betekent. In vers 6: Selumiël of ‘vriend van God’. In vers 8: Nethaneël of ‘gegeven door God’. In vers 

9: Eliab of ‘mijn God is vader’. En zo kunnen we doorgaan. 

Deze mannen werden vele jaren vóór de bevrijding uit Egypte geboren; en al schijnen hun ouders 

godvrezende mensen geweest te zijn die werkelijk op God hoopten, toch moesten ze lang wachten. 

En ongetwijfeld zijn velen van hen overleden vóór de verwachte bevrijding kwam. In dit wachten ligt 

voor ons een zeer belangrijke les. Wij zijn van nature zo ongeduldig en we vinden wachten zo 

moeilijk. Onze verwachting is op God gericht, en als het naar Zijn wil is, zal Hij het doen. Maar vaak 

laat Hij ons lang wachten voor onze verwachtingen verwezenlijkt worden. Dat is een bemoediging 

om te blijven bidden, te blijven hopen. Jakob kon het zeggen: ‘Ik zal U niet laten gaan tenzij U mij 
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zegent’ (Genesis 32:26) en in Hosea 12:4 en 5 geeft Gods Geest een verdere verklaring van deze 

daad: ‘In zijn kracht streed hij met God. Hij streed met de Engel en overwon; wenend vroeg hij Hem 

om genade’. Wij hebben zo gauw genoeg van wachten en ‘laten de hoop dan maar varen’. Het 

dringende van onze wens gaat over, zoals bij Mozes. Als tenslotte het bevel komt om te gaan en te 

doen wat hij 40 jaar eerder had geprobeerd te doen, weigert hij bijna. Toch zijn deze 40 jaren geen 

weggegooide jaren geweest, want nu gaat hij in de kracht van de Heere, terwijl hij vroeger in eigen 

kracht ging. Ook wij zullen ervaren dat de vermoeiende jaren van wachten niet nutteloos geweest 

zijn, maar dat God ons juist in deze wachttijd lessen geleerd heeft, die niet op een andere manier te 

leren waren. 

 

 

AÄRON 
Laten we nu Aärons gezin bekijken. Hij had vier zonen: Nadab, Abihu, Eleazar en Ithamar. In de 

hoofdstukken 8 en 9 van Leviticus vinden we een erg belangrijk en ernstig verslag van de wijding van 

Aäron en zijn vier zonen. Ze kregen een plaats dichter bij God dan wie ook in Israël. Geen enkele 

jongeman was zo bevoorrecht als zij. Ze waren niet alleen van vaders kant zonen van de 

hogepriester, maar van moeders kant ook nog neven van de vorst van Juda, de koninklijke stam. 

Leviticus 9 eindigt met het geweldige hoogtepunt van de acht dagen van de inwijdingsceremoniën: 

‘Een vuur ging uit van het aangezicht van de HEERE, en verteerde het brandoffer en de vetdelen op 

het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde.’ 

Wat is het dan vreselijk om in de eerste verzen van het volgende hoofdstuk te lezen dat Nadab en 

Abihu het aandurven de Heere ‘vreemd vuur’ te offeren. En met welk resultaat? ‘Toen ging een vuur 

uit van het aangezicht van de HEERE, en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de 

HEERE.’ Als je het negende vers van hoofdstuk 10 leest, zou hun daad het gevolg van dronkenschap 

geweest kunnen zijn. Maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Wat snel en vreselijk is het oordeel 

over hen, die op de plaats van de grootste voorrechten waren, en op hun eigen manier tot God 

durfden naderen. Wat heftig om de oudste zoon, die in het buitengewone ambt van Hogepriester 

zou gaan bekleden, in een ogenblik te zien sterven! Hoe groter de voorrechten, hoe groter de 

verantwoordelijkheid. 

‘Maar Aäron zweeg.’ Het hart van een vader gaat met diepe sympathie uit naar Aäron, enigszins 

beseffend wat voor inwendige strijd hij op dat moment doorgemaakt moet hebben. Misschien keek 

hij, terwijl hij zweeg, in gedachten slechts een jaar terug en zag hij zichzelf het gouden kalf maken en 

het volk de vrije tegel laten in hun verschrikkelijke feestvieren. Wat een voorbeeld voor zijn zonen! 

Was het vreemd dat ze zorgeloos omsprongen met Gods heerlijkheid, als ze hun eigen vader zo’n 

verschrikkelijke overtreding hadden zien begaan? Het maakt de slag niet lichter als ik weet dat ik 

volledig of gedeeltelijk verantwoordelijk ben voor de zonde van mijn kinderen en de straf daarvoor. 

Net als Aäron kunnen we alleen in onderwerping, met een gebroken hart, buigen en zwijgen. 

Maar er is in Aärons gezin zowel waarschuwing als vertroosting te vinden. Hoe mooi is het om zijn 

zoon Eleazar zijn plaats te zien innemen bij de dood van zijn vader. Als we van dat moment de weg 

van Eleazar volgen in het boek Jozua, en zijn zoon Pinehas zien opgroeien om in de voetstappen van 

zijn vader en grootvader te treden, dan verheugt en vertroost dat het hart (Jozua 22). En de 

waardigheid van het priesterschap is in deze twee zonen, Eleazar en Ithamar, voortgezet zolang het 

priesterschap naar de ordening van Aäron duurde. Nu is er een andere Hogepriester, naar de 

ordening van Melchizedek en niet naar die van Aäron, opgestaan. En in Hem is geen tekortkoming. 

Het was genade, alleen genade, die Aäron zo’n hoge waardigheid gaf en deze blijdschap en zegen in 

zijn zoon en kleinzoon. Ondanks zijn ernstige zonde en tekortkoming. God zij dank hebben wij 
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dezelfde God en dezelfde genade waarop wij mogen rekenen, ondanks al onze tekortkomingen. 

 

 

MOZES 
We komen nu aan bij het gezin van Mozes. En net als in sommige van de al besproken gezinnen 

schaamt men zich eigenlijk om te spreken over de misstappen van deze heilige mannen van God. 

Toch is het om ons te vermanen dat deze gebeurtenissen onder onze aandacht gebracht worden. 

Jullie kunnen je nog wel herinneren dat we in Exodus 2:21 lazen over het huwelijk van Mozes met 

Zippora, de dochter van Rehuel (Exodus 2:18) of Jethro (Exodus 18:5). Laten we daarbij bedenken dat 

Zippora een heidense vrouw was. Zippora was er één uit een opmerkelijke reeks heidense vrouwen, 

die voor hen die oren hebben om te horen, spreekt van de bruid uit de heidenen die onze Heere nu 

voor Zichzelf toebereidt. 

Mozes had twee zonen: Gersom (‘vreemdeling hier’) en Eliëzer (‘mijn God is een helper’) – namen die 

een duidelijk getuigenis afleggen van het oprechte en gelovige hart van hun vader. In Exodus 4:24 en 

26 vinden we een aanwijzing dat het in het gezin van Mozes niet helemaal goed was. Kennelijk 

weigerde Zippora erin toe te stemmen dat haar zonen besneden werden, omdat het haar blijkbaar 

een wrede, nutteloze gewoonte leek. Zippora had echter niet alleen de plaats van onderdanigheid 

volledig verlaten, maar was bovendien volkomen fout door haar eigen weg te kiezen in plaats van te 

buigen voor Gods bevel. Voordat God Zijn knecht kon gebruiken, moest dit rechtgezet worden. En 

zijn gezin moest, evenals hijzelf, het teken dragen dat getuigde van de dood. Om het leven van haar 

man te redden voert Zippora uiteindelijk zelf de handeling uit bij haar zonen, maar onder de 

aanklacht: ‘Werkelijk, je bent voor mij een bloedbruidegom’. 

Het is goed voor ons om te beseffen dat wij Gods bevel niet ongestraft opzij kunnen schuiven, ook al 

gaan we liever onze eigen weg. Zowel het gezin van Aäron als dat van Mozes tonen ons dat wij in de 

zaken van God niet lichtvaardig kunnen handelen of onze eigen weg kunnen kiezen. Het is dan ook 

goed als vader en moeder samen op Gods manier erkennen dat dood en bloedstorting het enige deel 

zijn dat ons nageslacht rechtens toekomt. 

De jaren gaan voorbij, tot we in Numeri 12:1 lezen: ‘Mirjam, en ook Aäron, spraken over Mozes 

vanwege de Cusjitische vrouw die hij genomen had, want hij had een Cusjitische vrouw genomen.’ We 

weten welke strenge vermaning de Heere aan Aäron en Mirjam gaf, en welke vreselijke straf van 

melaatsheid over Mirjam kwam omdat zij en Aäron tegen Mozes gesproken hadden. Maar dat 

rechtvaardigde de daad van Mozes nog niet. Als we bedenken dat Mozes door God gebruikt werd om 

deze boeken te schrijven, dan kunnen we erkenning en belijdenis lezen in de woorden: ‘want hij had 

een Cusjitische vrouw genomen’. Er wordt niet meegedeeld of Zippora gestorven was of dat Mozes 

deze vrouw naast zijn eigen vrouw genomen had. Toen Mozes trouwde met Zippora, was hij niet in 

de positie om een vrouw uit zijn eigen volk te kiezen, maar nu was er geen reden om er één te 

nemen van buiten het volk van God. De genade van God heeft echter de bijzonderheden van deze 

zaak met een sluier bedekt. En wij willen ons niet bij Aäron en Mirjam aansluiten om tegen Gods 

geëerde knecht te spreken. Het is goed als wij eraan denken dat het voor de Geest van God geen 

vreugde is om de misstappen van Gods kinderen openbaar te maken. De liefde bedekt ze waar ze dit 

met recht kan doen, en zo barmhartig handelt God ook ten aanzien van ons. 

Maar al is er veel op die manier bedekt, toch brengen deze paar toespelingen op situaties in het 

gezinsleven van Mozes ons misschien tot het trieste geheim, waarvan weinigen – ook nu nog – op de 

hoogte zijn. Zou het kunnen zijn dat God Zelf in Zijn barmhartigheid nog de pijnlijke schande die over 

Mozes’ kleinkind kwam, voor de meesten bedekt, behalve voor hen die Zijn Woord liefhebben en die 

het verlangen hebben dieper in dat Woord te graven? Hoe dan ook, wanneer we Richteren 18:30 

lezen, lezen we daar de tragische woorden: ‘En Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van Mozes 
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(SV), hij en zijn zonen, waren priesters voor de stam van de Danieten, tot op de dag dat het land in 

ballingschap werd gevoerd.’ Als deze vertaling juist is (en waarschijnlijk is dat zo, hoewel we er niet 

absoluut zeker van zijn), dan was de eerste vermelde afgodspriester in Israël de kleinzoon van Mozes. 

Het is te tragisch om verder over te spreken, en daarom is het misschien het beste om het te laten bij 

deze uitspraak zoals God het ons nagelaten heeft, zonder verder commentaar. Maar laat het niet 

elke ouder zien, hoe geëerd die ook mag zijn, dat ondanks het feit dat genade het voor het oog van 

mensen bedekt, de trieste vrucht van ons eigen dwaas gedrag geplukt moet worden? 

Toch is er naast verdriet ook blijdschap als we de nakomelingen van Mozes naspeuren: ‘Sebuel, de 

zoon van Gersom, de zoon van Mozes, leider over de schatkamers.’ En Selomith, die afstamde van 

Eliëzer, de broer van Gersom, was een ander, die deel uitmaakte van degenen die: ‘gingen over al de 

schatkamers van de geheiligde gaven’ (1 Kronieken 26:24,26). Dat was in de dagen van David. Het is 

verkwikkend om te zien dat deze kinderen van Mozes een deel van het meest verantwoordelijke 

werk in het koninkrijk toevertrouwd was. Vooral wanneer we eraan denken dat ‘Jonathan, de zoon 

van Gersom, de zoon van Mozes (SV)’ met blijdschap deelde in de diefstal van Micha’s schatten 

(Richteren 18:18-20). 

 

 

KALEB 
Het is een vreugde om met Kaleb en zijn dochter Achsa verder te kunnen gaan. We kennen allemaal 

de geschiedenis van Kaleb, hoe hij met Jozua en tien anderen het land ging verspieden. De tien 

brachten een slecht verslag uit over het land, maar Jozua en Kaleb daarentegen een goed verslag. Zij 

drongen erop aan dat Israël onmiddellijk het land zou bezetten, want, zeiden ze: ‘We zullen het zeker 

overmeesteren.’ We kennen het vervolg van de geschiedenis, hoe Israël niet wilde luisteren en terug 

moest naar de woestijn, 40 jaar lang. En Kaleb moest mee terug met hen, maar ik geloof dat het hart 

van Kaleb al die jaren in Kanaän is geweest. Ik zie in gedachten Achsa met haar broers (1 Kronieken 

4:15) vele avonden dicht bij haar vader zitten als het kamp was opgezet. In die grote en barre 

woestijn, met die reusachtige bergtoppen, rood en kaal oprijzend tegen de hemel. Achsa op haar 

vaders knie, hij met zijn arm om haar heen. Misschien hadden ze wel een soort kampvuur. En dan 

vertelde Kaleb een verhaal. De kinderen luisterden met ingehouden adem naar verhalen over reuzen, 

echtgebeurde reuzenverhalen, reuzen die hun vader met eigen ogen gezien had. Kaleb zie ik 

vertellen over hun burchten en steden met muren tot aan de hemel. Vertellen over het fruit, over 

een tros druiven die – aan een stok hangend – door twee man gedragen moest worden. En dan, aan 

het eind van de geschiedenis, vertelt hij het mooiste van alles: dat zij met Gods hulp zullen 

overwinnen en dat deze steden en burchten spoedig van de Israëlieten zullen zijn. Maar het 

lievelingsverhaal zal dat over Hebron geweest zijn. Ik denk dat het verhaal begon in de dagen van 

Abraham, toen zijn neef Lot de eerste keus had gemaakt en bij Sodom was gaan wonen. Toen had 

Abraham zijn tenten opgezet bij Hebron en daar een altaar gebouwd. Daar kocht Abraham de 

spelonk van Machpela om Sara te begraven. In die zelfde spelonk begroeven Izak en Ismaël hun 

vader Abraham. Daar werden Izak en Rebekka begraven en Jakob begroef zijn vrouw Lea er. En naar 

diezelfde spelonk werd Jakobs lichaam gebracht vanuit Egypte. Ik weet zeker dat Kaleb de 

geschiedenis verteld heeft waarin Jakob zijn lievelingszoon Jozef uit het dal van Hebron liet gaan. Dat 

prachtige verhaal dat jullie als kinderen zo graag hoorden, werd dan weer verteld aan Achsa en haar 

broers. En vader Kaleb zal dan geëindigd zijn met te zeggen: ‘Dat is ons erfdeel. Hebron, de 

heerlijkste plaats uit het land Kanaän is voor ons! Het behoort ons toe. Het is voor jullie, kinderen, en 

voor mij!’ En dan vertelde hij hoe Mozes destijds gezworen had: ‘Het land dat uw voet betreden 

heeft, zal voor eeuwig voor u en uw kinderen tot erfelijk bezit zijn, omdat u erin volhard hebt 

de HEERE, mijn God, na te volgen.’ Ja, zal hij gezegd hebben: ‘Hebron is voor mij en mijn kinderen! 
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Dat land is voor jullie.’ En ik zie Achsa’s ogen glinsteren als ze dit allemaal hoort en het in zich 

opneemt. Ze heeft alles geweten over die tros druiven, die door twee mannen gedragen moest 

worden. En ze heeft alles gehoord over de vruchten van het land Kanaän. Ja, ze heeft er als het ware 

van geproefd. 

En zo had haar hart de heuvels en dalen leren liefhebben. De vruchten en de grazige weiden. Lang 

voordat haar ogen het land Kanaän hadden gezien. Ze had het leren waarderen. Want we leren ons 

land het beste liefhebben als we nog kinderen zijn. 

Hoe weinig zijn jullie, jonge ouders, geneigd die avonden te waarderen als we onze kinderen op de 

knie hebben, of misschien aan onze voeten voor de haard. Of wanneer ze mogelijk al in hun bed 

liggen en dan vragen: vertel ons een verhaal! Dat is een kans waar we later alles voor over zouden 

hebben om die nog eens te krijgen. Nu heb je die kans!  

Nu kun je ze leren dat hemelse Land lief te hebben, waarheen je op weg bent. Nu is het jullie kans ze 

de werkelijke waarde van dat hemelse Land te leren kennen. Het zijn jonge harten. De liefde is fris en 

warm. Nu heb je de kans; een kans die je nooit en te nimmer meer krijgt. Ik weet wel dat de dagen 

vol zijn. Ik weet dat jullie moe zijn. Ik weet hoeveel makkelijker het is om te zingen: ‘Jezus, trouwe 

Herder, hoor mij aan’ en ze welterusten te kussen. Maar er is dan een prachtige kans verloren 

gegaan, die meer waard is dan al het goed van deze aarde. 

Hoe vaak merken we pas wat een geweldige kansen we gehad hebben, wanneer ze al voorbij zijn en 

de lieflijke verhalen van vroeger hun aantrekkelijkheid verloren hebben ten gevolge van het contact 

met de laag-bij-de-grondse verhalen van deze wereld. 

Maar niet alleen het hart van zijn eigen kind werd door deze geschiedenissen gewonnen, ook dat van 

zijn neef Othniël, die toen ook nog maar een jongen was. Mogelijk leerde Othniël in die ellendige 

woestijn niet alleen de velden van Kanaän lief te hebben, maar ook zijn knappe nichtje Achsa. Want 

als ze het beloofde land bereikt hebben en de strijd erom serieus wordt, zegt zijn oom Kaleb: ‘Wie 

Kirjath-Sefer zal verslaan en haar zal innemen, die zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven’. En dan 

is het Othniël, de zoon van Kenaz, Kalebs jongere broer, die het inneemt. En Kaleb gaf hem zijn 

dochter Achsa tot vrouw. 

Ik geloof dat Othniël en Achsa eensgezind waren als het om het land Kanaän ging. En wanneer Achsa 

bij Othniël aankomt, spoort ze hem aan een stuk land van haar vader te vragen. Het bleek echter niet 

nodig om iets te vragen, want Kaleb had zijn dochter lief en het was een pure vreugde voor hem dat 

zij het land net zo liefhad als hijzelf. 

Geen wonder dat Achsa, met zo’n vader, alles kon krijgen van dat geliefde erfdeel wat ze wilde. Ik 

ben er dan ook zeker van dat het hart van de oude Kaleb zich verheugde toen hij zijn geliefde kind 

van haar ezel zag springen toen ze bij hem kwam. Hij zag dat ze iets verlangde, en vroeg dan ook: 

‘Wat is er met je?’ Denk je dat hij zich ergerde over haar moedige vraag: ‘Geef mij een zegen. Omdat 

u mij een dor stuk (zuidelijk) land gegeven hebt, geef mij dan ook waterbronnen.’? Gaf hij toen als 

antwoord: ‘Ik heb je dat dorre (zuidelijke) land gegeven, is dat niet genoeg? Waarom zou ik je nog 

meer geven?’? Nee, zeker niet. Achsa was een dochter naar zijn hart. Ze stelde prijs op het land 

Kanaän. Hij gaf haar dubbel zo veel als ze vroeg! Zo is onze Heere ook! ‘En zelfs dat waar u niet om 

gevraagd hebt, geef Ik u’ (1 Koningen 3:13). 

Wat zal die neef ook een vreugde geweest zijn voor het hart van zijn oude oom. Hij was een man 

naar zijn hart. Iemand die zijn geliefde dochter waard was. Maar meer dan dat. Er gaan jaren voorbij. 

Israël keert zich af van de Heere zodat Zijn toorn tegen Zijn volk ontbrandt en Hij hen overgeeft in de 

hand van hun vijanden. Maar als ze dan tot de Heere roepen, laat de Heere een verlosser opstaan 

voor de kinderen van Israël. En dat is Othniël, de zoon van Kenaz. Ja, Othniël is de eerste in de rij van 

redders, de richteren die God aan Israël gaf in hun nood. Ik ben geneigd te geloven dat Othniël en 

Achsa voor deze eervolle vermelding in het Woord van God zijn voorbereid door de geschiedenissen 

die ze in de woestijn gehoord hadden over dat land. Het land dat ze ongezien toch liefhadden. Geve 
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de Heere dat wij zó de harten van onze kinderen mogen winnen. Men heeft ons verteld dat de naam 

Kaleb ‘hond’ betekent en we weten dat Kaleb boven alle anderen uitstak omdat hij de Heere zijn God 

zo volkomen gevolgd was (Numeri 14:24; Jozua 14:8; etc.). Een goede hond volgt zijn meester 

volkomen en is absoluut trouw aan hem. Misschien was het deze ‘geest’ in Kaleb (Numeri 14:24), die 

zo’n grote invloed had op zijn dochter. Maar de godsvrucht is geen erfgoed. We vinden triest genoeg 

ook een man als Nabal, hard en slecht in zijn optreden, uit het geslacht van Kaleb (1 Samuël 25:3). 

 

 

ACHAN 
Wat een verschil tussen Achsa en haar verre neef Achan. Beiden uit de stam van Juda. Beiden groot 

geworden in de woestijn. Beiden door de Jordaan gegaan en tegelijk het land Kanaän 

binnengekomen. Al was hij nog maar een jonge man (zijn grootvader kan niet ouder dan zestig 

geweest zijn), toch ging zijn hart niet naar de bronnen en dalen van Kanaän uit, maar naar een mooie 

mantel uit Babylon en een staaf goud (Jozua 7:21). Wat ligt er een ernstige waarschuwing in die 

eerste openbare zonde in Israël! Wat opvallend dat Babel erbij betrokken is! Het was juist die stad, 

die uiteindelijk verwoesting en verderf over het land Juda bracht. Dat kleed uit Babylon was om 

gedragen te worden. Het zal, denk ik, wel veel modieuzer geweest zijn dan de kleren van Kanaän. En 

hij had zijn hele leven woestijnkleding gedragen, die wonderlijke kleren die niet versleten. Wijzelf zijn 

ook niet altijd zo blij met afdankertjes, al zijn ze nog zo goed. Achans hart hechtte er geen waarde 

aan. Hij wilde Babylonische kleren. 

We zullen gelegenheid hebben op deze kleding terug te komen als we aan het eind van Israëls verblijf 

in Kanaän komen. Eigenaardig genoeg zullen we daar zien dat zo goed als de ‘mode’ van Babylon de 

eerste val teweegbracht, het ook de Babylonische zeden waren die mede de laatste, vreselijke 

ineenstorting van het koninkrijk van veroorzaakten (Ezechiël 23:12-17; Zefanja 1:8). 

Behalve het Babylonische kleed waren er ook nog de staaf goud en de 200 sikkels zilver. En, triest 

genoeg, ook in ons hart en in het hart van jullie kinderen is datgene aanwezig dat zich naar goud en 

zilver uitstrekt. Naar Babylonisch kleding; kleding volgens de mode van de wereld. En hoe 

verschrikkelijk zijn sommige van die Babylonische kleren die we vandaag zien. Moge de Heere jullie 

kinderen ervoor bewaren ooit zulke kleding te willen dragen. 

Er is iets bijzonder treffends voor het hart van christelijke ouders in het feit dat in een lijst met 28 

zaken, waarin Babel handelde, als eerste goud genoemd wordt en als laatste mensenzielen 

(Openbaring 18:12,13). Laten we er acht op slaan dat de zielen van onze kinderen bij onze 

berekeningen en onze handel vooraan staan, en dat goud als laatste komt. Welke voorbeelden laten 

we onze kinderen zien? Denk eraan dat ze ons lezen als een boek! Zien zij dat onze harten gericht zijn 

op Babylon? Zien ze in onze handel, onze zaken, onze dagelijkse bezigheden goud of mensenzielen 

bovenaan staan? 

Het lot van onze kinderen hangt waarschijnlijk af van het antwoord op deze vragen. Bedenk daarbij 

dat Achan en zijn gehele huis omkwamen door zijn begeerte (Jozua 7:24). 

Ik neem aan dat het feit dat juist Achans vader en grootvader zo duidelijk aangegeven worden – en in 

zekere zin met hem gelijkgeschakeld worden – ons een aanwijzing geeft dat de verantwoordelijkheid 

voor zijn daden zelfs op hen terugsloeg. 

 

 

RACHAB 
Opnieuw worden we bemoedigd als we de rijke beloning zien die God wil geven aan hen die geloven. 

Want kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning (Psalm 
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127:3). Maar kinderen waren niet de enige beloning die God aan Rachab gaf.  

Jullie kennen de geschiedenis allemaal. Jullie weten dat ze een Kanaänitische heidin was; één van 

diegenen die veroordeeld waren tot totale uitroeiing. Jullie weten dat Rachab een hoer was. Maar 

hebben jullie haar geloof weleens overdacht en de beloning die zij kreeg? Jullie herinneren je dat 

haar naam geschreven staat op de ‘erelijst van het geloof’ in Hebreeën 11. 

In Jozua 2:9 en 10 zegt ze: ‘Ik weet dat de HEERE u dit land gegeven heeft… Want wij hebben gehoord 

dat de HEERE het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen.’ Ze spreekt de echte 

taal van het geloof: ‘Ik weet’, niet ‘ik denk’, of ‘ik verwacht’, maar ‘ik weet’. Dat is het echte geloof. 

Het geloof is uit het gehoor. Allen in Jericho hadden het gehoord, maar alleen Rachab geloofde. En 

daarom wist zij het als enige. Let erop hoe persoonlijk dit is. Ze zegt: ‘Wij hebben gehoord’, maar ‘ik 

weet’. Ze wist dat de Heere, Jehova, het land aan Israël had gegeven. Ze wist dat Jericho een zeker 

oordeel en vernietiging te wachten stond. En daarom smeekt ze niet alleen voor haar eigen leven, 

maar: ‘dat u ook goedertierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader, en geef mij een teken 

van trouw dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters met al 

wat van hen is, en dat u ons leven van de dood redden zult.’ 

En wat was het resultaat? Zei de Heere haar dat ze te veel vroeg? Zei Hij: ‘Nee, Rachab, je kunt zelf 

gered worden, maar je familie kan niet op grond van jouw geloof gered worden’? Nee, dat zei Hij 

zeker niet. Zijn belofte was voor ‘heel uw familie’ (2:18). Dat doet ons denken aan de heerlijke 

belofte aan de gevangenbewaarder in Filippi: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig 

worden, u en uw huisgenoten.’ (Handelingen 16:31). Laat nu niemand veronderstellen dat er geen 

persoonlijk geloof nodig is voor het behoud. Dat moet er zeker zijn. Maar het is Gods eigen weg dat 

de enkeling een beroep doet op Gods genade, door het geloof, voor het hele huisgezin. En dat is 

precies wat Rachab deed. Zij legde het woord huisgezin niet uit in de beperkte zin, zoals sommigen 

dat proberen te doen. Zij proberen te bewijzen wat niet te bewijzen is: dat er geen kleine kinderen 

waren in de huisgezinnen van het Nieuwe Testament (Handelingen 16:15; 16:31; 16:33, 34; 1 

Korinthe 1:16; 16:15). Ze denken zo aan te tonen dat we vandaag de dag Rachab niet mogen 

navolgen en onze kleine kinderen niet mogen meenemen naar de uiterlijke plaats van zegen die we 

genieten. Al die moeite is echter direct tegengesteld aan de geest van de Schrift en de vrije genade 

van God. 

Nee, als de verspieders komen om Rachab buiten de ten ondergang gedoemde stad te brengen – uit 

het huis dat door het scharlaken koord uit het raam beschermd was –, vinden ze daar: ‘haar vader, 

haar moeder, haar broers, en alles wat van haar was. Ook brachten zij al haar familieleden naar 

buiten en zij lieten hen buiten het kamp van Israël verblijven’ (Jozua 6:23). Ze zeiden niet: ‘Rachab, je 

hebt het woord huisgezin te ruim opgevat’. Integendeel, de Heere laat de grootte van Rachabs geloof 

opschrijven. Hij geeft het de volle eer. Ik twijfel er niet aan dat Hij tot haar gezegd zou kunnen 

hebben, wat Hij tegen een andere vrouw uit Kanaän zei: ‘O vrouw, groot is uw geloof; het zal 

gebeuren zoals u wilt’ (Mattheüs 15:28). Nee, het is geen geloof dat God de eer geeft, dat weigert 

het huisgezin samen met ons te brengen op de plaats van zegen die God gegeven heeft. Ik ben bang 

dat het onwetendheid of gebrek aan vertrouwen is op de onvergelijkbare genade die in het hart van 

God woont. Een bekrompen ongeloof dat God onteert. 

Maar de redding van ‘al haar familieleden’ was pas een begin van haar beloning. Jullie kennen 

Rachab, maar kennen jullie ook haar man en zoon? In Jericho was ze maar een hoer, maar wie was ze 

in Israël? Ze trouwde met Salmon (Matthëus 1:5), die de zoon van Nahesson was, de leider van de 

nakomelingen van Juda (1 Kronieken 2:10), de leider van de stam die in de woestijn vooropging 

(Numeri 10:14). En zo kwam ze in de koninklijke lijn van Israël, in één van de meest geëerde families 

van allen. Zo werd ze één van de voorouders van de beloofde Messias, één van de vier vrouwen die 

in het geslachtsregister van de Heere vermeld staan. 

Maar ook dit was nog niet alles. Nahessons zus Eliseba (Exodus 6:22) – dat is bij ons Elizabeth – was 
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de vrouw van de hogepriester Aäron. Wat een plaats voor een arme, Kanaänitische hoer! 

Schoondochter van de koninklijke vorst in Israël. Door haar huwelijk nicht van de hogepriester. 

Genoemd in het geslachtsregister van de Messias, waarin voorbijgegaan wordt aan de namen van 

Sara, Rebekka en Rachel. En dan ook nog vermeld in de rij van geloofshelden in Hebreeën 11. En ze 

kreeg van God een zoon: Boaz (wat ‘sterkte’ betekent). Boaz had de Moabitische Ruth als vrouw, die 

ook met haar naam genoemd wordt in de koninklijke geslachtslijn. Boaz en Ruth waren de 

overgrootouders van koning David. Dat was de beloning voor het geloof van Rachab. 

 

 

DE DOCHTERS VAN ZELAFEAD  
Misschien hadden we deze vijf jonge vrouwen niet op moeten nemen: Machla, Noa, Hogla, Milka en 

Tirza. Namen die voor altijd in herinnering zullen blijven. Maar ze doen ons zo denken aan Achsa, van 

wie ik zoveel houd, dat ik niet kon nalaten ze tenminste te noemen. Ze hadden geen broers. Er waren 

alleen meisjes in dat gezin. Maar ook zij hadden het land van de belofte lief gekregen en leren 

waarderen. En lang voordat ze dat land bereiken, komen ze al bij Mozes om hun zaak te bepleiten. 

Hebben wij geen erfdeel in dat heerlijke land omdat we meisjes zijn? ‘Geef ons bezit te midden van 

de broers van onze vader.’ Mozes weet niet wat hij moet doen en brengt de rechtszaak voor de 

HEERE. En heeft de Heere zich ooit afgewend van één meisje of jongen, dochter of zoon? 

Integendeel, ik weet zeker dat Zijn hart Zich verblijdde over die vijf meisjes die het land, dat in Zijn 

ogen de heerlijkheid van alle landen was, zo belangrijk vonden. We horen dan ook Zijn oordeel: ‘De 

dochters van Zelafead hebben gelijk’ (Numeri 27). Wat zou er echter gebeuren als ze vanwege 

huwelijk in een andere stam terechtkwamen? In Numeri 36 vinden we een speciale wet 

uitgevaardigd ter wille van de dochters van Zelafead, waar een heel hoofdstuk van de Bijbel aan 

besteed wordt. 

Er is echter nog meer. Deze meisjes zijn vastbesloten hun deel niet te missen of over het hoofd 

gezien te worden. We vinden ze dan ook in Jozua 17 terug, als ze bij de priester Eleazar en Jozua 

aandringen op dat erfelijk bezit. En ze kregen het! Maar ik geloof vast dat, wanneer Gods Geest 

zoveel ruimte wil besteden om ons over deze jonge vrouwen te vertellen, dat is omdat de hemel in 

hun gedrag zoveel vreugde vond. Ik geloof dat Zelafead hun geleerd heeft dat land – dat ze nooit 

gezien hebben – lief te hebben, net zoals Kaleb dat met Achsa gedaan moet hebben. 

 

 

GIDEON 
We kunnen bijna niet voorbijgaan aan het tragische einde van Gideons zonen (zeventig mannen), die 

op één steen gedood werden. Het lijkt zo vreemd, na het schitterende begin van de geschiedenis van 

Gideon. Maar was er geen reden voor? Helaas, we vinden dat er zeker een reden voor dit drama was. 

Het was Abimelech, ‘de zoon van zijn slavin’ (Richteren 9:18), die zijn zeventig broers doodde. In 

Richteren 8:30 lezen we dat Gideon ‘veel vrouwen’. Dat was op zichzelf al niet uit God, maar het is 

nog minder te verontschuldigen dat hij zijn slavin als bijvrouw nam. Het was het loon op deze 

begeerte, die de dood van al die zonen van Gideon veroorzaakte. 

Maar dat is niet alles. Jullie herinneren je dat na de bekende overwinning op de vorsten van Midian 

de mannen van Israël tot Gideon gezegd hadden: ‘Heers over ons, u zowel als uw zoon en uw 

kleinzoon want u hebt ons uit de hand van Midian verlost.’ Maar Gideon antwoorde hun: ‘Ík zal over 

u niet heersen en ook mijn zoon zal niet over u heersen: de HEERE zal over u heersen’ (Richteren 

8:22,23). Dit was een indrukwekkend antwoord, in overeenstemming met het geloof waardoor er 

zo’n opmerkelijke overwinning was behaald.  
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Maar toen Gideon ouder werd, werd zijn geloof vager en ik ben bang dat zijn trots toenam. Als zijn 

slavin een zoon krijgt, geeft hij hem de naam Abimelech (Richteren 8:31). En wat betekent 

Abimelech? ‘Mijn vader is koning’. Dezelfde plaats, die hij vroeger had geweigerd, wilde hij nu 

pakken. En de naam van zijn zoon verraadt deze trieste val. ‘Mijn vader (dat is Gideon) is koning’. 

Wat een trieste achteruitgang vergeleken bij zijn indrukwekkende geloof van vroeger. Toen had hij 

gezegd: ‘Ik zal over u niet heersen en ook mijn zoon zal niet over u heersen.’ Nu zoekt hij de plaats van 

koning en de zoon van zijn slavin grijpt die plaats, ten koste van al zijn broers, met uitzondering van 

de jongste. Wat een verschrikkelijk gevolg van de zelfzucht en de hoogmoed van een vader. Wat een 

mens zaait, zal hij ook oogsten. 

 

 

JEFTA 
Het verdriet dat in het hart van een vader kan zijn, vinden we bij Jefta. Hij was werkelijk een man van 

geloof, en hij staat bij de geloofshelden van Hebreeën 11 vermeld. Toch was het zijn eigen dwaasheid 

die hem een onbezonnen en overhaaste gelofte deed uitspreken. Een gelofte die pijnlijke 

moeilijkheden over hem bracht en hem zelfs zijn enig kind deed verliezen. 

Hoe vaak falen wij, ouders, in de geest van Jefta! Hoe vaak spreken we een onbezonnen of 

ongeduldig woord uit! Een woord dat we ten koste van alles zouden willen herroepen, maar waar het 

dan te laat voor is. Het kwaad is al geschied. 

Ik herinner me heel goed een avond, lang geleden, toen onze oudste zoon misschien vier jaar oud 

was. Hij en ik waren aan het zaaien in de tuin. Hij hielp me graag en ik vond het fijn dat hij hielp. Hij 

scheen vast overtuigd van het woord ‘wie overvloedig zaait, zal ook overvloedig maaien’, want hij 

zaaide zo rijkelijk dat mijn kleine voorraad zaad snel minder werd. Ik probeerde – zonder resultaat – 

zijn methode te veranderen, en zei tenslotte wanhopig en vol ongeduld: ‘O, …!’ De jongen was 

vreselijk geraakt en draaide zich zonder een woord te zeggen om en liet me alleen. Ik geloof dat hij 

me pas maanden later weer wilde helpen. Met plezier zou ik hem al het zaad en de hele tuin gegeven 

hebben als ik die woorden had kunnen herroepen, maar het was al te laat. De toon waarop ik 

gesproken had, meer nog dan de woorden zelf misschien, hadden hem zo diep verwond, dat het 

litteken ervan mogelijk altijd gebleven is. 

Hoe weinig realiseren we ons soms hoe uiterst gevoelig sommige kinderen zijn en hoe zelfs een 

glimlach, een gebaar of een gedachteloos uitgesproken woord als een giftige pijl kan werken, die 

achteloos – maar bittere pijn veroorzakend – in het kinderhart wordt achtergelaten. 

Hoe gemakkelijk ook en hoe onberaden doen we ‘geloften’ of beloven we iets aan onze kinderen. 

‘Als je dat nog eens doet, krijg je straf. Het kind weet dat je het niet meent en doet het toch weer, 

zonder straf te krijgen. Dat is een overwinning voor het kind en helpt het naar zijn ondergang. De 

meesten van ons hebben de lessen die Jefta ons leert hard nodig. 

 

 

SIMSON 
We gaan verder met Simson. We zien hier een kind van de belofte. Iemand die de meest schitterende 

beloften in zich had. We zien godvrezende ouders en een echt verlangen om hun zoon op te voeden 

zoals het hoorde. ‘Het jongetje werd groot en de HEERE zegende hem’ (Richteren 13:24). 

De moeder had blijkbaar het sterkste karakter, maar er zijn geen aanwijzingen dat ze op een manier 

handelde die ongepast was of in strijd met haar plaats. Als er van de kant van deze ouders gefaald is 

in de opvoeding, dan heeft de Schrift daar een sluier over gelegd. De les voor ons als ouders vanuit 

deze geschiedenis gaat blijkbaar over iets anders. Het is één van die delen van Gods Woord waarop 
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ouders hun hoop mogen vestigen, ter vertroosting. 

Simson was een sterke, koppige, eigenzinnige jongeman. We zouden kunnen zeggen dat de ouders 

niet zo snel hadden moeten toegeven na zijn vraag: ‘Neem háár voor mij, want zij is in mijn ogen de 

juiste’ (Richteren 14:3). En dat is waarschijnlijk ook wel zo. Is Simson hier niet een raak beeld van de 

moderne jeugd? ‘Ze bevalt me’ of ‘het lijkt me wel’ is in veel dingen vaak voldoende reden voor de 

jeugd (of voor de ouderen) om te handelen. Ze vergeten dan helemaal die Ene, van Wie geschreven 

staat: ‘ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd’. 

Misschien zijn de ouders tekortgeschoten door toe te geven aan de verlangens van hun zoon. Al stelt 

de Schrift het niet zo, integendeel, er staat: ‘Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de 

HEERE was’ (Richteren 14:4). Wat geeft het ons een troost bij onze tekortkomingen dat we in gouden 

letters geschreven zien: ‘Eten kwam uit de eter, en zoetigheid kwam uit de sterke’ (Richteren 14:14). 

Elke poging van de vijand om de naam van de God van Israël oneer aan te doen, veranderde Hij in 

leed voor de vijand en heerlijkheid voor Zijn eigen naam. 

Dit is geen verontschuldiging voor Simson in al zijn eigenzinnigheid en zonde, maar het biedt veel 

troost aan een hart dat pijn lijdt, wanneer het weet dat het ‘het voorrecht van God is om goed uit 

kwaad voort te brengen’ – eten uit de eter, en zoetigheid uit de sterke. ‘Want de woede van mensen 

zal U tot lof zijn’ (Psalm 76:11). Dit oude vers is nog steeds waar. ‘En wij weten dat voor hen die God 

liefhebben, alle dingen meewerken ten goede’. 

Dat zijn enkele van die lessen vol vertroosting, die ons als ouders door de geschiedenis van Simson 

geleerd worden. En we doen er goed aan te bedenken dat Simsons naam voorkomt in de erelijst van 

Hebreeën 11. 

 

 

ELIMELECH EN NAOMI 
Het is een trieste zaak als we Elimelech (‘Mijn God is koning’) volgen op zijn weg van de velden van 

Bethlehem (‘het Broodhuis’), uit het land Israël, naar het land Moab. Het is altijd triest als we één van 

Gods kinderen de plaats waar Hij regeert, zien verlaten, om bescherming te zoeken onder de 

heerschappij van een vreemde (Ruth 1:1). We lezen in het aan Ruth 1:1 voorafgaande vers: ‘In die 

dagen was er geen koning in Israël; eenieder deed wat juist was in zijn ogen’. En het lijkt er veel op 

dat Elimelech, ondanks zijn naam, de algemene gewoonte in het land volgde en deed wat goed was 

in zijn ogen. 

Het ondernemen van zo’n zwaarwegende stap als het verlaten van zijn vaderland schijnt ons te 

willen zeggen dat het niet de eerste keer was dat hij deed wat goed was in zijn eigen ogen. De namen 

van zijn twee zonen, Machlon (‘grote zwakheid’) en Chiljon (‘wegkwijnend, wegterend’), willen ons 

duidelijk maken dat deze eigen weg zwakheid en verdriet in zijn gezin brachten. Zijn zwakke zonen en 

de hongersnood in het land hadden hem tot stilstand moeten brengen, maar dat gebeurde niet. En 

zo gebeurde het dat Elimelech het land verliet – waar God in elk geval verondersteld werd te regeren 

– en naar het land ging waar eens een Balak regeerde, en waar de profeet Bileam eens geprobeerd 

had Israël te vervloeken. Dat lijkt toch wel een vreemde plaats om toevlucht te zoeken voor iemand 

die de naam ‘Mijn God is koning’ droeg. Maar waar gaan we al niet heen, als we doen wat goed is in 

eigen ogen? Deze vader had moeten bedenken dat het nog niet zo lang geleden was dat de dochters 

van Moab het middel waren geweest om voor het volk van God een verschrikkelijke valstrik te 

spannen en een vreselijk verderf te brengen. Men zou verwacht hebben dat hij geaarzeld had voor 

hij zijn twee zonen naar de plaats bracht waar ze opnieuw de dochters van Moab zouden ontmoeten. 

Maar als we eenmaal onze harten gezet hebben op datgene wat in eigen ogen goed is, dan worden 

de zegenrijke geschiedenissen en waarschuwingen uit de Schrift gemakkelijk opzijgeschoven en gaan 

we vrijmoedig verder op het pad van de eigen keuze. Het onvermijdelijke resultaat volgt: beide 
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zonen kiezen een meisje uit Moab als echtgenote. Toch was de wet in Israël duidelijk: een Moabiet 

mocht de gemeente van Israël niet binnenkomen, niet tot de tiende generatie toe (Deuteronomium 

23:3). Maar Gods Woord had in hun ziel zijn kracht verloren. Elimelech was vergeten dat zijn God 

Koning was, en de enige gedachte die heerste, was te doen wat goed was in eigen ogen. 

Daarop volgde de dood. God heeft wegen waarlangs Hij spreekt en die ons dwingen te luisteren, 

wanneer we ons blijven afkeren van Zijn zachte stem. God geve dat deze gevreesde boodschapper 

voor jullie, geliefde kinderen, niet nodig zal zijn voor de Almachtige, om bij jullie gehoor te vinden. 

Vader en zonen worden door de ‘koning der verschrikking’ opgeëist en Naomi blijft alleen achter, 

met een gebroken hart. En toch ook weer niet alleen, want ze had nog haar twee Moabietische 

schoondochters. We weten niet hoelang de meisjes al bij hun schoonmoeder woonden. 

Waarschijnlijk is dit enkele jaren geweest, want het gezin had ongeveer tien jaar in Moab gewoond. 

Wel weten we dat ze in die jaren haar hadden liefgekregen, terwijl zij toch een vreemde in hun land 

was. Haar ingetogen levenswandel had de harten van haar schoondochters gewonnen (1 Petrus 3:1). 

En wanneer Naomi zich klaarmaakt om naar haar geboorteland terug te gaan, gaan beide meisjes 

met haar mee. God is niet onrechtvaardig dat Hij zo'n levenswandel zou vergeten, ook al was het in 

het vreemde land. En evenmin zal Hij ooit iemand afwijzen die in geloof tot Hem komt, ook al is het 

een Moabiet. 

Jullie kennen de geschiedenis net zo goed als ik en ik wil er geen tijd aan besteden ze nog eens te 

vertellen, hoe fijn we dat ook zouden vinden. Maar ik kan me er niet van weerhouden het prachtige 

antwoord van Ruth te noemen, wanneer haar schoonmoeder er bij haar op aandringt Orpa te volgen, 

terug naar ‘haar volk en haar goden’. Hoe heb je, Naomi, die woorden kunnen zeggen? Hoe kon je 

proberen – en in je pogingen slagen – om iemand weg te sturen die bereid was je te volgen naar het 

land waar de waarachtige God als koning regeert? Maar Ruth was niet van haar beslissing af te 

brengen. De banden van de liefde waren te sterk. En door haar prachtige antwoord zijn de harten 

van velen aangeraakt. 

‘Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u 

heengaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is 

mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEERE mag zó en nog veel 

erger doen: voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u’. 

Heerlijke woorden, een rijke beloning voor een kalm huiselijk leven met een vaste lijn, het gevolg van 

een ingetogen levenswandel. Met wat een vreugde vermeldt de Geest van God zo’n uitspraak, die 

van de lippen van een vreemdelinge komt! Wat een blijdschap voor het hart van Naomi. 

Hoe zal dat bedroefde, gebroken hart ontroerd zijn geweest bij het horen van deze woorden: ‘Uw 

volk is mijn volk en uw God is mijn God’. Blijkbaar was er vóór die tijd nog geen keuze gemaakt, maar 

nu worden de goden van Moab voorgoed opzij geschoven. En de Heere, de God van Israël, zal voor 

altijd haar God zijn. 

Wat een troost biedt deze geschiedenis voor het hart van ouders die vol angst een zoon of dochter 

verliefd zien worden op iemand die ongeschikt is als levenspartner. Wat zijn ouders hulpeloos in zo’n 

situatie. God is onze enige toevlucht. En wat geeft het een steun wanneer we de hele situatie in het 

gebed bij Hem neerleggen. En wanneer deze verkeerde stap mogelijk alleen maar de vrucht is van 

zonde en tekortkomingen van de kant van de ouders, wat geeft het dan een troost om deze heilige 

bladzijden op te slaan en zo’n geschiedenis in je op te nemen. En nog eens te zien hoe onze genadige, 

liefdevolle, geduldige en almachtige God onze gebreken eens te meer tot Zijn heerlijkheid gebruikt 

en opnieuw spijze doet uitgaan van de eter en zoetigheid van de sterke. 

Er kan in zo’n situatie heel goed een kwellend gevoel van wroeging optreden. Bitter verdriet kan en 

zal ongetwijfeld volgen. Zo erg zelfs, dat de oude moeder vraagt om haar naam Naomi (‘de lieflijke’) 

te veranderen in Mara (‘bitter’). En is er dan in zo’n ellende hulp mogelijk? Zeker, de geschiedenis 
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van Ruth geeft opnieuw zowel geloof als hoop aan de gebrokene van hart. 

Genade bekroont dit alles. Genade geeft aan de jonge weduwe opnieuw een echtgenoot: Boaz 

(‘sterkte’), in de plaats van Machlon (‘grote zwakheid’). Een man, die zelf een heidense vrouw als 

moeder had, en die als geen ander kon doordringen in de diepste gevoelens van haar hart, en haar 

kon begrijpen. Genade schenkt een baby aan het meisje, dat tot voor kort een arme, eenzame, 

kinderloze jonge weduwe was, zonder hoop. Genade vertroost ook het hart van de bedroefde, 

eenzame en verbitterde oude weduwe. Dat kleine kindje is de grootvader van David geworden, die 

misschien in de hele Joodse geschiedenis wel het schitterendste sieraad was, totdat de grote Zoon 

van David kwam. 

 

 

HANNA 
Nu komen we bij de ontroerende geschiedenis van Hanna en Elkana. Er ligt een bijzondere troost 

voor het hart van ouders in het geloof van deze moeder. Jullie herinneren je dat Hanna zó bedroefd 

was ten gevolge van het treiteren van haar tegenstandster omdat ze geen zoon had, dat ze zelfs niet 

kon eten. Ze deed toen het juiste en verreweg het beste dat ze doen kon: ze bracht het in gebed bij 

de Heere. En dit is het juist waarin we vaak tekortschieten, hoewel het voor christelijke ouders het 

meest voor de hand liggend zou moeten zijn. Onze kinderen irriteren ons, onze vrienden doen dat 

door kritiek en het maken van vergelijkingen. Onze familieleden irriteren ons, vaak met 

welgemeende raadgevingen die niet in het minst met de werkelijke toestand overeenkomen. Hoe 

vaak laten we ons niet net als Hanna hinderen door deze dingen, zodat we nauwelijks kunnen eten. 

Laten we haar voorbeeld volgen en alles bij de Heere brengen in gebed. Het was niet zo eenvoudig. 

Er waren beproevingen, om nog maar niet te spreken van tegenstand en kritiek van de kant van hem 

die hulp en sympathie had moeten geven. Maar dat diende alleen maar om het gebed van die dag 

een des te diepere indruk te laten maken op het hart van de bedroefde vrouw en de oude priester. 

En aan de andere kant om Eli die wonderlijke zegen te laten uitspreken: ‘Ga in vrede, en de God van 

Israël zal u geven wat u van Hem gebeden hebt’. Hoe groot de bemoediging en vertroosting van deze 

woorden voor haar gewonde hart geweest zijn, kunnen we opmaken uit het feit dat ze zelf 

verschillende jaren later ongeveer dezelfde woorden gebruikt. Merk ook op wat er gebeurt: haar 

gezicht stond niet meer verdrietig. Dat is het regelrechte gevolg van het gebed. Wanneer we onze 

klacht uitstorten bij de Heere, en onze last op Hem wentelen, neemt Hij de last op zich. En onze 

droefheid en ergernis gaan over in een vrede die alle verstand te boven gaat. ’Laat uw verlangens in 

alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle 

begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus’. Zo was het bij 

Hanna. De vrede, die niet te begrijpen is, vervulde haar ziel en veranderde haar gezicht. Het doet ons 

denken aan onze Heere zelf: ‘En het gebeurde terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht 

veranderd werd’. Ik weet wel dat het daar een heel andere betekenis heeft en dat de 

omstandigheden een speciaal en buitengewoon karakter hadden, maar in zekere zin is het zelfs bij 

ons waar als we bidden: wanneer we bidden, wordt de uitdrukking van ons gezicht anders. 

En dan, enige jaren later, als het kind van de borst af is, neemt Hanna hem mee naar de tabernakel, 

naar de oude Eli, van wie de woorden haar verbitterde ziel zo vertroost hadden. Ze zegt: ‘Ik bad om 

deze jongen, en de HEERE heeft mij gegeven wat ik van Hem gebeden heb’. 

Hoeveel vaders en moeders kunnen deze woorden herhalen: ‘Voor deze jongen heb ik gebeden’! 

Hoe vaak brengen onze jongens (en meisjes) ons op de knieën! Wanhoop niet, vader en moeder, 

want de Heere hoort jullie als je voor die jongen bidt. Ga door met voor hem te bidden en ‘Ga in 

vrede, en God zal u geven wat u van Hem gebeden hebt’. 

Maar wij kunnen als ouders nog een andere les leren van Hanna. Ze liet haar rechten op de jongen 
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varen, en stond hem aan de Heere af zolang hij leefde. En dit is zeker de juiste weg voor ieder van 

ons. Moge God ons als ouders helpen om de kinderen, die God ons gegeven heeft, te bewaren als 

het heiligste pand dat God aan onze zorg kan toevertrouwen. Sommigen zijn ‘rentmeester’ van Gods 

goederen, maar hoeveel zwaarder weegt de verantwoordelijkheid, wanneer kostbare, onsterfelijke 

zielen aan ons worden toevertrouwd, om ze op te voeden en ze voor te bereiden voor Hemzelf en 

Zijn dienst! 

En er is maar één weg om dit te doen. Deze kostbare gaven moeten worden teruggegeven, 

‘overgegeven aan de HEERE’, zolang ze leven. Wanneer we dan beseffen aan Wie ze toebehoren, 

zullen we niet alleen onze verantwoordelijkheid meer ervaren, maar ook Hem beter kennen, die 

klaarstaat en bereid is de oneindige genade te geven, het geduld en de wijsheid, die vereist zijn om 

ze voor Hem op te voeden. Let er ook op dat de ouders de jongen bij Eli brachten nadat ze een stier 

geslacht hadden. We kunnen onze kinderen alleen aan de Heere teruggeven door de dood heen: een 

erkenning dat ze alleen de dood verdiend hadden, maar dat een Ander voor hen stierf. 

Het is ook goed om te bedenken dat, als we ze aan de Heere lenen, Hij die lening aanvaardt, en vanaf 

dat ogenblik zijn ze van Hem. Hanna ging er na een paar maanden niet weer naartoe om haar zoon 

naar huis te halen, om hem weer eens een tijdje bij zich te hebben. Het was een definitieve 

overeenkomst die ze met de Heere sloot, in alle ernst. En de Heere nam dat aan. Wij zijn te vaak 

geneigd dat te vergeten en te handelen alsof deze aan de Heere toevertrouwde kinderen ons 

eigendom zijn. En we voeden ze op tot hun eigen voordeel, voor onszelf of voor de wereld, en niet 

voor Hem, aan Wie ze alleen toebehoren. 

 

 

ELI 
Het is verdrietig om na Hanna’s zoon verder te gaan met de zonen van Eli. ‘Want toen zijn zonen zich 

vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken’ (1 Samuël 3:13). De slechtheid 

van de zonen van Eli is maar al te goed bekend. Het is daarom niet nodig om in te gaan op de details 

van zowel de zonde als het oordeel daarover (zie 1 Samuël 3:13). De Heere heeft Zelf alles opgesomd 

in het zojuist genoemde vers en Hij geeft ons de oorzaak van zowel de zonde als het oordeel: ‘Hij 

heeft hen niet eens zuur aangekeken’. Eli was 90 jaar oud toen hij zijn zonen vermaande, maar toen 

was het al te laat. ‘Maar zij luisterden niet naar de stem van hun vader, want de HEERE wilde hen 

doden’ (1 Samuël 2:25). Er is misschien in de Schrift geen ander gedeelte dat zo ernstig spreekt tot de 

harten van ons, ouders, als deze trieste geschiedenis. Laten we er ons allemaal goed in verdiepen en 

er lering uit trekken. Waarschijnlijk zouden twee of drie pakken slaag deze jongens gered hebben 

toen ze klein waren. Niet alleen van een vroegtijdige dood, maar ook hun zielen van de hel. 

Het is in deze tijd in sommige kringen geen gewoonte meer om kinderen een pak slaag te 

geven, maar wat is de Schrift duidelijk op dit punt. ‘Onthoud een jongeman geen vermaning, 

als u hem met de stok slaat, zal hij niet sterven. Zelf moet u hem met de stok slaan en zijn 

leven redden van het graf’ (Spreuken 23:13). ‘Wie zijn stok spaart haat zijn zoon, maar wie 

hem liefheeft, streeft naar vermaning voor hem’ (Spreuken 13:24). ‘Zit er dwaasheid in het 

hart van een jongeman gebonden, de stok van de vermaning zal die ver daarvan houden’ 

(Spreuken 22:15). ‘De stok en de bestraffing geven wijsheid, maar een jongeman die aan 

zichzelf is overgelaten, maakt zijn moeder beschaamd’; ‘Breng uw zoon gehoorzaamheid bij, 

en hij zal u rust geven en uw ziel genoegens schenken’ (Spreuken 29:15,17). ‘Breng uw zoon 

gehoorzaamheid bij wanneer er nog hoop is, maar laat het niet in u opkomen hem te doden’ 

(Spreuken 19:18). Deze Schriftplaatsen maken de wil van God in deze kwestie volkomen 



32 
 

duidelijk. Deze teksten vragen om een flink pak slaag met een stok, dat zich niet door het 

geschreeuw van het kind laat stoppen. 

We mogen ook even de dringende noodzaak opmerken om er vroeg mee te beginnen. ‘Oefen 

de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet 

afwijken’ (Spreuken 22:6). Wat een tegenstelling tussen Hanna's zoon en de zonen van Eli! 

Het lijdt weinig twijfel dat Samuëls goede en godvrezende moeder de korte maar kostbare tijd 

dat ze haar zoon had, gebruikt heeft om hem op te voeden in de weg die hij gaan moest. We 

mogen wel aannemen dat ze het falen van Eli niet nagevolgd heeft, maar dat ze hem 

vermaand heeft. En mogelijk heeft ook Eli op zijn oude dag nog zijn les geleerd. Wanneer 

God in Zijn genade een nieuw jong leven aan de zorg van deze mislukte vader toevertrouwt, 

lijkt hij de zoon van Hanna heel anders op te voeden dan hij zijn eigen zonen had opgevoed. 

De moderne theorie waarbij kinderen wordt toegestaan hun eigen weg te zoeken in 

‘zelfontwikkeling’, kan alleen maar tot verdriet en rampen leiden. Hoeveel beter is het in deze 

belangrijke zaak van het opvoeden van kinderen acht te slaan op het duidelijke Woord van 

God. 

 

 

SAMUEL 

Het meest verdrietige van de hele geschiedenis van Eli en het meest verbazingwekkende is misschien 

wel dat Samuël zelf zijn les er niet uit geleerd schijnt te hebben. Toen Samuël oud was, stelde hij zijn 

zonen aan tot richters over Israël. ‘Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen; zij waren uit op 

winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht’ (1 Samuël 8:1-3). Godsvrucht is geen 

erfgoed. En alleen door waakzaam, biddend toezien hopen we onze kinderen op te voeden in de weg 

die ze moeten gaan. 

Maar zelfs deze verdrietige geschiedenis van tekortkomingen en nog eens tekortkomingen toont een 

zonnige kant. De oudste zoon van Samuël was Joël (1 Samuël 8:2) en hij wordt speciaal genoemd in 

verband met het afdwalen van Samuëls zonen. Maar in 1 Kronieken 6:33 vinden we Heman, de 

oudste zoon van Joël, op één van de meest geëerde plaatsen, als één van de zangers. En in 1 

Kronieken 25:1 wordt hij samen met Asaf en Jeduthun genoemd. ‘Zij profeteerden onder het spel van 

harpen, luiten en cimbalen.’ Terwijl we in vers 4 veertien zonen van Heman vinden. ‘Deze allen waren 

zonen van Heman, de ziener van de koning, met woorden van God om de hoorn op te heffen. God had 

Heman veertien zonen gegeven en drie dochters. Deze allen stonden onder leiding van hun vader 

opgesteld voor het lied in het huis van de HEERE.’ 

Misschien willen de woorden ‘onder leiding van hun vader’ zeggen dat dit vreugdevolle gezin van 

zeventien kinderen, die allemaal zongen, zich samen bewust onder de leiding van hun vader stelden. 

Iets wat sterk afsteekt bij de gezinnen van Eli en Samuël. Wat is het ook verblijdend dat er in Gods 

Woord over de kleinzoon van Samuël wordt gesproken als ‘de ziener van de koning, met woorden van 

God om de hoorn op te heffen’, wat nagenoeg dezelfde positie is als die van zijn geëerde grootvader. 

Er is nog een punt waar we op moeten letten: niet alleen diende dit gezin gezamenlijk de Heere, 

maar ze werkten ook in harmonie samen met hun neven, de zonen van Asaf en de zonen van 

Jeduthun. Wat zien we vaak jaloezie en kritiek tussen neven. Maar ‘zie, hoe goed en hoe lieflijk is het 

dat broeders – en neven – ook eensgezind samenwonen.’ 
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Wat is het fijn dat we Samuëls kleinzoon en achterkleinkinderen samen zien gaan op deze goede en 

lieflijke weg. Wat bemoedigend voor onze harten om op Gods genade te rekenen. Niet om onze 

gebreken te verontschuldigen, maar om die genade te ontvangen als we ons verootmoedigen. Die 

genade, die op Zijn manier bevrijding schenkt, hoewel misschien pas na een lange en vermoeiende 

wachttijd van onze kant. 

Er is nog iets: de geschiedenis van Hanna vertelt ons van de grote invloed die de moeder uitoefent in 

het leven van kinderen. De vader is meestal de hele dag van huis en ziet de kinderen – vergeleken 

met de moeder – weinig, zodat haar invloed vanzelfsprekend erg groot is. Ik neem aan dat daarom in 

de geschiedenissen van de koningen van Israël en Juda bijna altijd de naam van de moeder wordt 

genoemd. Zij was degene die zo vaak het karakter van haar zoon vormde. Hadden alle kinderen maar 

zo’n goede en verstandige moeder als Hanna of de moeder van Lemuel (Spreuken 31:1). 

 

 

DAVID 

De eerste aanwijzing dat er in Davids gezinsleven iets verkeerd zat, was misschien toen hij meerdere 

vrouwen ging nemen. Jullie zullen je herinneren dat hij zijn eerste vrouw, Michal (de dochter van 

Saul) van de koning kocht voor het leveren van tweehonderd vijanden. In 1 Samuël 25 vinden we 

echter dat David zowel Abigail (die daarvoor de vrouw van Nabal, de Karmeliet, uit het geslacht van 

Kaleb, was) als Ahinoam, uit Jizreël, nam. 

Nu had God er duidelijk voor gewaarschuwd dat de koning die Hij zou verkiezen, niet ‘veel vrouwen 

mag nemen, anders zal zijn hart afwijken’ (Deuteronomium 17:15,17). David wist heel goed dat God 

hem tot koning verkozen had. Hij had hem tot koning gezalfd toen hij nog een jongen was, en rossig. 

Toch begon David meerdere vrouwen te nemen in weloverwogen ongehoorzaamheid aan het 

duidelijke gebod van God dat speciaal tot hem gericht was. 

Nooit kan iemand van ons lichtvaardig het Woord van God, hoe dan ook, ongehoorzaam zijn zonder 

de bittere vruchten van die ongehoorzaamheid te moeten plukken. Hoe weinig realiseerde David zich 

dat het slechte gevolg van seksuele lust zo graag door zijn beroemde zoon nagevolgd zou worden. En 

dat het de oorzaak van zijn ondergang werd. En het verlies en de ondergang van een groot deel van 

zijn koninkrijk. Het is kwaad en bitter om de Heere of één van Zijn geboden te vergeten (Jeremia 

2:19). 

Iemand anders heeft er eens op gewezen dat juist het woord ‘passie’, de begeerte, waaraan we zo 

vaak toegeven, een veelzeggend woord is. Een woord dat spreekt van het lijden dat zeker zal volgen: 

één betekenis van passie is immers lijden. 

De derde zoon van David was Absalom, wat ‘vader van de vrede’ betekent, wat spreekt van het 

verlangen naar vrede in Davids hart na de lange, vermoeiende jaren van oorlog en omzwervingen. 

Maar wie was de moeder van Absalom? Maächa, de dochter van Talmai, de koning van Gesur. Het 

ging van kwaad tot erger. Niet alleen nam David meerdere vrouwen, maar om vrouwen ‘van 

koninklijken bloede’ te vinden, keerde hij zich naar de heidense volken in de omgeving. Ook dit was 

uitgesproken ongehoorzaam en uitdagend ten opzichte van het vaak herhaalde gebod van God dat 

ze geen vrouwen mochten nemen uit de omliggende, heidense volken. Hoe kon David ooit een zegen 

verwachten van de kinderen uit zo'n huwelijk? Het had weinig nut om de zoon van deze vrouw een 

naam te geven met zo’n prachtige betekenis wanneer deze geboren was uit een huwelijk dat 

weloverwogen in ongehoorzaamheid aan het duidelijke woord van God gesloten was. 
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De moeilijkheden waren hiermee nog niet avoorbij. Absalom was een erg knappe man: ‘Nu was er in 

heel Israël geen man zo knap als Absalom, buitengewoon prijzenswaardig. Van zijn voetzool af tot zijn 

schedel toe was er geen gebrek aan hem’ (2 Samuël 14:25). Het is best te begrijpen dat een knappe 

jongeman volkomen bedorven werd door zulke lof. 

In 1 Koningen 1:6 lezen we over Adonia, de zoon van Haggith, die in leeftijd op Absalom volgde. Het 

Goddelijk getuigenis over zijn opvoeding is bijzonder treurig: ‘Zijn vader had hem zijn leven lang geen 

verwijt gemaakt door te zeggen: Waarom heb je dat gedaan?’. 

Wat een ernstige, en wat een getrouwe, praktische demonstratie van de woorden die iets later door 

één van Adonia’s halfbroers geschreven werden: ‘Wie zijn stok spaart, haat zijn zoon, maar wie hem 

liefheeft, streeft naar vermaning voor hem’ (Spreuken 13:24). 

Hoe compleet anders had de geschiedenis van David en Salomo kunnen zijn, en alles wat daarop 

volgde, wanneer de zonen van David een paar keer goed waren aangepakt toen ze nog klein waren. 

Ook Adonia was ‘heel knap van gestalte. Haggith had hem gebaard, na Absalom.’ We zullen het 

waarschijnlijk niet mis hebben als we aannemen dat de opvoeding van Absalom langs dezelfde lijn 

liep als die van zijn jongere broer. We krijgen dan een onuitsprekelijk triest beeld van deze twee 

knappe mannen, van ongeveer dezelfde leeftijd, die grootgebracht werden zonder enige vorm van 

terechtwijzing. Ze konden doen wat ze wilden. Ze konden hun eigen gang gaan. Een gang die voor 

beiden tot een vroegtijdige en gewelddadige dood leidde. We noemen dit soort opvoeding in onze 

tijd ‘zelfontplooiing’, en er zijn mensen die dwaas genoeg zijn om dit te verdedigen. Maar het 

praktische gevolg, zoals dat door de Heilige Geest wordt voorgesteld, moet ieder van ons wel zo 

waarschuwen dat we ons van deze goddeloze en onzinnige methoden om kinderen op te voeden 

afkeren en ons richten op wat in Gods Woord staat geschreven. 

Maar we moeten David verder volgen. In 2 Samuël 11:1 lezen we: ‘Het gebeurde bij het aanbreken 

van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David Joab en zijn 

manschappen met hem en heel Israël eropuit stuurde. Zij richtten de Ammonieten te gronde en 

belegerde Rabba’. Maar David zelf bleef thuis in zijn paleis. Waarom bleef David thuis ‘in de tijd dat 

de koningen ten strijde trekken’? Was het lusteloosheid? Het lijkt erop. Joab en zijn knechten en heel 

Israël zijn uitgetrokken ten strijde en David zit thuis niets te doen! Deze geschiedenis wijkt af van die 

van David uit de eerste en latere jaren van zijn leven. ‘Ledigheid is des duivels oorkussen’, en we 

hoeven ons dan ook niet te verwonderen dat satan een val opstelde waar David maar al te makkelijk 

inliep. 

‘Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van 

de koning wandelde.’ Dat spreekt allemaal van gemakzucht, nietsnutten en lusteloosheid. Terwijl al 

die tijd Joab en zijn knechten en heel Israël elders de veldslagen van de koning uitvochten. Het 

treurige verhaal gaat verder: ‘Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was; deze 

vrouw nu was heel knap om te zien’. Waarom heeft David niet onmiddellijk zijn ogen afgekeerd? De 

eerdere bevrediging van zijn begeerte had zijn fijngevoelige geweten, dat van zo’n onschatbare 

waarde was, afgestompt. En in plaats van zijn ogen af te wenden, begeerde hij haar en was hij niet 

tevreden voor hij het voorwerp van zijn begeerte had gekregen. Ieder van ons zou best hetzelfde 

hebben kunnen doen als hij in Davids plaats was geweest. De meesten van ons zijn niet voldoende 

zorgzaam geweest om het geweten helemaal in die gevoelige, reine staat te houden, of snel genoeg 

om onze ogen af te keren van tonelen die onze begeerte aanwakkeren, om stenen te kunnen gooien 

naar David. 
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Het verdere van deze trieste en vernederende geschiedenis van leugen en moord zou het verhaal van 

de schrijver of lezer hebben kunnen zijn als Gods genade dit niet voorkomen had. Maar zelfs zo'n 

zonde kan vergeven worden, en op de uitroep van een gebroken hart: ‘Ik heb gezondigd tegen de 

HEERE’, volgt onmiddellijk het antwoord: ‘De HEERE heeft ook uw zonde weggenomen’. 

Toch heeft zo’n daad gevolgen, en dat zien we in de moeilijkheden die zich in latere jaren in golven 

over de koning uitstorten. De baby die uit de slechte daad voortkomt, sterft, en David buigt zich 

onder deze tuchtmaatregel. Maar er volgt meer. Wat David tegen Bathseba – de vrouw van Uria – 

had begaan, doet nu zijn oudste zoon Amnon tegen de aantrekkelijke dochter van David: Tamar. Wat 

een intrieste geschiedenis! Geen wonder dat koning David woedend werd toen hij al deze dingen 

vernam (2 Samuël 13:21). Maar realiseerde David zich wel dat hij het zelf was geweest die het slechte 

voorbeeld had gegeven aan zijn oudste zoon wat betreft de zonde die hem nu zo boos maakte en 

vernederde? 

Ook dit was niet alles. Tamar was een volle zus van Absalom, en de boze daad van Amnon vervulde 

het hart van zijn broer met zoveel haat dat hij niet rustte voordat hij hem gedood had. En dan 

worden nog meer wrange vruchten geplukt van het jaren eerder gezaaide zaad. Absalom ontvlucht 

het land om zijn straf te ontlopen en zijn toevlucht te vinden bij zijn heidense grootvader van 

moeders kant: Talmai, de koning van Gesur. Daar voelt hij zich veilig voor de vergelding, die – naar de 

wet van God – op hem neergekomen zou zijn. 

Jullie kennen het treurige verhaal van de tijdelijke verbanning en van de terugkeer daarna waarbij 

zelfs een kus van vergeving gegeven wordt door de beledigde vader, zonder dat er één woord valt in 

de geest van: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw 

zoon genoemd te worden’. 

Daarop volgt de samenzwering en het ‘stelen van de harten van de mannen van Israël’ (2 Samuël 

15:6). De intrige bereikt haar hoogtepunt en Absalom ontbiedt Achitofel, de Giloniet, Davids 

raadsman (2 Samuël 15:12). ‘In die tijd was de raad die Achitofel gaf, alsof men naar het woord van 

God vroeg’ (2 Samuël 16:23). Hoe kwam Absalom op het idee om Davids vertrouwde raadsman te 

roepen? Ook hier zien we weer een deel van de treurige vrucht van de voorafgaande zonde. 

Achitofel blijkt de grootvader van Bathseba geweest te zijn en het is best te begrijpen dat hij David de 

behandeling van zijn kleindochter nooit vergeven heeft (vergelijk 2 Samuël 11:3 en 23: 34). 

We vervolgen het trieste, sombere beeld. Zeker, het wordt even kort verlicht door de godsvrucht van 

Ithai, de Gathiet; en door anderen, oud en jong, Israëlieten en vreemdelingen, maar allen trouwe 

volgelingen van een verworpen koning. Maar het beeld als geheel wordt somberder en treuriger, tot 

we het verdriet zien waardoor deze grootmoedige koning gekweld wordt als hij de dood van zijn 

goddeloze zoon verneemt. Het is één van de meest trieste taferelen die God in Zijn wijsheid aan ons 

laat zien in Zijn Woord. Ik geloof dat er nauwelijks een pijnlijker uitroep te vinden is dan die uit het 

gebroken vaderhart: ‘Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, was ík maar in jouw 

plaats gestorven. Absalom, mijn zoon, mijn zoon!’. Alleen ouders kunnen de vreselijke diepten van 

zielensmart peilen, die in die bittere uitroep opgesloten liggen. 

Hoe anders was de dood van de baby van Bathseba, zoals die beschreven staat in 2 Samuël 12. Daar 

kon David zeggen: ‘Ik zal wel naar hem toe gaan, maar hij zal niet bij mij terugkomen’. Hoe goed 

heeft David beseft dat de scheiding van zijn geliefde zoon Absalom een eeuwig karakter had. Er is 

waarschijnlijk niets zo pijnlijk als dood zonder hoop. De dood, de koning der verschrikkingen, en na 
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de dood de zekere wetenschap van het oordeel; met daarbij pijniging. Dat toch geen christelijke 

ouders een hartverscheurend verdriet van zo’n scheiding zal overkomen! 

Maar zelfs dit is nog niet het einde van de trieste geschiedenis. Toen Nathan bij David kwam na zijn 

vreselijke zonde en hem het verhaal vertelde van de rijke man, die het ene, kleine ooilam nam van 

zijn arme buurman, had David in rechtvaardige verontwaardiging geoordeeld dat de rijke man het 

‘viervoudig’ moest vergoeden (2 Samuël 12:6). Maar de profeet had geantwoord: ‘U bent die man’; 

en God heeft toegelaten dat Davids vonnis tegen zichzelf gehandhaafd bleef. We hebben gezien dat 

drie van Davids ‘lammeren’ van hem afgenomen werden. Er moest nog een vierde volgen. We lezen 

de trieste geschiedenis van de dood van Adonia in 1 Koningen 1 en 2, speciaal in 1 Koningen 2:24 en 

25. De ‘rijke man’ vergoedde het inderdaad ‘viervoudig’. 

Dat waren de onuitsprekelijk bittere vruchten die voortkwamen uit één stap in ongehoorzaamheid 

aan het Woord van God. Moge de Heer ons bewaren! 

 

 

ITHAI 

Te midden van al dat trieste, dat we zojuist gezien hebben, schittert de trouwe liefde van de Gathiet 

Ithai. Jullie herinneren je nog wel dat ook Goliath een Gathiet was. Ithai en Goliath kwamen 

oorspronkelijk uit dezelfde plaats, Gath, en zijn misschien wel vrienden geweest. Ik ben geneigd te 

denken, al kan ik het best bij het verkeerde eind hebben, dat Ithai zich voor het eerst tot David 

aangetrokken heeft gevoeld, toen deze de kampioen versloeg waarop Ithai had vertrouwd. Later zien 

we David zijn toevlucht nemen bij Achis, de koning van Gath, wanneer hij vlucht voor Saul (1 Samuël 

21), waarbij hij het zwaard van Goliath met zich meeneemt. Geen wonder dat hij niet als vriend 

ontvangen werd, en dat David zich gedroeg als een waanzinnige om te kunnen ontsnappen. Maar 

eens te meer moet Ithai iets gezien of gehoord hebben van diegene die hij later zou volgen. Tegen 

het einde van zijn omzwervingen schijnt David in geloof en geduld tekort geschoten te zijn en 

opnieuw zoekt hij dan zijn toevlucht in Gath. 

Deze keer wordt hij door de koning ontvangen en krijgt hij een stad om in te wonen. En Achis belooft 

zelfs aan David dat hij hem voor altijd tot zijn lijfwacht zal maken (hoofdstuk 27 en 28). Heeft Ithai in 

deze dagen van verwerping David leren kennen en liefhebben? We weten niet zeker of dit het geval 

geweest is, maar we mogen veronderstellen dat het zo is gegaan. Ithai neemt dan al zijn mannen en 

kinderen en verlaat het land van de Filistijnen, zijn vaderland. Niet omdat hij aangetrokken wordt 

door de welvaart van het land Israël, maar door de persoon van de koning van Israël. Hoe lang hij de 

voorspoed van dat land genoten heeft, weten we niet. Maar, zoals David het uitdrukt, hij kwam 

‘gisteren’. En opnieuw wordt de koning verdreven en weer ervaart hij wat het betekent verworpen te 

zijn. Het grootste deel van Israël kiest partij voor de opstandeling, maar bij Ithai is er geen ogenblik 

van twijfel. Hij verlaat met al zijn mannen en kinderen meteen het land waarin hij geadopteerd was, 

om de verworpen koning te volgen, waar hij ook heen mag gaan. De koning zegt dan tegen hem: 

‘Waarom zou u ook met ons meegaan? Keer terug en blijf bij de nieuwe koning. U bent immers een 

buitenlander en u bent verbannen uit uw woonplaats. Gisteren bent u gekomen en dan zou ik u 

vandaag met ons meevoeren om weg te gaan? Ik moet immers gaan waarheen ik gaan kan. Keer 

terug en breng uw broeders terug; mogen goedertierenheid en trouw met u zijn’. En hoe ontroerend 

is het antwoord: ‘Zo waar de HEERE leeft en mijn heer de koning leeft, op de plaats waar mijn heer de 

koning zal zijn, in dood of in leven, voorzeker, daar zal uw dienaar zijn.’ Het doet ons denken aan het 
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antwoord van Ruth aan Naomi. Beiden waren vreemdelingen uit de heidenen. En het was de 

geweldige kracht van de liefde die hen had getrokken, en hun harten had gewonnen en geheel 

vervuld, zodat land en familieleden zonder meer verlaten waren. Hoe goed kenden zij de betekenis 

van de woorden: ‘Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter 

liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet 

waard’ (Mattheüs 10: 37,38). 

Wat zou dat antwoord van Ithai op dat ogenblik voor David betekend hebben? Zijn antwoord is zo 

kortaf: ‘Kom dan mee en steek over.’ Waarom zo kortaf? Ik denk dat Davids hart op dat moment te 

vol is geweest om woorden te vinden en dat Ithai dat heeft begrepen. Er zijn van die ogenblikken dat 

harten zich zo verenigd voelen dat woorden overbodig zijn, ja zelfs een wanklank zouden geven en 

misplaatst zouden zijn. 

Zo ‘stak Ithai, de Gathiet, over met al zijn mannen en al de kinderen die bij hem waren’. En toen het 

die avond kinderbedtijd werd, waren er geen warme, prettige bedden, maar gingen ze steeds maar 

verder, terwijl zijvan die woeste, steile heuvels afdaalden naar de rivier de Jordaan. Verder door de 

donkere wateren in het holst van de nacht. Wat moet dat allemaal vreemd geweest zijn! Ik hoor die 

kinderen zeggen: ‘Papa, waar gaan we heen? Waarom zijn we van huis weggegaan?’ En het 

antwoord van Ithai was: ‘We volgen de koning!’. Dat is voldoende, en ik durf te zeggen dat die 

kinderharten aan hun koning werden vastgeketend met banden van liefde die nooit verbroken 

konden worden. 

Geliefden, zorg toch dat jullie kinderen hun Koning leren kennen en liefhebben, probeer hun 

genegenheid te winnen voor Hem, wanneer ze nog klein zijn. Denken jullie dat die kinderen 

terugverlangden naar de luxe en het gemak en de weelde van de huizen die ze verlaten hadden, toen 

ze met hun ouders voorttrokken, achter de koning aan? Zelfs een kind zou zo'n gedachte 

verontwaardigd afwijzen. 

 

 

BARZILLAI DE GILEADIET 

‘Barzillai nu was zeer oud, een man van tachtig jaar. Hij had de koning onderhouden toen die in 

Mahanaïm zijn verblijf had, want hij was een zeer vermogend man’. De koning nodigt Barzillai uit met 

hem naar Jeruzalem te gaan om daar door hem onderhouden te worden. Maar Barzillai vindt dat hij 

daarvoor te oud is, en hij had zijn verworpen meester niet gediend voor loon of om erkenning te 

ontvangen; het was liefde waaruit hij voor de koning zo overvloedig had geput in deze donkere 

dagen. En liefde wordt niet gegeven voor loon. Hij voegt er echter aan toe: ‘Waarom zou de koning 

mij deze beloning geven?’ (zoals ook wij allemaal zullen zeggen in de toekomst, denk ik). En daarna 

biedt hij, hoewel hij zelf naar huis wil terugkeren, zijn zoon Chimham aan om met de koning mee te 

trekken: ‘Doe hem wat goed is in uw ogen’. De koning antwoordt dan: ‘Chimham zal met mij 

oversteken en ík zal hem doen wat goed is in uw ogen’ (2 Samuël 19). 

Wat heeft David gedaan voor de zoon van zijn oude vriend, die tijdens zijn verwerping voor hem 

gezorgd had? We weten het niet zeker. Zou hij soms zijn familiebezit in Bethlehem met hem gedeeld 

hebben? Hoe dan ook, we lezen in Jeremia 41:17 ‘in Geruth Chimham, dat bij Bethlehem ligt.’ 

Sommigen menen dat dit met ‘de herberg van Chimham’ vertaald moet worden en dat het misschien 

later juist deze herberg geweest is, waar ‘geen plaats’ gevonden werd voor de Koning der koningen. 

En dat op deze wijze in de stal van Bethlehem de nog grotere Zoon van de grote David in onze wereld 
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kwam. Verworpen zoals David dat, in geringe mate, vóór Hem geweest was. We kunnen daar geen 

zekerheid over krijgen, maar we weten dat David degene die in zijn verwerping gedeeld had, niet 

vergeten heeft. En in zijn opdracht aan zijn zoon Salomo, op zijn sterfbed, beveelt hij niet alleen 

Chimham speciaal in zijn zorgen aan, maar ‘de zonen van Barzillai uit Gilead’. 

Het is zegenrijk om het voorrecht te hebben in de verwerping van Jezus te delen. En nog meer 

gezegend is het als onze kinderen die verwerping met ons delen. Zij en wij zullen in de toekomst de 

heerlijkheid delen met Hem, Die wij hebben leren liefhebben tijdens Zijn verwerping. Er zijn er die 

zeggen: ‘Laat de kinderen voor zichzelf kiezen’. Dat was niet de weg voor deze grote mannen in de 

dagen van toen. Bij hen gingen de kinderen vanzelfsprekend met hun vader mee. Laat het meer en 

meer met jullie kinderen zo zijn. 

Ik kan echter niet nalaten nog iets over Chimham te zeggen, hoewel het niet precies in de lijn van ons 

onderwerp ligt. De naam Chimham betekent ‘sterke wens, verlangen’. Het is afgeleid van een 

Hebreeuws woord dat ‘verlangen naar’ betekent. Het komt slechts eenmaal in de Bijbel voor, in 

Psalm 63:2, waar staat: ‘Mijn lichaam verlangt naar U’. Spreekt deze naam ons niet van het intense 

verlangen, diep in het hart van Chimhams edelmoedige vader, omdat hij verlangde naar de beloofde 

zegeningen voor zijn volk Israël waarop al zo lang gewacht werd? Misschien zou ik niet ‘de 

zegeningen’, maar ‘de Zegenbrenger’ moeten zeggen, want er staat niet naar ‘deze’, maar naar ‘U’ 

verlangt mijn lichaam. En zo gebeurde het dat, hoewel Barzillai zelf niet met David naar Jeruzalem 

kon gaan, zijn ‘verlangen’ mee overstak en daar bij de Koning woonde.  

Op dit punt was ik gestopt met de geschiedenis van Barzillai, hoewel mijn aantekeningen me nog 

verwezen naar Ezra 2 vers 61-63. Maar ik kon het niet verdragen dat de verheven naam van Barzillai 

bezoedeld zou worden met iets dat blijk zou geven van falen. Ik besloot deze aantekening maar te 

vergeten. De Geest van God is echter een te getrouwe geschiedschrijver om alle misstappen te 

verbergen. Hoewel Hij er vele bedekt en dit falen graag zo schijnt te verbergen dat slechts weinigen 

het zullen vinden. Daarom kan ik, nu mijn boek klaar is, het niet aan jullie sturen zolang die 

aantekening nog niet afgekruist is. We moeten dus, zeer tegen mijn zin in, samen de oorzaak 

bekijken van de vlek op die zuivere naam Barzillai. 

De zaak kwam na bijna vijfhonderd jaar aan het licht, pas na de terugkeer uit de wegvoering naar 

Babel. Toen zochten de nakomelingen van Habaja, de nakomelingen van Hakkoz, de nakomelingen 

van Barzillai (…) naar het schriftelijke bewijs dat zij ingeschreven waren in het geslachtsregister. Maar 

dat werd niet gevonden. Daarom werden zij van het priesterschap uitgesloten. En de stadhouder 

deed de uitspraak dat zij van het allerheiligste niet mochten eten, totdat een priester zou aantreden 

met de urim en de tummim. 

Wat was de oorzaak van deze schande en vernedering? Waarom konden deze personen hun 

afstamming niet terugvinden? Vele jaren terug had één van hun voorvaderen een dochter van 

Barzillai uit Gilead tot vrouw genomen. Zij was ongetwijfeld voor de jonge priester als een heel goede 

partij beschouwd, en het had ongetwijfeld welstand, rijkdom en eer met zich meegebracht. Want we 

hebben gezien dat Barzillai een zeer vermogend man was, met een edelmoedig karakter (zijn naam 

zelf betekent ‘ijzer van de Heere’, om aan te geven dat hij zeer standvastig en betrouwbaar was). Hij 

was zo onmetelijk rijk dat hij, zoals we gezien hebben, uit eigen middelen voor de koning kon zorgen 

tijdens diens verwerping.  

Het was geen kleinigheid om de schoonzoon van zo’n man te worden. De jonge priester nam, tegen 

Gods bevel in, de naam van zijn vrouw aan. En daarom staat hij in Ezra vermeld met de naam 
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‘Barzillai’. Maar zijn eigen priesternaam ging verloren. Waarschijnlijk door het verlangen naar 

wereldse vooruitgang, rijkdom, voorspoed en eer. Ongetwijfeld verkreeg hij die, en waarschijnlijk 

heeft hij gedacht dat de prijs die hij betaalde maar gering was. Hij heeft niet goed beseft dat zijn 

daad, zo’n vijfhonderd jaar later, aan zijn verre nazaten de gezegende, bevoorrechte plaats van 

priester zou kosten! Maar we kunnen niet vooruitgaan in de dingen van de wereld zonder verlies te 

lijden in de Hemelse dingen. En tenslotte zullen we ervaren dat Hemelse rijkdom en eer duurzamer 

zijn dan die van de aarde, hoe verleidelijk het aanbod nu ook mag zijn. Zie Ezra 2:61. 

Het is niet aan ons om te zeggen wiens schuld dit was, maar het is een zeer trieste zaak om de naam 

van Barzillai uit Gilead in het boek Ezra verbonden te zien met deze geschiedenis van leed en 

schande. 

Ik hoef de lessen die er voor ons in liggen, niet uit te leggen. Ze zijn te duidelijk om van commentaar 

te worden voorzien. Maar ik wil wijzen op het eind van deze passage, als een zegenrijke boodschap 

van hoop. Voor ons is een priester opgestaan met de urim en de tummim, en Hij kent het hart: Hij 

weet of de afstamming werkelijk echt is. Of er een nieuwe geboorte geweest is, zelfs al hebben jaren 

van contact met de wereld die verborgen voor de ogen van anderen. 

 

 

SAUL 

We hadden zowel aan koning Saul als aan zijn zoon Jonathan al eerder aandacht moeten besteden, 

maar we willen nu een ogenblik bij hen stilstaan in verbinding met Mefiboseth. 

De situatie in het huisgezin van koning Saul is zo triest dat ik er graag aan voorbij zou gaan. Saul 

schijnt een man zonder geloof geweest te zijn, en zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. 

Het is hier niet de plaats om de treurige geschiedenis na te gaan van deze ongelukkige man, die zo’n 

prachtig begin had en zo’n tragisch einde.  

We weten weinig van Sauls huisgezin, afgezien van zijn kinderen Jonathan, Merab en Michal. Michal 

trouwde met David. Jonathan werd, met zijn vader en zijn broers Abinadab en Malchisua, gedood bij 

de strijd op het gebergte Gilboa. Een andere zoon, Isboseth, nam bezit van de troon van zijn vader en 

regeerde misschien gedurende zeven jaar; jaren van voortdurende oorlog met David, de door God 

verkozen koning. Aan het einde van die tijd wordt hij op zijn bed door twee van zijn dienaren 

vermoord. David noemt hem een ‘rechtvaardig man’. Twee andere zonen van Saul, Armoni en 

Mefiboseth, werden voor het aangezicht van de Heere opgehangen vanwege de boosheid van hun 

vader toen hij de eed met de Gibeonieten brak. Toen David in een verworpen positie kwam, werd 

Michal door Saul aan Palti, de zoon van Laïs, als vrouw gegeven. Merab had vijf zonen, die allemaal, 

samen met hun zojuist genoemde ooms, werden opgehangen. Michal werd later aan David 

teruggegeven, maar ze verachtte haar man toen de ark naar Jeruzalem werd gebracht. ‘Michal nu, de 

dochter van Saul, kreeg geen kind tot op de dag van haar dood.’ (2 Samuël 6:23) Het is moeilijk om 

een vreselijker eind te vinden van een heel gezin, en ik twijfel er niet aan dat hun vader 

verantwoordelijk was. Hij begon ermee het woord van de Heere te verwerpen, en de Heere verwierp 

hem (1 Samuël 15:26). Wat een onuitsprekelijk ernstige les voor alle ouders. Het woord van de Heere 

eist het gezag over ons op en we kunnen het niet ongestraft verwerpen. Saul keerde zich in jaloezie 

tegen David, de door God verkozen man, en haatte hem met een bezeten hart. De nacht voor zijn 

dood erkent hij: ‘God is van mij weggegaan’ en daarom richt hij zich tot een waarzegster, tot de 

duivel zelf, om hulp. 
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JONATHAN 

De geschiedenis van het gezin van Saul doet ons verdriet, maar toch is zelfs daar een heldere straal 

van Gods genade zichtbaar. Jonathan, wat ‘gave van de Heere’ betekent, de zoon van Saul, is één van 

de lieflijkste karakters uit de Bijbel. Zijn liefde voor David is nog steeds spreekwoordelijk. Nadat David 

Goliath gedood had, gebeurde het ‘dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. 

Jonathan had hem lief als zichzelf. (…) Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad, en gaf hem aan 

David; ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe’ (1 Samuël 18:1,4). En 

dat liefhebbend hart is altijd trouw gebleven aan zijn vriend. Tegenover de bittere haat van zijn vader 

was Jonathan altijd trouw aan hem. Lees dat ontroerende afscheid tussen deze twee, wanneer David 

voor zijn leven moet vluchten: ‘Zij kusten elkaar, en huilden met elkaar, totdat David zich vermande. 

Toen zei Jonathan tegen David: Ga in vrede! Moge dat wat wij beiden in de Naam van de HEERE 

gezworen hebben, tot in eeuwigheid gelden, namelijk: Moge de HEERE tussen mij en jou zijn, tussen 

mijn nageslacht en jouw nageslacht!’ (1 Samuël 20:41b,42). Ik weet dat Jonathan zich naar de stad 

begaf, toen David zich keerde naar schande en verwerping. Hoeveel gelukkiger zou hij geweest zijn 

als hij in Davids verwerping gedeeld had! Niettemin was zijn hart bij David en hij zoekt hem op in het 

woud (Choresa) en ‘bemoedigde hem in God’ (1 Samuël 23:16). Weer volgen dezelfde trieste 

woorden: ‘David bleef in Choresa, maar Jonathan ging naar zijn huis.’ Ze herinneren ons aan onze 

Heere en Meester: ‘En ieder ging naar zijn huis. Jezus echter ging naar de Olijfberg’ (Johannes 7:53; 

8:1). 

Werd hij getrokken door zijn eigen huis, of was het loyaliteit tegenover zijn vader? Waarom deelde 

Jonathan niet van harte de verwerping van hem, die hij liefhad, en die hij erkende als de rechtmatige 

koning? Ik ken de motieven niet; ik weet alleen dat hij niet deelde in de verwerping. Ik geloof en 

hoop dat het niet zijn liefde was die tekortschoot. Ook Petrus verloochende eens zijn Heere, en ik 

geloof niet dat dat kwam omdat het hem ontbrak aan liefde. Ook ikzelf kan mij gelegenheden voor 

de geest halen dat ik onwillig was om in de verwerping van mijn Heere te delen. Ik kan me 

ogenblikken herinneren dat ik Hem niet beleden heb voor de mensen. Bij meer dan één gelegenheid 

heb ik Petrus’ woorden moeten uitsnikken: ‘Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd.’ 

Ook al wees alles schijnbaar in een andere richting. In die donkere nacht van de verloochening van 

Petrus was er niemand die de verwerping van de Heere wilde delen, maar ‘alle discipelen verlieten 

Hem en vluchtten.’ Toen Zijn dienstknecht Paulus voor Nero stond, bewandelde deze dezelfde weg 

als zijn Meester, en moest hij schrijven: ‘Er was niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen 

verlaten.’ En vandaag de dag is onze Meester nog net zo verworpen als Hij dat destijds was. 

Geliefden, denk niet dat het een lichte zaak is om de verlaten en verworpen Jezus te volgen. Dat is 

het niet, en ook nu zijn er maar weinigen in een positie om Jonathan streng te beschuldigen zonder 

zichzelf te veroordelen. 

Het is een trieste geschiedenis. In plaats van de beoogde opvolger van de koning te zijn (wat hij 

ongetwijfeld geweest zou zijn als hij diens verwerping gedeeld had), sterft Jonathan, één van de 

lieflijkste karakters en één van de dapperste strijders, op het gebergte Gilboa. Zijn zoontje 

Mefiboseth wordt levenslang verlamd door een val, als zijn voedster probeert hem te redden. Hij 

wordt grootgebracht in Lodebar (‘weideloos’), zover van de koning af als maar mogelijk was. In een 

toestand van verwerping, die zijn vader niet wilde aannemen.  
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Welk hart wordt echter niet gegrepen door Mefiboseth! David bewijst hem ‘de goedertierenheid van 

God omwille van Jonathan’. Hij brengt die arme, verlamde wees zonder hoop aan zijn eigen tafel, om 

daar te eten als één van de zonen van de koning; terwijl de knecht van zijn grootvader, Ziba, met zijn 

vijftien zonen en twintig dienaren, het land voor hem bewerkte. Want de koning gaf hem als erfdeel 

‘al wat van Saul en heel zijn huis was.’ 

We mogen niet stoppen met het onderzoeken van deze mooie geschiedenis, hoe graag ik het ook 

zou willen. We moeten echter letten op de ontmoeting tussen David en Mefiboseth wanneer de 

koning uit zijn ballingschap terugkeert. ‘Waarom bent u niet met mij meegegaan Mefiboseth?’, 

vraagt de koning. Want zo was het: Mefiboseth was niet met de koning meegegaan uit Jeruzalem en 

zijn boze knecht Ziba had hem bedrogen en de gedachten van de koning vergiftigd. Terwijl 

Mefiboseth thuis zat te treuren, te verlamd om te lopen, had zijn knecht de ezel die hij geboden had 

voor hem te zadelen, niet gebracht. Al die tijd had hij ‘zijn voeten niet schoongemaakt, zijn baard en 

snor niet geschoren en zijn kleren niet gewassen, van de dag af waarop de koning was weggegaan, 

tot de dag toe waarop hij in vrede terugkeerde.’ Ik heb vaak gepiekerd over het onrechtvaardige 

antwoord van de koning toen Mefiboseth aan de koning vertelde dat hij nog even trouw was als 

altijd: ‘U en Ziba, u moet het land delen.’ Maar nu weet ik dat juist dat antwoord nodig was om de 

waarachtige, trouwe en onverdeelde toewijding van het hart van Mefiboseth zo helder te laten 

schijnen als deze verdiende, als hij zegt: ‘Hij mag ook alles wel nemen omdat mijn heer de koning in 

vrede in zijn huis is gekomen.’ Huizen en landerijen betekenden niets voor Mefiboseth, wanneer hij 

de koning maar had, die hij liefhad. 

Er zijn weinig geschiedenissen in de Bijbel die triester zijn dan deze twee die we overdacht hebben. 

Aan de ene kant echter schijnt misschien in geen andere geschiedenis de genade van God zo helder, 

terwijl we aan de andere kant zelden een meer liefhebbende trouw tegenkomen dan die, welke het 

hart van Mefiboseth vervulde. De Heer geve ons harten als het zijne! 

Mefiboseth had de ware Bron leren kennen, waaruit al zijn zegeningen voortvloeiden, want hij had 

een jonge zoon, die Micha heette. De betekenis van Micha is: ‘wie is er gelijk aan de Heere?’. Wat 

een prachtige climax van een indrukwekkende geschiedenis! 

 

 

BENAJA, DE ZOON VAN JOJADA 

Ik kan Benaja moeilijk overslaan. Vanaf de tijd dat ik een kind was en mijn moeder ons al deze 

geschiedenissen vertelde, heb ik altijd van Benaja gehouden. Hij was één van Davids helden. Welke 

jongen, en zelfs welk meisje, heeft niet genoten van de daden van deze ‘helden’? 

‘Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dappere man, groot van daden, uit Kabzeël. Hij was het 

die de twee zonen van Ariël uit Moab versloeg. Ook was hij het die eens in het midden van een kuil 

afdaalde en daar een leeuw doodsloeg, in de sneeuwtijd. Hij versloeg ook een Egyptenaar, een man 

van grote lengte, vijf el lang. In de hand van de Egyptenaar was een speer als een weversboom, 

maar Benaja ging op hem af met een staf, rukte de speer uit de hand van de Egyptenaar en doodde 

hem met diens eigen speer’ (1 Kronieken 11:22,23). (Spreken de grote helden van Moab ons van het 

vlees? De leeuw in de kuil van de duivel? De Egyptenaar van de wereld?) 

Jojada, de vader van Benaja, was een leider van de nakomelingen van Aäron (1 Kronieken 12:27). De 

familie kwam uit Kabzeël, zoals we hierboven zagen, wat een van de verst afgelegen steden was van 

de stam van de kinderen van Juda, bij de grens van Edom, in het zuiderland (Jozua 15:21). In 1 
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Kronieken 27:5 wordt hij ‘hoofdpriester’ genoemd. Door alle strijd en naijver heen, waarmee 

Salomo’s troonsbestijging gepaard ging, was Benaja altijd trouw en loyaal gebleven. Zelfs toen Joab 

zich achter Adonia stelde. 

Maar in onze overdenking willen we over Benaja nadenken als ouder. We horen in die kwaliteit 

weinig van hem, maar in 1 Kronieken 27:5 en 6 lezen we, in verband met Davids ambtenaren: ‘De 

derde legerbevelhebber in de derde maand was Benaja, de zoon van Jojada, de hoofdpriester; tot zijn 

afdeling behoorden vierentwintigduizend man. Deze Benaja was een van de dertig helden en ging 

over de dertig; over zijn afdeling ging Ammizabad, zijn zoon.’ 

Wat een bemoediging voor het hart van een vader, om een zoon te hebben waarop hij bij het ouder 

worden kon steunen. Wat een begrip, wat een vertrouwen, wat een gemeenschap moet er tussen 

deze twee zijn geweest. Het doet ons denken aan Timotheüs, die met Paulus als een zoon met zijn 

vader in het evangelie arbeidde. Voor iemand die dit geproefd heeft, kan niets zoeter zijn. Moge God 

jullie helpen en jullie de wijsheid geven om zo met je kinderen om te gaan als ze nog klein zijn, dat 

wanneer ze ouder zullen zijn, jullie en zij vanzelfsprekend samen zullen werken. Jullie weten net zo 

goed als ik hoe je vader hierin tekortgeschoten is: moge het met jullie anders zijn. 

 

 

DE ZOON VAN ABNER 

Jullie kennen de geschiedenis van ‘Abner, een zoon van Ner, de oom van Saul’ (1 Samuël 14:50). Je 

herinnert je dat hij de legerbevelhebber van Saul was (2 Samuël 2:8), en dat hij enkele jaren voor het 

nageslacht van Saul gevochten heeft, nadat David tot koning gekroond was. David schijnt Abner altijd 

geëerd en bewonderd te hebben. En toen hij ten slotte kwam om vrede te sluiten, ontving David hem 

en richtte hij voor hem een maaltijd aan. Joab was jaloers op Abner en vermoordde hem in die tijd in 

koelen bloede. Het was gedeeltelijk ook om deze daad dat Joab later ter dood gebracht werd. David 

vertelt ons hoe hij over Abner dacht, als hij zegt: ‘Weet u wel dat deze dag een vorst, ja een groot 

man in Israël gevallen is?’ 

Het is erg verkwikkend om in het licht van deze trieste moord te zien dat David Jaäsiël, de zoon van 

Abner, tot overste van de stam van Benjamin maakte (1 Kronieken 27:21). 

 

 

SALOMO 

We hebben al even stilgestaan bij de verdrietige misstap van David, die tot gevolg had dat Bathseba 

zijn vrouw werd. We zagen dat het eerste kind van Bathseba als baby stierf. Salomo was de jongere 

broer van dit kind. Zijn naam betekent: ‘Vreedzaam’, ‘de Heere had hem lief’ (2 Samuël 12:24,25). 

En omdat de Heere hem liefhad, kreeg hij een tweede naam: Jedidja, wat ‘geliefd door Jehovah’ 

betekent. 

Jullie kennen de geschiedenis goed. Jullie weten hoe schitterend de vooruitzichten waren in het 

begin. Jullie herinneren je hoe hij om wijsheid vroeg, toen God hem het verbazingwekkende aanbod 

deed om te kiezen wat hij wilde hebben. De Heere Zelf kon over ‘Salomo in al zijn heerlijkheid’ 

spreken. Er is misschien nooit iemand geweest die zo’n schitterend vooruitzicht had in zijn beginjaren 

als Salomo. 

Toch was er vanaf de eerste jaren van zijn regering al datgene aanwezig, wat een aanwijzing was dat 

niet alles goed was. Het was heel in het begin van zijn regering dat Salomo huwelijksbanden aanging 
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met de farao, de koning van Egypte: hij nam farao’s dochter en bracht haar in de stad van David (1 

Koningen 3:1). Salomo had niet het recht om een vrouw uit Egypte te nemen. Ze was vrijwel zeker 

een dienares van afgoden, en het duurde niet zo lang voor Salomo begreep dat deze vrouw niet 

geschikt was voor de ‘heilige berg Sion’. En we lezen dan ook: ‘Salomo liet de dochter van de farao 

vertrekken uit de stad van David naar het huis dat hij voor haar had gebouwd. Want, zei hij, mijn 

vrouw mag niet in het huis van David, de koning van Israël, wonen, want de plaatsen waar de ark van 

de HEERE naartoe gekomen is, zijn heilig’ (2 Kronieken 8:11). Salomo moet geweten hebben dat een 

vrouw die niet geschikt was om in de stad van David te wonen, ook voor hem geen geschikte vrouw 

was. In de dagen van Ezra werden de Joden gedwongen om de heidense vrouwen die ze genomen 

hadden, weg te sturen. In deze tijd van genade zien we de genade van God aan het licht komen in 1 

Korinthe 7:14, waar we vinden dat de ongelovige vrouw geheiligd is door haar man en de ongelovige 

man door zijn vrouw. En zo zijn onze kinderen heilig, ook al is slechts één van de ouders een gelovige. 

Maar we moeten eraan denken dat dit niet een rechtvaardiging is van het trouwen met een 

ongelovige. ‘Alleen in de Heere’ (1 Korinthe 7:39), is de duidelijke uitspraak van God. 

Wanneer we over het huwelijk spreken, mag ik dan jullie aandacht vragen voor een zaak waar we tot 

nu toe aan voorbijgegaan zijn? Onlangs werd ik geraakt door de ernst waarmee Abraham het 

huwelijk van zijn zoon behandelt. Hoe beslist was hij daarin, dat Izak geen vrouw uit de omliggende 

volken zou trouwen. Ook mocht Izak niet terugkeren naar die landstreken waar zijn vader vandaan 

was gekomen. Wat hebben Izaks zonen de ernstige houding van hun grootvader ondoordacht 

vergeten in deze zaken. Blijkbaar gaf Izak er niet om dat Ezau vrouwen uit de omliggende volken nam 

en dat Jakob terugkeerde naar het land dat zijn vader voor hem verboden had. Dat was misschien 

wel een opgroeien in vrijheid, maar niet in genade of heiligheid. 

Jullie kinderen mogen dan nu nog te jong zijn om al aan trouwen te denken, maar je zult ervan 

versteld staan hoe vlug de jaren voorbijvliegen. Die kostbare jaren dat jullie je kinderen bij je hebben. 

Voor jullie het je realiseren zal deze kwestie, één van de belangrijkste uit hun leven, vóór jullie liggen. 

Moge God jullie helpen en je wijsheid geven en getrouwheid aan Hem, in deze moeilijkste zaak. 

Maar we moeten terug naar Salomo. Het lijkt er veel op dat hij de wijsheid, die God hem gegeven 

had, niet op zijn eigen leven toepaste. En hoe vaak kunnen wij het iemand anders veel beter 

vertellen hoe hij goed moet wandelen, dan dat wij zelf het juiste pad volgen. Salomo kon schrijven: 

‘Zeg tegen de wijsheid: Jij bent mijn zuster, en noem het inzicht je bloedverwant, opdat zij je bewaren 

voor de vreemde vrouw’ (Spreuken 7:4,5). ‘Koning Salomo had veel uitheemse vrouwen lief, en dat 

naast de dochter van de farao: Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, en Hethitische 

vrouwen, uit de volken waarvan de HEERE tegen de Israëlieten had gezegd: U mag niet naar hen toe 

gaan en zij mogen niet bij u komen. Zij zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken, achter hun goden 

aan. Aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Hij had zevenhonderd vrouwen – vorstinnen – en 

driehonderd bijvrouwen. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken. Het was in de tijd van Salomo's 

ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden aan, zodat zijn hart niet 

volkomen was met de HEERE, zijn God, zoals het hart van zijn vader David, want Salomo ging achter 

Astarte aan, de god van de Sidoniërs, en achter Milkom, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. 

Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de HEERE: hij volhardde er niet in de HEERE na te 

volgen, zoals zijn vader David. Toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Kamos, de afschuwelijke 

afgod van de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt, en voor Molech, de afschuwelijke afgod 
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van de Ammonieten. Zo deed hij voor al zijn uitheemse vrouwen, die hun afgoden reukoffers en 

slachtoffers brachten’ (1 Koningen 11:1-8).  

De glans van de eerste vooruitzichten maakt dat de tragedie van de vreselijke val nog donkerder lijkt. 

We merkten al bij het nagaan van Davids geschiedenis op dat God aan de koning, die Hij verkiezen 

zou, gebood om niet veel vrouwen te nemen (Deuteronomium 17:15,17). We hebben gezien dat de 

verschrikkelijke beproevingen en de pijn die David moest doormaken, veroorzaakt werden doordat 

hij faalde in het gehoorzamen aan dit duidelijke gebod. Salomo zag deze zeer ernstige les voor zich, 

evenals datzelfde gebod van God, maar hij weerstond Gods gebod weloverwogen, en wandelde in 

openlijke ongehoorzaamheid. 

Deze ongehoorzaamheid kostte aan zijn zoon Rehabeam tien van de twaalf stammen van Israël. En 

vanaf die tijd tot nu toe zijn de bittere vruchten van de ongehoorzaamheid van Salomo nog duidelijk 

te zien, wanneer we mensen horen gissen waar de tien stammen op het ogenblik zijn. Niemand dan 

God Zelf kan deze vraag beantwoorden. Maar ondanks de zonde van Salomo en ondanks het falen 

van alle mensen weten we dat de dag komt, dat God deze tien stammen zal vinden en ze weer terug 

zal brengen naar het land dat ze zo lang hebben moeten missen. Zie bijvoorbeeld Ezechiël 37:15-28 

en Jeremia 16:16. En zo vinden we, zelfs tussen de droevige gevolgen van de misstappen van Salomo, 

dat de genade van God boven de zonden van de mens uitgaat, en tenslotte herstel geeft. Maar wat 

een lange nacht van duisternis hebben die tien stammen moeten ervaren. En we doen er goed aan te 

bedenken dat dit alles voortkwam uit de ongehoorzaamheid van de meest wijze onder de mensen: 

een man, die van alle mensen die geleefd hebben, wat de dingen van deze aarde betreft, misschien 

wel de hoogste verwachtingen heeft gehad. 

 

 

REHABEAM 

Met een verdrietig hart verlaten we Salomo, maar wanneer we zien dat zijn zoon Rehabeam Naäma, 

de Ammonitische, als moeder had (2 Kronieken 12:13), dan verbaast het ons niet dat hij geen betere 

man bleek te zijn. Net als zijn vader en grootvader had hij veel vrouwen: achttien vrouwen en zestig 

bijvrouwen. Het Goddelijke getuigenis over deze man is: ‘Hij zocht veel vrouwen’. Zijn lievelingsvrouw 

was Maächa, de dochter van Absalom. Uit hoofdstuk 13:2 leiden we af dat dit niet Absalom, de zoon 

van David was. Hij stelde Abia, de zoon van deze vrouw Michaja, aan om in zijn plaats koning te 

worden. Uit 1 Koningen 15:13 leren we dat ze een afgodsdienares was en ‘een gruwelijk beeld van 

Asjera’ gemaakt had. Wat een vrouw om als moeder te kiezen voor de toekomstige koning van het 

volk van God! 

 

 

ABIAM 

Hoewel Abiam een vrouw uit Israël als moeder had (in plaats van een Ammonitische, zoals zijn vader 

Rehabeam) was deze vrouw toch, zoals we net gezien hebben, iemand die de afgoden diende. We 

hoeven dan ook niet verbaasd te zijn dat we ook van hem lezen: ‘Hij wandelde overeenkomstig alle 

zonden van zijn vader, die deze vóór hem gedaan had, en zijn hart was niet volkomen met de HEERE, 

zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Maar omwille van David gaf de HEERE, zijn God, hem 

een lamp in Jeruzalem door na hem zijn zoon te doen opstaan en door Jeruzalem in stand te houden.’ 



45 
 

We zien uit deze vermelding dat het door het slechte voorbeeld van zijn vader kwam, dat deze 

koning op het verkeerde pad raakte. Wat moet dat spreken tot diegenen onder ons die vader zijn! 

Moge de Heere ons ervoor bewaren dat we onze zonen zo’n zondig voorbeeld geven! Want dat was 

het wat Rehabeam voor Abia deed. Maar het was niet alleen de vader die zijn zoon op deze zondige 

paden bracht. Alleen al het feit dat de Geest van God zo zorgvuldig de naam en het karakter van zijn 

moeder vermeldt, maakt ons duidelijk dat ook zij bijgedragen heeft aan zijn karaktervorming. 

Wanneer we de geschiedenissen van deze koningen uit vroegere tijden lezen, kunnen we alleen maar 

getroffen worden door het feit dat in de meeste gevallen de naam van de moeder ons meegedeeld 

wordt, om daarmee duidelijk te maken dat de verantwoordelijkheid voor het karakter van het kind 

voor een groot deel berust bij de moeder. 

Gedurende de kinderjaren is het veel meer de moeder dan de vader of enig ander persoon, die in het 

algemeen met de kinderen bezig is. Dit maakt de verantwoordelijkheid van de vader niet kleiner, 

maar het doet de verantwoordelijkheid van de moeder toenemen. 

Toch straalt zelfs in deze slechte koning Gods barmhartigheid en genade, en onder zijn regering 

kwam er een zekere mate van bevrijding voor Juda, ‘omdat zij op de HEERE, de God van hun vaderen, 

steunden’ (2 Kronieken 13:18). 

Een van de opmerkelijkste dingen bij deze man was, dat hij, hoewel hij ‘overeenkomstig alle zonden 

van zijn vader wandelde’, toch een goede zoon had: Asa. Voor velen is dit vaak een raadsel, maar 

vinden we de oplossing niet in de Schrift opgetekend: ‘Maar omwille van David gaf de HEERE, zijn 

God, hem een lamp in Jeruzalem door na hem zijn zoon te doen opstaan en door Jeruzalem in stand te 

houden.’ Die goede zoon Asa werd ter wille van David gegeven. En David was de betovergrootvader 

van Asa! Tot in het vierde geslacht brachten Davids wegen zegeningen voor zijn nakomelingen. We 

weten ook dat God de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen tot in het derde en vierde 

geslacht (Exodus 20:5). Wat een uiterst ernstige overdenking is dit voor ieder van ons; om eraan te 

denken dat onze levenswandel, dag aan dag, zegenrijke of andere gevolgen kan hebben voor onze 

kinderen, tot in de derde of vierde generatie toe of zelfs voor een veel langere tijd. 

 

 

ASA 

Het is opmerkelijk dat er, voor zover ik weet, niet over de moeder van Asa gesproken wordt, maar in 

plaats daarvan over zijn grootmoeder. Dit houdt een woord van waarschuwing en van bemoediging 

in voor grootmoeders. Zij hebben ook invloed, ten goede of ten kwade, op de jonge levens waarmee 

ze in aanraking komen. Moge God ons, die de grootoudertijd hebben bereikt, helpen om het best 

mogelijke voorbeeld te zijn voor hun kleinkinderen, voor wie deze bladzijden geschreven zijn. Het is 

treurig te moeten zeggen dat de grootmoeder van Asa hem geen goed voorbeeld gaf. We vinden, 

integendeel, dat zij een gruwelijk beeld van Asjera maakte. Haar flinke, jonge kleinzoon zette haar als 

koningin af vanwege deze zonde, hakte haar afgodsbeeld stuk en verbrandde het bij de beek Kidron 

(1 Koningen 15:13). Wat zal het hart van God zich in deze daad verheugd hebben! We vinden dan 

ook het Goddelijk getuigenis over deze koning: ‘Het hart van Asa was volkomen toegewijd aan de 

HEERE, al zijn dagen’ (1 Koningen 15:14). Dat is een benijdenswaardig woord, en wat een 

tegenstelling met wat over zijn vader gezegd wordt in vers 3: ‘Zijn hart was niet volkomen met de 

HEERE, zijn God’. En toch, op hoge leeftijd werd zelfs Asa ‘ziek aan zijn voeten’. Ik veronderstel dat 

hierin een les ligt voor ons, die oud beginnen te worden. Met zieke voeten kan men niet recht 
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wandelen. ‘Hij zal de voeten van Zijn gunstelingen bewaren’ (1 Samuël 2:9). Dat ook onze voeten nog 

gezond en rein mogen blijven, wanneer we ouder worden! 

 

 

JOSAFAT 

De zoon van Asa was Josafat, één van de betere koningen van Juda. ‘De naam van zijn moeder was 

Azuba, de dochter van Silchi. Hij wandelde in heel de weg van zijn vader Asa. Hij week daarvan niet af, 

en deed wat juist was in de ogen van de HEERE’ (1 Koningen 22:42,43). ‘De HEERE was met Josafat, 

want hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David, en hij zocht de Baäls niet, maar hij zocht de 

God van zijn vader, en ging in Zijn geboden, en deed niet zoals Israël deed. De HEERE bevestigde het 

koningschap in zijn hand, en heel Juda gaf Josafat geschenken. Hij had rijkdom en eer in overvloed. 

Vastberaden ging hij in de wegen van de HEERE, en ook nam hij de offerhoogten en de gewijde palen 

uit Juda weg’ (2 Kronieken 17:3-6). En ook: ‘U hebt uw hart erop gericht om God te zoeken’ (2 

Kronieken 19:3), hoewel ‘het volk had zijn hart nog niet gericht op de God van zijn vaderen’ (2 

Kronieken 20:33). De Heere schijnt er behagen in te scheppen om veel positieve opmerkingen over 

deze goede koning te maken. Lezen jullie voor jezelf maar eens het begin van hoofdstuk 17 tot de 

eerste verzen van hoofdstuk 21, en geniet van de pure vreugde en blijdschap over de machtige 

overwinning op de Moabieten en de Ammonieten, en op de anderen die tegen Josafat opstonden, 

zoals dat in hoofdstuk 20 wordt verteld. Hoor die prachtige uitspraak van een sterk geloof: ‘Vertrouw 

op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voorspoedig 

zijn.’ En dat geloof barst in lofzangen uit, zoals het bij ons toch ook zo vaak gebeurt bij kleinere 

gelegenheden: ‘Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de HEERE zangers aan en mensen die 

de heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uit trokken en zeiden: Loof 

de HEERE, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!’ En dat vond allemaal plaats vóór God hun 

vijanden ten val bracht. Denken jullie dat God hen zou kunnen laten verslaan, terwijl deze lofzang tot 

Hem opsteeg, die door het geloof gewerkt was? Onmogelijk!  

‘Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de HEERE hinderlagen tegen de 

Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij 

werden verslagen. De Ammonieten en Moab vielen namelijk de bewoners van het Seïrgebergte aan 

door hen met de ban te slaan en hen weg te vagen. Zodra zij de bewoners van Seïr hadden vernietigd, 

hielpen zij elkaar in het verderf’. En zo kwam deze grote overwinning tot stand. En ze hadden drie 

dagen nodig om de buit te roven en op de vierde dag kwamen zij bijeen in Emek-Beracha (‘dal van de 

lofprijzing’) waar ze de HEERE loofden. 

Wat een gezegende weg van geloof en lofzang, die altijd naar de overwinning leidt (‘want de vreugde 

van de HEERE, dat is uw kracht’, Nehemia 8:11). En daarna naar het dal van de lofprijzing. Dat wij 

toch allen meer en meer die gezegende weg leren kennen! Lang geleden, voor één van jullie geboren 

was, was ons huis vol gezang. Een goede vriend had ons als huwelijkscadeau een prachtige kanarie in 

een koperen kooi gegeven. Een die gaf ons het goede voorbeeld, dat jullie moeder graag navolgde. 

Maar om de een of andere reden werd het gezang minder, tot het helemaal ophield. We merkten 

het eerst niet eens op, tot de kanarie ons voorbeeld volgde en ook stopte met zijn gezang. Toen 

realiseerden we ons dat er iets niet goed was, en door Gods genade keerde het gezang weer terug in 

ons huis. Ik hoop dat jullie het gezang vanuit jullie harten en huizen nooit zullen kwijtraken! 



47 
 

Ik zou willen dat we de geschiedenis van Josafat hier konden beëindigen, maar jammer genoeg 

kunnen we dat niet, want er staat: ‘Hierna is Josafat, de koning van Juda, een verbintenis aangegaan 

met Ahazia, de koning van Israël. Hij was het die goddeloos handelde in zijn doen’ (2 Kronieken 

20:35). Ze bouwden samen schepen voor de vaart op Tarsis, maar God liet ze schipbreuk lijden, zodat 

ze niet naar Tarsis konden varen. In 1 Koningen 22:50 lijkt het erop dat Josafat de droevige les heeft 

geleerd dat we niet met de goddelozen kunnen samenleven, en bij die gelegenheid zien we dat hij 

weigert met Ahazia samen te werken. 

Maar de Heilige Geest schijnt sommige van de misstappen van Josafat te bedekken. De liefde bedekt 

immers een menigte van zonden. We vinden pas in 2 Kronieken 21:6 dat de zoon van Josafat, 

Jehoram, een dochter van Achab tot vrouw had. Deze dochter van Achab deed de zoon van de goede 

koning Josafat ver afwijken. ‘Hij deed wat slecht was in de ogen van de HEERE’. Hoe kon het ook 

anders? Hij regeerde acht jaar in Jeruzalem en hij ging heen, terwijl er over hem niet gerouwd werd. 

Wat een droevig getuigenis over een slechte koning, een zoon van een van de betere koningen van 

Juda. En dat alles door zijn moeder. En die vrouw kwam voort uit de onheilige overeenkomst van zijn 

vader — al is het misschien maar voor kort geweest — met een slechte man. Wat een ernstige les 

voor ons! Hij verloor zijn zoon door die verbintenis met Ahazia. 

Dit is echter nog niet het einde van het tragische verhaal. De zoon van Joram was Ahazia (misschien 

wel vernoemd naar zijn oom, de slechte koning van Israël), die Athalia, de dochter van Achab als 

moeder had, één van de slechtste vrouwen die ooit geleefd hebben. Jorams kleinzoon was Joas, de 

baby-koning die door zijn tante Joseba gered werd (wat een bemoedigend woord voor tantes!). En 

zijn achterkleinzoon was Amazia. Als we het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Mattheüs lezen, 

zien we dat deze drie koningen, Ahazia, Joas en Amazia, uitgewist zijn uit ‘het geslachtsregister van 

Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham’. Ze worden helemaal niet meegerekend in de 

afstamming van onze Heiland. We lezen daar ‘Joram verwekte Uzzia’ (Mattheüs 1:8). Wat 

beschamend, deze tragedie, dit eeuwig verlies, voor deze grote en goede man. En dat alles omdat hij 

vriendschap met de wereld sloot; en mogelijk omdat hij wat van het goud van Tarsis wilde hebben. 

De prijs die hij moest betalen, was veel en veel te hoog voor de winst die hij dacht te maken. En zo 

zullen ook jullie, geliefden, het ondervinden, wanneer je, zoals Josafat, het waagt met de vriendschap 

van de wereld. David bracht zegen in zijn nakomelingschap tot in het vierde geslacht. Josafat bracht 

een vloek. Moge God ons bewaren, want zelf kunnen we dat niet. 

Ik wil niet stilstaan bij de laaghartige ondankbaarheid van Joas, of bij het verdeelde hart van Amazia, 

zijn zoon (2 Kronieken 25:2). Dat God Zelf ons voor dit kwaad moge bewaren, waartoe wij niet 

minder geneigd zijn. Jullie zullen zien dat Joas door zijn eigen dienaren werd doodgeslagen. Eén van 

deze dienaren was de zoon van een Ammonitische, de ander een zoon van een Moabitische. Een 

ernstig, stilzwijgend getuigenis van de Schrift over de ongehoorzaamheid, die niet alleen dergelijke 

huwelijken tot stand liet komen (streng verboden in de Bijbel), maar zelfs het daaruit voortkomende 

nageslacht als dienaars aan het hof deed komen. 

Jullie zullen in deze hoofdstukken opmerken hoe vaak de naam van de moeder wordt gegeven (25:1; 

26:3; 27:1). Lieve moeders, wat een verantwoordelijke last rust op jullie schouders! En jullie kunnen 

die niet aan iemand anders overdragen, zelfs niet wanneer je koningin was. Het is nog steeds jullie 

eigen, speciale verantwoordelijkheid om deze kostbare schatten te oefenen in de weg die de Heere 

wil dat ze gaan zullen, in de tijd dat hun hartjes nog jong en ontvankelijk zijn. Die jaren zullen maar al 

te vlug voorbijgaan en voor je het weet zul je ondervinden dat het te laat is, wanneer je de 
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gelegenheden die de Heere je geeft, als de kinderen nog klein zijn, niet grijpt. Al het goud van Tarsis 

kan het verlies niet goedmaken wanneer hun namen uit het Boek des Levens des Lams gewist 

zouden worden, omdat jullie het te druk hadden om ze klaar te maken voor je Heere. 

 

 

HIZKIA 

Hizkia was ook één van de betere koningen van Juda. ‘De naam van zijn moeder was Abia, de dochter 

van Zacharia’ (2 Kronieken 29:1). Tot in alle eeuwigheid zal deze vermelding er staan, die ons spreekt 

van jaren van geduldige, rustige, verborgen oefening en beïnvloeding, van de kinderkamer tot de 

troon. En wanneer we lezen van al het goede dat Hizkia voor zijn land en volk deed, dan weten we 

dat, in Gods ogen, veel daarvan te danken was aan Abia, de dochter van Zacharia. Wat een 

bemoediging voor jullie, moeders! Zijn vader was een slechte man. 

Hier is opnieuw een geschiedenis die jullie voor jezelf moeten lezen en waardoor je bemoedigd zult 

worden. Hizkia was een echte vader voor zijn volk. Hoe goed is het om te horen dat hij ‘sprak naar 

het hart van alle Levieten die goed inzicht hadden in de dienst van de HEERE’. En opnieuw, wanneer 

hij tegenover een overweldigende vijand staat, horen we hem tot het volk zeggen: ‘Wees sterk en 

moedig, wees niet bevreesd en niet ontsteld vanwege de koning van Assyrië, en ook niet vanwege 

heel de troepenmacht die met hem is, want met ons is er meer dan met hen. Met hem is een vleselijke 

arm, maar met ons is de HEERE, onze God, om ons te helpen en onze oorlogen te voeren’ (2 Kronieken 

32:7,8). 

En weer zouden we willen dat deze geschiedenis hier mocht eindigen, maar ook nu is er meer te 

zeggen. God zendt, met een goed en wijs doel voor ogen, Zijn woord tot Hizkia dat de tijd om te 

sterven voor hem is aangebroken wanneer Hizkia nog een jonge man is van misschien 39 of 40 jaar. 

Gods wegen zijn de beste, zelfs in een situatie zoals deze, maar Hizkia keert zijn gezicht naar de wand 

en bidt tot de HEERE. Hizkia huilde erg. Het was een wanhopig, ernstig gebed, maar ik vrees dat 

daarin de gedachte ‘Uw wil geschiede’ ontbrak. God gaf hem wat hij vroeg, zoals God dat zo nu en 

dan ook bij ons doet als wij iets beslist willen hebben. Hij voegde vijftien jaar aan het leven van Hizkia 

toe. Helaas, deze vijftien jaar schitteren niet zo helder als de veertig jaar die eraan voorafgegaan 

waren. Allereerst sloop de hoogmoed binnen (2 Kronieken 32:25,26). En na drie jaar verscheen er 

een jonge zoon ten tonele, die hij Manasse noemde (‘vergeten’). Uit 2 Kronieken 32:25 zou je bijna 

opmaken dat Hizkia de aan hem bewezen weldaad was vergeten. En de jonge zoon, die pas 12 jaar 

oud was, regeerde 55 jaar in Jeruzalem toen de vijftien jaar die aan het leven van zijn vader waren 

toegevoegd, waren verstreken. ‘Hij deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig de 

gruweldaden van de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. 

Hij herbouwde de offerhoogten die Hizkia, zijn vader, afgebroken had; hij richtte altaren op voor de 

Baäls, maakte gewijde palen, en boog zich neer voor heel het leger aan de hemel, en diende het. 

Verder bouwde hij altaren in het huis van de HEERE, waarvan de HEERE gezegd had: In Jeruzalem zal 

Mijn Naam voor eeuwig zijn. Verder bouwde hij altaren voor heel het leger aan de hemel in beide 

voorhoven van het huis van de HEERE’ (2 Kronieken 33:1-5). En zo gaat het maar door, vers na vers, 

over de vreselijke zonden van deze slechte koning. Een zoon van één van de beste koningen van 

Juda, maar helaas, een zoon geboren uit eigenzinnigheid en hoogmoed. De vermelding in het boek 

Koningen is bijna nog erger: ‘Hij had Jeruzalem met onschuldig bloed gevuld. Daarom wilde de HEERE 

geen vergeving schenken’ (2 Koningen 24:4). ‘Manasse liet Juda en de inwoners van Jeruzalem 
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dwalen, zodat zij erger deden dan de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten 

weggevaagd had. De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij sloegen er geen acht op. 

Daarom bracht de HEERE over hen de bevelhebbers van het leger die de koning van Assyrië had. Zij 

namen Manasse met haken gevangen, bonden hem met twee bronzen ketenen en brachten hem naar 

Babel. Maar toen Hij hem benauwde, trachtte hij het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te 

stemmen; hij vernederde zich diep voor het aangezicht van de God van zijn vaderen, en bad tot Hem. 

En Hij liet Zich door hem verbidden.’ 

Toen ‘erkende Manasse dat de HEERE God is’. En hoewel zijn zonde enerzijds niet vergeven kon 

worden, en Jeruzalem om zijn zonde verwoest werd (Jeremia 15:4), toch kan zelfs een zondaar als 

Manasse persoonlijk genadevolle vergeving ontvangen van de God van Israël. Aan dat bidden om 

vergeving, in de gevangenis in Babel, kende God zo’n hoge waarde toe dat Hij dat feit liet optekenen. 

Ter bemoediging van andere boetvaardige zondaars, die zich willen bekeren tot diezelfde God die 

genadig en barmhartig is, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en berouw heeft over het kwaad 

(Joël 2:13). En, geliefden, mocht één van jullie ooit van het smalle pad afdwalen, denk er dan aan dat 

de weg terug altijd openstaat. Dat de kus van de vergeving van de Vader op je wacht, zonder een 

enkel woord van verwijt. We weten heel goed wat wij verdienen, en we kunnen niet begrijpen 

waarom we het niet ontvangen. Het is ook nauwelijks te geloven dat God zo’n God is, en toch is het 

zo. Manasse ondervond dat Hij trouw is aan Zijn woord. Hij ondervond zelfs meer dan dat, zoals ook 

wij dat altijd zullen ervaren. God gaf aan deze slechte koning, die zich verootmoedigde, een 

kleinzoon: Josia. Josia bewees één van de allerbesten te zijn in de lange lijst van de koningen van 

Juda. Zo is de genade van God! 

Dat kleinzoontje van Manasse was pas 6 jaar oud toen zijn grootvader stierf. Maar we mogen gerust 

geloven dat de diepe verootmoediging en het berouw van de oude koning, samen met de ijver in het 

verwijderen van de afgodsbeelden die hij gemaakt had, en in het herstellen van het altaar van de 

HEERE (2 Kronieken 33:12-16), zo'n diepe indruk op het kind gemaakt hebben, dat dit onder de 

goede hand van God de middelen geweest zijn die zijn aandacht in dezelfde richting gekeerd hebben. 

Het is inderdaad droevig om te zien dat de zoon van Manasse zelf, Amon, hoewel hij pas 22 jaar was 

toen zijn vader stierf, niet in het minst beïnvloed werd door het berouw van zijn vader. Maar dat hij 

alleen de zonden uit zijn vroegere jaren navolgde; hij ‘vernederde zich niet voor het aangezicht van 

de HEERE, zoals zijn vader Manasse zich vernederd had. Deze Amon was het die zijn schuld steeds 

groter maakte’ (2 Kronieken 33:23). Wat een ernstige en dringende boodschap is dit voor ons, om 

ons ervan te overtuigen dat wij kinderen van hun prille jeugd af moeten leiden in het rechte spoor. 

En laten wij bedenken dat zij volgen waar wij hen leiden. 

 

 

JOSIA 

Josia was pas acht jaar oud toen hij begon te regeren, maar als jongen van een jaar of vijftien, 

zestien, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. Hier vinden we weer een geschiedenis waar 

de Heilige Geest met vreugde over uitweidt. Laten we er eens op letten hoeveel plaats er in de Bijbel 

besteed wordt aan Josafat, Hizkia en Josia, en we zullen de vreugde begrijpen die Gods hart heeft 

over mensen die Hem oprecht zoeken. We kunnen blij zijn zich als we de jonge koning zien, op het 

moment dat de priester Hilkia de Bijbel vindt die zoveel jaren verloren en vergeten was. Hilkia vindt 

die als ze het huis van de HEERE reinigen en herstellen. Josia had er nooit eerder van gehoord of hem 
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gezien. In die toestand was Juda gekomen. Wat een les voor ons! Lang geleden had de Heere gezegd: 

‘Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw 

hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En leer ze aan uw kinderen door 

erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat; en 

schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten, opdat uw dagen en de dagen van uw 

kinderen in het land waarvan de HEERE uw vaderen gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk 

worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat’ (Deuteronomium 11:18-21). Maar in de 

dagen van Josia, en in de dagen van zijn vader, was dat gezegende Boek zo verwaarloosd dat koning 

noch hogepriester zelfs maar van het bestaan afwisten. Geen wonder dat het volk afdwaalde. Een 

volk zonder Bijbel kan niets anders doen en met een gezin zonder Bijbel zal het net zo gaan. 

Kinderen, dit is een dringende boodschap voor jullie. Het is er ook één die mijzelf sterk veroordeelt. 

Maar jullie, geliefden, jullie hebben nog steeds de gelegenheid. Geve de Heere dat jullie je kinderen 

beter vertrouwd maken met hun Bijbel dan ik het ooit gedaan heb. Ja, laat ze dat kostbare Boek leren 

liefhebben, en laten ze het opbergen. Niet onder stof en puin zoals het volk van Jeruzalem deed, 

maar in hun eigen hart. Maar jullie zijn het die hen moeten leiden (niet dwingen) dit gezegende boek 

te leren kennen, liefhebben en eren. 

Hilkia, de priester, gaf het boek aan Safan, de schrijver. Hij bracht het naar de koning en las het hem 

voor (net zoals mijn ouders dat probeerden te doen voor ons, om de geschiedenissen voor ons tot 

leven te brengen). De koning had uiteraard in zijn leven nog nooit iets gehoord als dit, want hij had 

voor die tijd nooit een Bijbel gezien. Wat was het resultaat? Hij scheurde zijn kleren en huilde voor 

het aangezicht van de HEERE (2 Kronieken 34:27). Hij deed echter meer. Hij zond Hilkia en Safan en 

enkele anderen naar Hulda, de profetes. Misschien had Hulda een Bijbel, ik weet het niet, maar ze 

had een trieste en ernstige mededeling voor de goede, jonge koning: ‘Zo zegt de HEERE, de God van 

Israël: Zeg tegen de man die u naar Mij toe gestuurd heeft: Zo zegt de HEERE: Zie, ik ga onheil over 

deze plaats brengen en over de inwoners ervan, namelijk al de vervloekingen die in de boekrol 

beschreven zijn die men in de tegenwoordigheid van de koning van Juda gelezen heeft. Omdat zij Mij 

verlaten hebben en reukoffers aan andere goden gebracht hebben, zodat zij Mij tot toorn verwekt 

hebben met al het werk van hun handen, daarom zal Mijn grimmigheid uitgegoten worden over deze 

plaats en niet uitgeblust worden. Maar tegen de koning van Juda, die u gestuurd heeft om de HEERE 

te raadplegen, tegen hem moet u dit zeggen: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Wat betreft de 

woorden die u gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is en u zich voor het aangezicht van God 

vernederd hebt, toen u Zijn woorden hoorde tegen deze plaats en de inwoners ervan, en u zich voor 

Mijn aangezicht vernederd hebt, u uw kleren gescheurd hebt en voor Mijn aangezicht gehuild hebt, 

daarom heb Ík u ook verhoord, spreekt de HEERE. Zie, Ik ga u met uw vaderen verenigen en u zult met 

vrede in uw graf bijgezet worden. Uw ogen zullen al het onheil dat Ik over deze plaats en over de 

inwoners ervan ga brengen, niet zien’ (2 Kronieken 34:23-28). 

Dat was de diep trieste boodschap. Zelfs een koning als Josia, ook al kon hij het vreselijke oordeel 

uitstellen, kon het niet afwenden. Het berouw van de koning en het volk van Ninevé stelde het 

oordeel over die stad vele jaren uit, maar uiteindelijk kwam het toch. En Josia werd voor het 

komende oordeel weggenomen toen hij nog een jonge man was, pas 39 jaren oud; precies de leeftijd 

waarop God tegen Hizkia had gezegd dat hij sterven moest. Hoeveel beter zou het geweest zijn voor 

Israël als Hizkia op zijn God had willen vertrouwen. Dan zou Manasse nooit geboren zijn. Want het 

was in wezen Manasse die de oorzaak was van de uiteindelijke val van Israël. Eigenzinnigheid was de 
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oorzaak van de dood van Josia. Hij had besloten te strijden tegen Necho, de koning van Egypte. God 

waarschuwde hem het niet te doen, maar hij wilde zijn eigen weg gaan, net als Hizkia vóór hem. Hij 

luisterde niet naar de woorden van Necho, die uit de mond van God kwamen, en bond de strijd aan 

in de vlakte van Megiddo. Toen raakten de schutters koning Josia; en de koning zei tot zijn dienaren: 

‘Breng mij weg, want ik ben zwaargewond’ (2 Kronieken 35:22,23). Hij stierf en heel Juda en 

Jeruzalem bedreven rouw over Josia. En Jeremia zong een klaaglied over Josia. 

Wel, zij hadden reden om te rouwen en te weeklagen, want met de dood van Josia was de tijd van de 

geschiedenis van Juda bijna om. Ons rest alleen nog de zeer treurige vermelding van zijn zoon en 

kleinzoon. En weer komt die oude vraag op: Waarom moet zo’n goede koning nu zulke slechte zonen 

hebben? Ik veronderstel dat de eigenzinnigheid het eerste antwoord is, die nauwelijks zó sterk naar 

voren had kunnen komen dat ze zijn dood zou veroorzaken, wanneer ze niet al vóór die tijd vaker 

aanwezig was. Eigenzinnigheid is een moeilijk te onderscheiden zaak. Veel kinderen van God, die 

zichzelf verheffen op hun heiligheid, wandelen in werkelijkheid in eigenzinnigheid. Het is het 

liefhebben van de eigen weg, en wie van ons kan tegen deze aanklacht een ‘niet schuldig’ laten 

horen? Dit brengt ons tot verootmoediging en we moeten erkennen dat dit vele malen de oorzaak is 

geweest van ons falen. Het is geen gemakkelijke les om met een waarachtig hart te zeggen: ‘Niet 

mijn wil, maar Uw wil geschiede!’ 

Er is echter misschien nog een reden gegeven in de Schrift. Op een verborgen plaats, zoals dat zo 

vaak het geval is met de zonden van gelovigen, zodat men zich haast schaamt om ze aan het licht te 

brengen. De profeet Zefanja profeteerde gedurende de regering van Josia, en hij heeft speciaal iets 

te zeggen over de jonge prinsen en de kinderen van de koning (diezelfde jonge mensen, die korte tijd 

later koningen zouden worden, en ook hun zusters): ‘Ik zal de vorsten straffen, en de 

koningskinderen, en allen die gekleed gaan in uitheemse kleding’ (Zefanja 1:8). Wij leven in de tijd dat 

onze jeugd er erg veel voor voelt zich met vreemde kleding te kleden. Maar zij en hun ouders zullen 

er goed aan doen te bedenken dat het deels aan de uitheemse kleding te danken was, dat het 

koninkrijk Juda zo'n vreselijke val beleefde. In de Nieuwe vertaling wordt het weergegeven met 

‘uitheemse kleding’. En we zien dat Jesaja, waarschijnlijk 150 jaar eerder, Israël al ernstig 

gewaarschuwd had voor het komende oordeel, omdat het geheel beïnvloed is door het Oosten 

(Jesaja 2:6). We begrijpen deze aanhaling wat beter als we in Ezechiël 23:14,15 lezen dat Juda 

geboeid was door de beelden van de mannen van Assyrië, ‘getekend in rode kleuren, die een gordel 

om hun middel droegen, met een overhangende tulband om hun hoofd, die er allen uitzagen als 

officieren, die leken op Babyloniërs uit Chaldea, hun geboorteland. Zij (= Juda) werd op hen verliefd, 

zodra zij hen met eigen ogen zag, en zij stuurde gezanten naar hen toe, naar Chaldea. De Babyloniërs 

kwamen bij haar…’. 

We hebben gezien dat het begin van de geschiedenis van Israël in hun eigen land ontsierd werd door 

een Babylonische mantel (Jozua 7:21). Wat buitengewoon treffend dat het opnieuw een 

Babylonische mantel is die deze geschiedenis afsluit. Babylon spreekt van de wereld. Het is dezelfde 

plaats als Babel, wat ‘verwarring’ betekent. En wanneer we de dingen van deze wereld in de dingen 

van God inbrengen, kan er niets anders dan verwarring zijn. In de eerste dagen van de geschiedenis 

van Israël was er geestelijke kracht om het kwaad weg te doen. Maar helaas, zelfs in de dagen van 

Josia, zelfs in zijn eigen huisgezin, was een dergelijke kracht niet aanwezig. De kinderen van de 

koning droegen openlijk die vreemde, uitheemse kleding. In Israëls begintijd was het nog verborgen 

in de tent, maar nu vrijuit, openlijk gedragen. Dit tekende hen en liet zien waar hun harten aan 
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toebehoorden. De kleren die onze kinderen dragen maken zichtbaar waar hun harten aan 

toebehoren, hetzij aan wat hun natuurlijke hemelse sfeer zou moeten zijn, hetzij aan de wereld met 

haar mode en haar wegen. De wereld heeft helaas een welkom en een toebereid huis gevonden in 

het beleid van de goede koning van Juda, en daarom moest het oordeel komen. Vriendschap met de 

wereld is vijandschap met God. ‘Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van 

God aangemerkt’ (Jakobus 4:4). God noemt zulke mensen ‘overspelers en overspeelsters’. Is er een 

ernstiger uitspraak? O, kinderen, wanneer jullie je kinderen liefhebben, laat deze waarheid dan diep 

in jullie harten doordringen. 

Ik zal niet proberen de val van het huis van Josia te beschrijven. Die is te droevig en jullie weten dat 

net zo goed als ik. En anders moet je dat gedeelte maar zelf lezen. Het sluit de geschiedenis van Israël 

en Juda nagenoeg af. Maar we hebben toch nog twee of drie geschiedenissen, die we bekijken 

moeten, voor we deze bespreking van het Oude Testament beëindigen. 

 

 

DANIEL 

Eerlijk gezegd behoort Daniël niet tot degenen die we zouden bespreken, want we weten niets van 

zijn ouders. Maar hij leefde ongeveer in dezelfde tijd als de jonge vorsten die we zojuist besproken 

hebben. Hij was een jonge man toen zij jong waren. Hij stond bloot aan dezelfde verleidingen, 

waarvoor zij bezweken, zowel in hun geboorteland Juda als later in het land Babel. Want 

waarschijnlijk was Daniël zelf één van de jonge vorsten tegen wie de profeet Zefanja op zo'n ernstige 

toon had gesproken. Jullie herinneren je dat Daniël en zijn vrienden zelfs het voedsel van Babel 

weigerden, en in plaats daarvan groenten aten en water dronken. Daniël nam zich in zijn hart voor 

om zich niet te verontreinigen (Daniël 1:8). Het is dat ‘voornemen in zijn hart’ dat Daniël had, en dat 

in de eerste gemeente gevonden werd (Handelingen 11:23), dat jullie en ik vandaag aan de dag nodig 

hebben. Dat onze kinderen in ons mogen zien dat we volstrekt en in alle opzichten volkomen vóór 

Christus zijn. En dat er een absolute, scherpomlijnde afscheiding is van de wereld en haar wegen en 

normen - of het nu over kleding, eten of drinken of iets anders gaat. Dat we net als Paulus kunnen 

zeggen: ‘Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus 

Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld’ (Galaten 6:14). 

Paulus en de wereld waren doodsvijanden. Ze hadden elkaar niets te zeggen. Overdenk, mijn 

kinderen, deze vorsten van Juda. Geve God jullie genade om ieder van jullie kinderen Daniël te laten 

volgen, en niet de zonen van Josia. 

 

 

MORDECHAI 

Een kort woord over Mordechai, om degenen die neven of nichten hebben, blij te maken. We 

hebben gezien wat een troost Othniël betekende voor zijn oom Kaleb. En zo zijn er nog anderen die 

we hadden kunnen bespreken. Wat een plezier zal de jonge Jonathan zijn oom David gegeven 

hebben, toen hij de reus versloeg die zes vingers en zes tenen aan elke hand en voet had (2 Samuël 

21:20,21). Maar zeer waarschijnlijk was het het voorbeeld van zijn oom David geweest dat hem de 

moed had gegeven om dit te doen. En jullie, geliefden, zijn ooms en tantes, naast jullie vader- en 

moederschap.  
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Wat zal Esther echter een vreugde betekend hebben voor haar neef, gedurende die donkere dagen 

dat ze leefde in het paleis te Susan, waar over hun lot beslist werd. En Mordechai had zijn jonge nicht 

opgevoed, als wees, in de vreze van God. Zodat ze, wanneer ze ouder werd, zelfs aan het hof van de 

koning niet afwijkt van wat ze jong geleerd heeft. Ik zal niet stilstaan bij de geschiedenis zelf, want 

die kennen jullie allemaal, maar ik wilde jullie aan dit prachtige voorbeeld herinneren van Spreuken 

22:6: ‘Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan 

niet afwijken’. 

Het lijkt erop dat Esther en Mordechai leefden in de tijd na de herbouw van de tempel te Jeruzalem. 

En het lijkt vreemd dat personen als deze twee niet teruggekeerd waren naar het land van hun 

vaderen. Misschien is dit één van de dingen die God toelaat. Misschien is het ons gebrek aan 

toewijding of geloof dat ons verhindert het beste pad te kiezen. Maar God neemt aan wat wij hebben 

en gebruikt ons in de plaats die we zelf uitgekozen hebben, zelfs als dat niet de plaats van Zijn keuze 

is. Het is erg bemoedigend en vertroostend voor onze zwakke harten - en vooral als wij ervaren hoe 

sterk we tekortschieten - dat we weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die 

God liefhebben. Wat een prachtig voorbeeld is het boek Esther van deze gezegende waarheid, zelfs 

al wordt de naam van God, evenmin als het woord ‘God’, er niet één keer in genoemd. 

 

 

SALLUM EN ZIJN DOCHTERS 

Ik kan deze reeks overdenkingen over ouders en hun kinderen in het Oude Testament niet afsluiten 

zonder te kijken naar Sallum. Het was misschien zo'n dertig jaar later dan Esther en Mordechai dat 

Nehemia, de schenker van de koning, opging naar Jeruzalem om de muur te herbouwen. De tempel 

was al heel wat jaren daarvoor gereedgekomen, maar de muur lag nog steeds volledig in puin. En 

Nehemia heeft zoveel verdriet over deze zaak dat hij zelfs zijn leven riskeert als hij dit probleem 

aankaart bij de koning. Maar Nehemia was een man van gebed en God laat hem niet alleen vrijuit 

gaan, maar vergunt hem zijn hartsverlangen zodat hij naar Jeruzalem mag gaan om de muur te 

bouwen. Ik zal bij deze geschiedenis niet stilstaan, die jullie allemaal zeker kennen en hopelijk 

liefhebben. De nobele geest van Nehemia zette de harten van het volk in beweging en samen gaan zij 

aan het werk. De kleine details die de Heilige Geest vermeldt, over sommigen die twee gedeeltes 

bouwden, over anderen die hun schouders niet zetten onder de dienst van hun heren (Nehemia 3:5), 

al deze dingen zijn meer dan belangrijk. Maar bij Sallum – de overste over de helft van Jeruzalem – 

en zijn dochters wil ik een ogenblik stilstaan. Waarschijnlijk was hij een welvarend man in zijn 

kwaliteit van heerser over half Jeruzalem. De meisjes waren waarschijnlijk opgegroeid in een mooi 

huis, met dienaren om het werk te doen. Het is heel goed mogelijk dat hun handen gaaf en zacht 

waren en helemaal niet gewend aan hard werk. Maar wanneer de oproep komt om de muur van 

Jeruzalem te bouwen, gaat Sallum zelf. Niet met zijn dienaars, niet met ervaren, gehuurde 

metselaars, maar met zijn eigen dochters (misschien had hij geen zonen). En deze meisjes hebben 

ongetwijfeld oude kleren aangetrokken, de rommel weggedragen, stenen verzameld en specie 

gesjouwd. De Heere zag toe en vermeldde het dat de dochters van Sallum klaar stonden om hun 

vader te helpen in het werk dat mannen hadden moeten doen. Flinke meisjes! 

Dat jullie dochters net zo mogen zijn als zij! En ik twijfel er helemaal niet aan dat hun handen pijn 

gingen doen. Dat ze blaren kregen, dat ze gewond en gekneusd werden en dat ze toch doorgingen 

met het bouwen van de muur. Flinke meisjes! Ik houd van die dochters van Sallum. Ik heb een jonge 



54 
 

man gekend die een aantal uitstekende aanbevelingen had, maar waar hij het meest trots op was, 

was deze zeer korte zin: ‘Hij is niet bang om zijn handen vuil te maken’. De dochters van Sallum 

zouden dezelfde aanbeveling verdiend hebben. 

Voor zover ik weet zijn deze meisjes de laatste kinderen die we met hun ouders zien in de 

geschiedenissen van het Oude Testament, behalve wanneer we denken aan de kinderen met 

heidense moeders die de taal van Kanaän niet goed konden spreken: en het is niet mijn bedoeling 

me daarmee bezig te houden. 

Het beeld van deze meisjes, die met hun vader voor de Heere werkten, is zo ongeveer het mooiste 

en meest bruikbare beeld waarmee we onze overdenkingen kunnen afsluiten. Het is mijn verlangen, 

niet alleen wat mijn dochters betreft, maar ook voor mijn zoons, dat wij samen in één geest en één 

van ziel mogen medestrijden voor het geloof van het Evangelie (Filippenzen 1:27). Geve God dat aan 

mij, geve Hij het aan jullie! 

‘En u kent zijn beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het Evangelie, zoals een kind met zijn 

vader’ (Filippenzen 2:22). 
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HET NIEUWE TESTAMENT 
 

ZACHARIAS EN ELISABET 

De eerste ouders uit het Nieuwe Testament die we zullen bestuderen, zijn Zacharias en 

Elizabet. Het Goddelijk getuigenis over hen klinkt als volgt: ‘In de dagen van Herodes, de 

koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias 

was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet. Zij waren 

beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en 

verordeningen van de Heere. En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was en 

zij beiden op leeftijd gekomen waren’ (Lukas 1:5-7). 

Zacharias en Elizabet woonden in het heuvelachtige gebied van Juda, maar het lot wees 

Zacharias aan om te reukofferen in de tempel in Jeruzalem, terwijl het volk buiten wachtte. 

Terwijl hij het reukoffer bracht, verscheen de engel Gabriël aan hem. Hij zei: ‘Wees niet 

bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren 

en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen 

zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en 

geen sterkedrank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest 

vervuld worden, hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God. En hij zal 

voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren 

tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om 

voor de Heere een toegerust volk gereed te maken’ (Lukas 1:13-17). 

Het was Zacharias duidelijk geworden dat het een engel was die tegen hem sprak, want hij 

raakte in verwarring en vrees overviel hem. En toch geloofde hij niet wat de engel hem 

meedeelde. ‘Hoe zal ik dat weten?’, vraagt hij aan de engel. Zo is het hart van de mens, zo is 

zelfs het hart van zo’n geëerd man als Zacharias. Iemand met zo’n opmerkelijk getuigenis: 

‘rechtvaardig voor God en wandelend onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen 

van de Heere’. En toch wil hij Gabriël niet op zijn woord geloven! Maar zijn wij een haar 

beter? Zijn wij altijd bereid om Hem, die groter is dan Gabriël, op Zijn woord te geloven? 

Helaas, de meesten onder ons zullen moeten zeggen: ‘Zacharias, hoe zou ik u veroordelen? 

Dat zou alleen maar mijn eigen veroordeling inhouden’. Voor ons is het alleen nog erger, 

omdat het het woord van de Heere God Zelf is dat we zo vaak aarzelen aan te nemen zoals het 

er staat, zonder redeneren. En toch had Zacharias geloof. Hij had niet ‘rechtvaardig voor God’ 

kunnen zijn als hij geen geloof had gehad; want ‘dat door de wet niemand gerechtvaardigd 

wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven’ (Galaten 3:11). 

Het is ook duidelijk dat Zacharias gebeden had en de Heere om een zoon had gevraagd, want 

de engel sprak: ‘Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord’. Ik geloof dat 

Zacharias erg veel lijkt op ons, die werkelijk christenen zijn. We hebben wel geloof, maar 

toch, wanneer het op de dagelijkse dingen van het leven aankomt, zoals het opvoeden van 

kinderen, die dagelijkse zorgen en behoeften, hoe vaak zijn we dan niet geneigd te twijfelen 

aan onze Heere! 

Ik denk dat misschien de grote les voor ons, ouders, in deze lieflijke geschiedenis ligt in: ‘Heb 
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geloof in God’. Als het al zo ernstig was om aan het woord van de engel te twijfelen, dat het 

Zacharias voor lange tijd stom deed zijn, wat moet het dan voor het liefhebbende hart van de 

Heere zijn, wanneer jullie en ik zo terughoudend zijn om Hem op Zijn woord te geloven? 

Zelfs wij, mensen, willen graag vertrouwd worden; een engel verwacht dat hij geloofd wordt; 

zullen wij dan twijfelen aan Hem, die ver boven de engelen uitgaat? Zullen wij twijfelen aan 

Hem wanneer we weten dat het onmogelijk is dat Hij liegen zou? Maar let op de genade van 

God. Het ongeloof van Zacharias kost hem vele maanden zijn spraakvermogen, maar hij 

verliest er zijn zoon, waarvoor hij gebeden had, niet mee. En dat kleine kind groeide op tot 

zo'n man, dat zijn (en onze) Heere van hem zei: ‘Voorwaar, ik zeg u: Onder hen die uit 

vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper’ (Mattheüs 

11:11, Lukas 7:28). En zo is volgens mij de geschiedenis van Johannes de Doper en zijn 

ouders vol bemoediging voor ons, ouders, ook al brengt ze voor de meesten van ons een 

vermaning mee. Laten we deze ootmoedig aannemen en meer bereid zijn om de woorden van 

de Heere te geloven, die op hun tijd vervuld zullen worden. 

Ik geloof echter dat er nog een heerlijke les voor ons in deze geschiedenis ligt opgesloten. In 

het veertiende vers kan de tekst ook vertaald worden met: ’hij zal u tot blijdschap en vreugde 

zijn’. Ik weet zeker dat de Heere wil dat elk van onze kinderen ‘tot blijdschap en vreugde’ is 

voor ons. Hij zegt in Psalm 127: ‘Kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van 

de schoot is Zijn beloning’. Daarom twijfel ik er niet aan dat Hij wil dat ieder van hen ‘tot 

blijdschap en vreugde’ is voor ons. Ik weet dat het vaak niet zo is, maar is het dan meestal niet 

zo dat de meeste schuld bij ons ligt? 

 

 

HET HUISGEZIN IN NAZARETH 

Het is opmerkelijk dat we maar weinig huisgezinnen in het Nieuwe Testament aantreffen. 

Maar het huisgezin dat nu voor onze aandacht staat, neemt een aparte plaats in.  Nooit is er 

een Kind geweest als dat Kind dat geboren werd in die stal in Bethlehem, omdat er voor Hem 

geen plaats was in de herberg. 

Wat zouden we graag stil blijven staan bij dat bijzondere huisgezin in Nazareth, maar de 

wijsheid van God heeft voor het grootste deel deze kinderjaren met een sluier bedekt. We zien 

een glimp van Hem als Hij 12 jaar oud is en we horen Hem tegen Zijn moeder zeggen: ‘Wist u 

niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?’. De ‘dingen’ van Zijn Vader betekenden 

de werkelijke sfeer waarin Hij leefde. Toch zien we Hem, de Heere der heerlijkheid, met Zijn 

ouders terugkeren naar dat nederige huis, waar Hij ‘hun onderdanig was’. 

In dat timmermanshuis in Nazareth werd Hij ‘grootgebracht’. Het is nagenoeg precies 

hetzelfde woord wat de Geest gebruikt van ons, bij onze kinderen, in Efeze 6:4 (trephoo en 

ek-trephoo). ‘Voed hen op in de onderwijzing en terechtwijzing van de Heere.’ Maar daarover 

zullen we later spreken. Laten we als ouders voor een ogenblik stilstaan bij dat 

‘grootbrengen’. 

Nooit is er zo’n kind geweest. Hij was nooit ongehoorzaam, nooit dwars, nooit zeurderig, 

nooit onbeleefd, nooit eigenzinnig, nooit liegend. Wat een verschil met ons, toen wij kinderen 
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waren! Hoe anders ook dan de kinderen die wij door Zijn genade nu proberen op te voeden! 

Hij had vier broers: Jakobus en Joses, en Judas en Simon, en zusters (Markus 6:3). In dit vers 

wordt Hij ‘de timmerman’ genoemd en ongetwijfeld heeft Hij als jongen en jongeman het vak 

van Jozef beoefend in de timmermanszaak. Mogelijk was Jozef toen al gestorven, omdat er 

over de Heere gesproken wordt als ‘de Zoon van Maria’ en Jozef niet genoemd wordt. 

We weten dat een tijdlang, nadat Hij Zijn dienst in het openbaar was begonnen, Zijn broers 

niet in Hem geloofden. Het is meer dan waarschijnlijk dat in die prachtige geschiedenis in 

Genesis de jaloezie van de broers, die zo verschilden van hun broer Jozef, slechts een beeld 

was van de jaloezie van de ongelovige broers in Nazareth. Dat zal het leven van dit Kind 

moeilijk gemaakt hebben, maar het is mooi om te zien, dat ‘Jakobus, de broer van de Heere’ 

(Galaten 1:19), die op Hem volgde in leeftijd, en die misschien het dichtst bij Hem stond, al 

spoedig tot inkeer kwamen een getrouw en gelovig volgeling van Hem werd. En Jakobus was 

niet de enige van de vier die zich door Hem liet overtuigen, want in 1 Korinthe 9:5 vinden we 

de broeders van de Heere samen met Kefas genoemd. En we mogen wel aannemen dat, zoals 

we zouden verwachten, ieder lid van dat gezin in Nazareth een ijverig, trouw en toegewijd 

volgeling is geworden van hun en onze Heere Jezus Christus. 

Wanneer we de brief van Jakobus opslaan, die vrijwel zeker door de broer van de Heere 

geschreven is, dan lezen we in het eerste vers: ‘Jakobus, een dienstknecht van God en van de 

Heere Jezus Christus’. Het is bemoedigend om te zien hoe Jakobus de Heere Jezus Christus 

op deze manier met God verbindt, en daarmee zijn overtuigd geloof in de Godheid van 

Christus aantoont. En het is mooi op te merken hoe hij Hem van ganser harte belijdt als Heere 

en van zichzelf erkent ‘Zijn dienstknecht’ te zijn. Een dienstknecht, een slaaf, is iemand die 

voor een prijs gekocht is. En Jakobus, de broer van de Heere, belijdt dit openlijk van zichzelf 

in de eerste woorden van zijn brief.  

Gaat onze fantasie te ver als we veronderstellen dat de tijd waarin onze Heere ‘grootgebracht’ 

werd in hetzelfde gezin als Jakobus, Zijn broer, er mede toe heeft bijgedragen om hem te 

winnen voor Hem die nu zijn Heere geworden was? In het licht van 1 Petrus 3:1 mogen we 

veronderstellen dat dit het geval geweest is. Petrus spreekt daar over ongelovige mannen en 

zegt: ‘Als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de 

vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden’. Het woord dat met levenswandel 

vertaald is, betekent eigenlijk ‘levenswijze, gedrag, optreden’. Het is een woord waarvoor 

Petrus een voorkeur heeft. Hij gebruikt het in zijn twee kleine brieven acht keer, terwijl we 

het verder in het hele Nieuwe Testament nog maar vijf keer tegenkomen. Zo zal het gedrag 

van de gelovige vrouw haar ongelovige man ‘winnen’. Jakobus gebruikt hetzelfde woord in 

hoofdstuk 3:13 van zijn brief. Ik vraag me af of hij bij het schrijven van deze woorden 

gedacht heeft aan de levenswijze, het gedrag en het optreden van Hem die hij van zo dichtbij 

had meegemaakt tijdens zijn kinderjaren, als jongen en als man. Zijn moeder bewaarde al 

deze woorden in haar hart en ik twijfel er niet aan dat Zijn woorden en Zijn levenswijze ook 

diep in het hart van Jakobus waren doorgedrongen. 
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‘LAAT DE KINDEREN’ 

Ik kan de moeders die hun kinderen tot de Heere brachten, met de bedoeling dat Hij de 

handen op hen zou leggen en zou bidden, niet overslaan. We vinden het verhaal drie keer 

verteld, in Mattheüs 19:13-15, Markus 10:13-16 en Lukas 18:15-17. Lukas, de geneesheer, 

vertelt ons dat het ‘jonge kinderen’ waren (brephè), en Markus, die zo vaak de kleine details 

over de blik, de stem of de handeling van de Heere vertelt, zegt: ‘Hij omarmde hen legde de 

handen op hen en zegende hen’. De Geest van God gebruikt hier een zeer krachtig woord voor 

zegenen, dat alleen aan deze kleine kinderen voorbehouden is en verder in het Nieuwe 

Testament nergens gebruikt wordt. Het zou vertaald kunnen worden met ‘Hij zegende hen 

vurig’. En als de discipelen deze moeders bestraffen, is het ook Markus die zegt dat de Heere 

het hun ‘zeer kwalijk’ nam. Opnieuw gebruikt de Geest een zeer sterke uitdrukking, die de 

betekenis heeft van ‘gegriefd, verontwaardigd, boos’ zijn. 

Jullie herinneren je dat Hij zei: ‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet’. We 

lezen in het Nieuwe Testament zes keer van anderen dat ze zeer misnoegd waren, gegriefd, 

verontwaardigd, boos. Bij de discipelen zelf bij meer dan één gelegenheid, bij de Farizeeën, 

de overste van de synagoge. Maar we vinden dit woord slechts één keer door onze Heere 

gebruikt, en dat was tegenover Zijn discipelen toen ze probeerden de moeders te verhinderen 

hun kinderen tot Hem te brengen. Er ligt een heel ernstige les voor ons in dit woord, want er 

zijn er helaas velen in onze tijd, onder wie ook goede mensen, die in de voetstappen van de 

discipelen treden en proberen te verhinderen dat Christelijke ouders hun kinderen tot de Heere 

brengen. Deze personen denken dat ze God een dienst bewijzen, maar ik ben verdrietig en 

bang dat de Heere gegriefd, verontwaardigd en boos is. ‘Geliefde, volg niet het kwade na 

maar het goede’ (3 Johannes:11). 

 

 

ENIGGEBOREN KINDEREN 

In het evangelie van Lukas vinden we een speciale groep van families die de moeite van het 

overdenken waard zijn. Het zijn die families, waarin we dat treffende woord ‘eniggeboren’ 

vinden. We kennen het woord zo goed uit de teksten van de apostel Johannes, de discipel die 

Jezus liefhad. Het brengt ons onmiddellijk in gedachten dat God de wereld zo heeft liefgehad, 

‘dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft’ (Johannes 3:16), of bij ‘de Eniggeborene van 

de Vader, vol van genade en waarheid’ (Johannes 1:14), of bij‘de eniggeboren Zoon, Die in 

de schoot van de Vader is’ (Johannes 1:18). In totaal gebruikt Johannes dit geweldige woord 

vijf keer voor de Heere Jezus, waarvan één keer in de eerste brief. Maar Lukas gebruikt 

precies ditzelfde woord al eerder in de Bijbel voor drie families, als het ware om ons, voordat 

de Geest het zou gebruiken voor de ‘Eniggeborene van de Vader’, iets te leren over de 

bijzondere gevoelswaarde ervan. 
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DE WEDUWE VAN NAÏN 

Zoals jullie je herinneren was Lukas een dokter. Hij bezat het vermogen om de 

bijzonderheden van ziekte en lijden in zich op te nemen. In Lukas 7:11-15 vinden we het 

verhaal dat de Heere een begrafenisstoet tegenkomt, afkomstig uit het stadje Naïn. Er was een 

dode, de eniggeboren zoon van zijn moeder, een weduwe. En toen de Heere haar zag, was Hij 

innerlijk met ontferming bewogen over haar, en zei Hij tegen haar: ‘Huil niet. En Hij ging 

naar de baar toe en raakte die aan (de dragers nu stonden stil) en Hij zei: Jongeman, Ik zeg 

u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En Hij gaf hem aan zijn 

moeder’. 

Wat een meevoelen, wat een begrip, wat een genade zien we hier uitgaan van onze Heiland. 

Hoe goed kende Hij dat moederhart en deelde Hij in haar verdriet. Hij vroeg de jongeman niet 

om Hem te volgen, maar gaf hem terug aan zijn alleenstaande moeder, om haar tot troost en 

steun te zijn. 

‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’. Hij verandert niet. Ook 

wij zullen vandaag Zijn meeleven, liefde en begrip op dezelfde manier ervaren, zoals het toen 

buiten de poort van Naïn was. 

In Lukas 8:41-56 hebben we de bijzondere geschiedenis van Jaïrus, een leidinggevende in de 

synagoge. Zijn eniggeboren dochter van ongeveer twaalf jaar oud lag op sterven. Jaïrus bad 

de Heere om naar zijn huis te komen om haar te genezen, maar er was oponthoud onderweg. 

En voor de Heere het huis bereikte, kwam er al een boodschapper om mee te delen dat het 

meisje gestorven was. ‘Allen huilden luid en bedreven rouw over haar. Hij zei: Huil niet; zij 

is niet gestorven, maar zij slaapt. En zij lachten Hem uit, omdat zij wisten dat zij gestorven 

was. Maar toen Hij hen allen naar buiten gestuurd had, pakte Hij haar hand en riep: Kind, 

sta op! (Markus haalt nauwkeurig de door de Heiland gebruikte woorden aan: Talitha koemi, 

wat letterlijk zou kunnen betekenen: Lieve kleine, ik zeg u, sta op). En haar geest keerde 

terug en zij stond onmiddellijk op; en Hij gaf opdracht dat men haar te eten zou geven. En 

haar ouders waren buiten zichzelf, en Hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen wat er 

gebeurd was.’ 

Opnieuw zien we het liefhebbende meeleven van de Heere, vol begrip. En laten we er 

opnieuw aan denken dat Hij vandaag Dezelfde is. Misschien hebben jullie een kleine verloren. 

Die ‘lieve kleine’ is niet verloren: Hij zal hem of haar teruggeven. Niet precies op de manier 

zoals Hij Jaïrus zijn lieveling teruggaf, maar op een betere manier. Jullie herinneren je dat 

toen Job al zijn kinderen verloor en al zijn goederen, hij zijn bezittingen dubbel terugontving, 

maar slechts hetzelfde aantal kinderen, want de Heere zou hem de andere kinderen 

teruggeven. Die waren niet verloren gegaan, ze waren alleen hun vader voorgegaan. Wat een 

troost om te bedenken dat de Heere ook nu onze kinderen ziet als ‘lieve kleinen’. Misschien is 

dat bij anderen niet het geval, maar wel bij de Heere. Hij heeft hen gekocht met Zijn eigen 

bloed en heeft hen zo lief dat Hij elk geliefd kind bij Zich zou willen hebben in Zijn huis, 

voor eeuwig. 

 

 

DE MAANZIEKE JONGEN 
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In Lukas 9:38 lezen we van een arme, vertwijfelde vader die zijn zoon, die door een onreine 

geest bezeten was, naar de discipelen gebracht had. De discipelen hadden de onreine geest 

niet kunnen uitwerpen. Het was een uitermate verschrikkelijke toestand en in zijn verdriet 

roept de vader het uit: ‘Meester, ik bid U, kijk toch naar mijn zoon, want hij is mijn enig kind.’ 

Het is niet toevallig dat de Geest dit treffende woord gebruikt in deze drie indrukwekkende 

geschiedenissen. Het is eerder om onze harten voor te bereiden, zodat we dieper zouden 

kunnen indringen in wat het voor God betekende om Zijn eniggeboren Zoon voor jullie en mij 

te geven. Mogen we deze les, al is het dan ook maar ten dele, leren. We zullen het nooit 

helemaal begrijpen, maar deze drie gevallen moeten ons iets leren van wat het de Vader kostte 

om ons – arme, verloren zondaars – te verlossen. De vader in deze geschiedenis had niet veel 

geloof, maar de Heere bestrafte de onreine geest, die uitging, waarna Hij het kind teruggaf aan 

de vader. In elk van deze gevallen geeft Hij het kind terug aan zijn ouders, hoewel Hij toch 

aanspraken op hen had kunnen laten gelden. Maar Hij is ook degene die het moederhart 

gemaakt heeft. En Hij weet en begrijpt en zorgt zoals geen ander kan, zelfs niet de meest 

nabije en meest geliefde. Laten we altijd bedenken dat Zijn meeleven, nu, in de problemen 

met onze kinderen, net zo echt en wezenlijk is als het lang geleden was. In ziekte of 

gezondheid, in leven of dood, steeds is het beste wat we met onze kinderen kunnen doen: ze 

aanbevelen bij onze Heere Jezus Christus. 

 

 

DE ZONEN VAN ZEBEDEÜS 

‘En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus 

genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En 

Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten 

meteen de netten achter en volgden Hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, 

namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader 

Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en Hij riep hen. Zij lieten meteen 

het schip en hun vader achter en volgden Hem’ (Mattheüs 4:18-22). Zo worden Zebedeüs en 

zijn zonen in het Nieuwe Testament geïntroduceerd. Uit Lukas 5 weten we dat Simon en 

Andreas er ook bij waren tijdens het vissen, en Markus 1 leert ons dat Zebedeüs niet alleen 

twee zonen had om te helpen, maar ook loonarbeiders.  

‘Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.’ We horen geen woord van 

verwijt van Zebedeüs. En als zijn vrouw Hem later ook volgde en Hem diende (Mattheüs 

27:55,56), horen we nog steeds geen protesten. We weten erg weinig van hem, al wordt zijn 

naam een keer of twaalf genoemd in de evangeliën. We schijnen iets meer te weten over ‘de 

moeder van de zonen van Zebedeüs’ dan over Zebedeüs zelf. Haar hart was blijkbaar 

gewonnen door de Meester, die haar zonen gevolgd waren. Ze wist dat Hij een Koning was en 

dat Hij eens in het bezit van Zijn koninkrijk zou komen. Misschien wist ze nog wel meer, 

want ze knielde voor Hem neer (Mattheüs 20:20,21). Maar ze dacht er niet aan en realiseerde 

zich niet dat Hij een verworpen Koning was, en dat zij leefde in de tijd van Zijn verwerping. 

Ze kwam met haar zonen om voor hen de hoogste plaats in het koninkrijk te verkrijgen. Ze 

wist niet dat Christus Jezus Zelf zich vernederde. En de Heere antwoordt haar: ‘U weet niet 
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wat u vraagt; kunt u de drinkbeker drinken die Ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden 

waarmee Ik gedoopt word?’. Ze meende dat ze daartoe in staat waren en Hij antwoorde dat ze 

Zijn drinkbeker wel zouden drinken en met Zijn dood gedoopt worden, maar Hij beloofde hun 

niet de hoge plaats die ze zochten. 

Het zou een heel boek worden en misschien wel vele boeken om de hele weg van de zonen 

van Zebedeüs te overdenken; maar ik wil het tafereel dat we zojuist voor de aandacht hadden, 

nog even bekijken. Ze waren niet de eersten tegen wie de Heere moest zeggen: ‘En zou ú voor 

uzelf grote dingen zoeken? Zoek ze niet’ (Jeremia 45:5). Ook wij komen soms in de verleiding 

grote dingen voor onszelf te zoeken, of voor onze kinderen. Zoek ze niet! Het is nu de tijd dat 

de Heere verworpen is. Het is nu de tijd dat wij de beker van Zijn lijden en smart mogen 

delen. Zoek geen rijkdom of macht voor jullie kinderen. ‘Maar wie rijk willen worden, vallen 

in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen 

wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door 

daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele 

smarten doorstoken.’ (1 Timotheüs 6:9-10). Het is veel beter om, net als 

Jakobus en Johannes, alles te verlaten en Hem te volgen. 

Aan de Joden waren aardse zegeningen en een aards erfdeel beloofd, maar ons burgerschap is 

in de hemel. Wij zijn niet van deze wereld, zoals onze Heere en Meester niet van deze wereld 

was. De dag van de heerlijkheid zal komen. Wij zijn mede-erfgenamen met Christus, 

‘wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik 

ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 

heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.’ (Romeinen 8:17, 18). 

 

 

MARIA, DE MOEDER VAN JOHANNES die ook Markus genoemd werd 

Jullie herinneren je de nacht dat Petrus, toen een engel hem uit de gevangenis leidde 

(Handelingen 12), naar het huis van Maria ging. Zij was de moeder van Johannes, die ook 

Markus genoemd werd. In haar huis werd die nacht een speciale bidstond voor Petrus 

gehouden. En de Heere hoorde en verhoorde de gelovigen toen ze nog aan het bidden waren. 

Ik ben bang dat ze geen erg groot geloof hadden (ze leken misschien wel wat op sommigen 

van ons vandaag), want toen Petrus kwam en op de deur klopte en Rhodé, het meisje dat 

opendeed, hen vertelde dat Petrus voor de poort stond, wilden ze haar niet geloven en zeiden 

ze dat ze ‘buiten zinnen’ was. Toen ze verzekerde dat het toch zo was, zeiden ze: ‘Het is zijn 

engel’ (of: zijn geest). 

Markus was een neef van Barnabas (Kolossenzen 4:10). Petrus schrijft over hem uit Babylon 

als ‘mijn zoon’ (1 Petrus 5:13). Markus moet, vanaf de tijd dat hij nog erg jong was, zich sterk 

gedrongen gevoeld hebben om de Heere te volgen. Hij had zo’n serieuze, christelijke moeder 

en neef, er kwamen gelovigen in het huis van zijn moeder bijeen, en hij was nauw verbonden 

met Petrus, die hij misschien al van jongs af aan kende. Sommigen menen dat hij de 

‘jongeman’ was, die een kleed om het naakte lichaam gedaan had toen ze de Heere in de hof 

volgden. Jullie herinneren je dat, toen ze hem grepen, hij het linnen kleed achterliet en naakt 
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van hen wegvluchtte (Markus 14:51,52). Alleen Markus beschrijft dit voorval, maar we weten 

niet met zekerheid of hij het geweest is. 

Maria had een huis dat groot genoeg was om de gelovigen erin te laten samenkomen, en ze 

heeft hun blijkbaar het gebruik ervan aangeboden. Barnabas had land dat hij verkocht en 

waarvan hij het geld aan de voeten van de apostelen neerlegde. Kennelijk was het een 

welgestelde en goede familie. 

Toen Barnabas en Saulus de gaven van Antiochië ter ondersteuning van de broeders in Judea 

overbrachten, zagen ze Johannes Markus. En toen ze uit Jeruzalem terugkeerden, namen ze 

hem met zich mee. Het zal niet lang daarna geweest zijn dat de Heilige Geest Barnabas en 

Saulus op hun eerste zendingsreis uitzond. Johannes Markus ging met hen mee ‘als dienaar’, 

of om hen te helpen (Handelingen 13:5). Het was niet lang voordat ze het gevaarlijke en 

moeilijke land binnengingen, dat Johannes hen verliet en terugkeerde naar Jeruzalem 

(Handelingen 13:13). Het Woord zegt ons niet dat het de gevaren en ontberingen van de reis 

waren, of heimwee naar zijn moeder, of welk motief dan ook dat hem deed teruggaan, maar 

het was zeker niet het volgen van de Heere. 

Wanneer we daarna weer van hem horen, zijn Paulus en Barnabas naar de grote vergadering 

in Jeruzalem geweest om te beslissen of degenen die uit de heidenen tot geloof gekomen 

waren, onder de wet gesteld moesten worden of niet (Handelingen 15). Paulus en Barnabas 

keerden terug naar Antiochië en na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas: ‘Laten wij nu 

terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het Woord van de Heere 

verkondigd hebben, en zien hoe het met hen gaat.’ Barnabas wilde zijn jonge neef weer met 

hen mee laten gaan, maar Paulus achtte het niet juist om hem mee te nemen die hen verlaten 

had en niet met hen meegegaan was naar het werk. Er ontstond verbittering en ze gingen uit 

elkaar. Barnabas nam Markus mee en voer naar Cyprus, terwijl Paulus Silas koos. Hij reisde 

verder nadat hij door de broeders aan de genade van God was opgedragen. Het was een trieste 

ruzie, en we lezen niet meer dat Paulus en Barnabas samenwerkten. 

Gelukkig is dit niet het einde van de geschiedenis, hoewel er misschien wel twintig jaar 

voorbijgaan voor we weer wat over Johannes Markus horen. Twintig jaar die voor het werk 

verloren gingen, voor zover we weten. Verloren, blijkbaar door ongeloof en gebrek aan moed. 

Waarbij we niets van berouw vinden, al is misschien – uiterlijk gezien – de dienst voor de 

Heere voortgezet. Dit zijn dingen die wel tot onze harten mogen spreken. Johannes Markus 

was een dienstknecht die faalde en die op grond van dat falen opzijgezet schijnt te zijn. 

Mogelijk is hij gedurende een deel van deze tijd bij Petrus in Babylon geweest (1 Petrus 

5:13). En wie was beter geschikt om een falende dienstknecht op het goede pad terug te 

brengen dan Petrus? Hij kon Markus herinneren aan dat vreselijke falen van hemzelf (waar 

deze ongetwijfeld al van afwist). En Petrus kon erop wijzen dat het voor hem niet nodig was 

om, wat de dienst betreft, opzijgezet te worden; dat er een weg terug was. Voor Petrus was het 

slechts een kwestie van dagen geweest voordat hij hersteld werd. Voor Markus waren het vele 

jaren. Maar er is een weg terug. We vinden Markus dan ook in Kolossenzen 4:10 in Rome, bij 

Paulus. Juist bij diegene die ertegen was geweest om met hem naar het werk te gaan. Zo hoort 

het te gaan. De ontmoeting tussen Markus en Paulus wordt niet beschreven, maar de oude 

smet is blijkbaar verwijderd en Paulus schrijft: ‘Aristarchus, mijn medegevangene, groet u, en 



63 
 

Markus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt - als hij bij u komt, 

ontvang hem dan - en Jezus, die Justus genoemd wordt. Zij zijn de enigen van de besnijdenis 

die mijn medearbeiders zijn in het Koninkrijk van God; zij zijn mij ook een vertroosting 

geweest.’ 

Het lijkt erop dat Markus nog niet opnieuw geaccepteerd was, maar nu zijn de dingen weer 

rechtgezet. De oude wond is geheeld, het falen is vergeven en Markus is Paulus, de 

gevangene, tot troost geweest. 

De dagen worden echter donkerder en de moed van de meesten schiet tekort. Bijna iedereen 

laat Paulus in de steek, maar Markus blijft hem trouw en toegewijd. Hij had zijn les goed 

geleerd, en in 2 Timotheüs 4:11 lezen we: ‘Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng 

hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening.’ Het is heerlijk 

om te zien hoe volledig Markus in zijn plaats hersteld is. ‘Van veel nut voor de ambtelijke 

bediening’, terwijl hij eens onbruikbaar was. Maar die dagen zijn voorbij en in het donkerste 

uur vraagt Paulus naar Markus. Paulus is nu niet opgesloten in zijn eigen  huurwoning, maar 

in een vreselijke Romeinse kerker. De overlevering vertelt ons dat het een laaggelegen kerker 

was, donker en vochtig, met geen andere opening dan een gat waardoor de gevangenen 

neergelaten werden. Daar in die kerker ontmoet Markus, naar we mogen aannemen, Lukas. 

De geliefde geneesheer die als enige bij Paulus was. En samen delen zij de verwerping en het 

gevaar van de dienst van de oude apostel, die alleen nog wacht op de tijd van zijn sterven. 

Markus en Lukas hebben elkaar sindsdien nauw gezelschap gehouden. De falende (maar 

herstelde) dienstknecht heeft ons geschreven over de Grote Dienstknecht, Die nooit faalde. En 

de geliefde geneesheer vertelt ons van de Grote Geneesheer, Die onder ons leefde, als Mens 

onder de mensen. 

Maar deze overdenkingen moeten over de verhouding van ouders tot kinderen gaan, en dat 

lijk ik helemaal vergeten te zijn. Wat is de les voor ons in dit opzicht? Ik geloof deze: ‘Oefen 

de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet 

afwijken’ (Spreuken 22:6). Hij mag eigenzinnig een tijdlang van de weg afdwalen en zich 

overgeven aan het vlees, maar wanneer hij oud is, zal de Heere hem terugbrengen naar de 

vroegere lessen en zal hij wandelen ‘overeenkomstig zijn levensweg’ Ik meen en ik hoop dat 

dit de les is in deze geschiedenis. Het is tenminste de les die ik eruit geleerd heb en ik geloof 

niet dat de Heere me verwijten zal dat ik dat gedaan heb. 

 

 

EEN REEKS HUISGEZINNEN 
 

CORNELIUS 
We hebben onze aandacht al aan veel huisgezinnen uit de Bijbel gegeven. Nu gaan we een 

opmerkelijke reeks huisgezinnen uit het Nieuwe Testament bestuderen. Allemaal afkomstig 

uit de heidenwereld en klaarblijkelijk met een speciaal doel door de Heilige Geest beschreven. 

Het eerste huisgezin dat we tegenkomen is, voor zover ik weet, dat van Cornelius. Hij was 

godvrezend met zijn hele huis (Handelingen 10:2). Het was terecht dat hij erop toezag dat zijn 
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hele huis hem volgde in zijn godvrezendheid, en God maakt daar speciaal melding van. Als 

Petrus van zijn bezoek aan Cornelius verslag doet aan de heiligen in Jeruzalem, zegt hij dat de 

Engel tot Cornelius zei dat hij Petrus uit Joppe moest ontbieden, ‘Die zal woorden tot u 

spreken waardoor u zalig zult worden en heel uw huis’ (Handelingen 11:14). 

We zullen bijna dezelfde woorden tegenkomen bij het overdenken van een ander ‘huis’. Dat 

lijkt erop te wijzen dat juist deze woorden, die het huisgezin insluiten, de bijzondere 

boodschap van de Heilige Geest weergeven voor hen die werkelijk behouden willen worden. 

We hoeven ons nu niet bezig te houden met de samenstelling van het huisgezin van Cornelius, 

maar we wijzen erop dat het woord hetzelfde inhoudt als het ‘u en heel uw gezin’ van lang 

geleden in Genesis 7:1. 

 

 

LYDIA 

Het volgende huisgezin dat we tegenkomen is dat van Lydia, ‘een purperverkoopster uit de 

stad Thyatira. En de Heere opende haar hart zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken 

werd. En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: Als u van 

oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er 

sterk bij ons op aan’ (Handelingen 16:14,15). De Heere opende het hart van Lydia en zij 

opende haar huis. Dat is allemaal persoonlijk. Haar persoonlijke behoudenis was 

onbetwistbaar en ze werd daarom gedoopt. Maar hoe zat het met haar huis? Waren de leden 

daarvan gered? Waren er kinderen bij of niet? Over dit alles zwijgt de Schrift in alle talen. En 

dat zwijgen is er niet met het doel dat wij de gelegenheid zouden krijgen om over deze zaak te 

speculeren. De Geest van God heeft een ander doel, gezien de manier waarop Hij deze 

verschillende huisgezinnen naar voren brengt. Belangrijk is daarom voor ons om op te merken 

wat de Schrift zegt, en niet onze eigen gedachten daaraan toe te voegen. De Schrift vertelt dat 

het huisgezin van Lydia gedoopt werd, zonder verder enige melding te maken van geloof, 

oprecht of hoe dan ook, van hun kant. Het verhaal is volledig. De Geest heeft ons alles 

meegedeeld wat Hij wilde dat wij zouden weten. En we mogen daaraan niets toevoegen door 

te redeneren of te gissen. Zoals de Schrift het vertelt, werd het hele huisgezin van Lydia 

gedoopt op grond van haar geloof. 

Het is erg triest dat deze huisgezinnen – die speciaal tot lering, troost en bemoediging van 

ons, gelovigen uit de heidenwereld opgeschreven zijn – door velen gebruikt zijn als 

onderwerp voor nutteloze speculaties en ruzies. 

Hoeveel beter zou het voor ons zijn als wij de Schriften zo benaderden, dat wij ootmoedig 

wilden leren verstaan wat zij ons willen leren. In plaats van te proberen er met alle geweld 

onze eigen gedachten en ideeën in te leggen. Laten wij dan genade en nederigheid zoeken om 

onze eigen mening opzij te zetten en alleen te luisteren naar wat het Woord zegt. Het is niet 

iets nieuws in de Schrift dat wij een huisgezin naar de plaats van uiterlijke zegening gebracht 

zien worden op grond van het persoonlijke geloof en de verantwoordelijkheid van het hoofd 

van dat gezin. We hebben hierover wat uitgebreider gesproken in het geval van Rachab en 

zouden dat ook kunnen doen in verbinding met andere huisgezinnen.  
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Vóór Noach was het beginsel dat God erkende en waarnaar Hij handelde, de persoonlijke 

relatie en verantwoordelijkheid, zoals bij Abel, Henoch en anderen. Maar bij Noach begon 

een nieuwe ontwikkeling in het handelen van God met de mens. Het principe van een 

verantwoordelijke regering werd ingevoerd, en God gebood: ‘Vergiet iemand het bloed van de 

mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden’ (Genesis 9:6). Dit was iets nieuws in de 

ordening van God en met het invoeren van regering maakt God ook de verhouding in het 

huisgezin duidelijk. Met de daaraan verbonden verantwoordelijkheid, gebonden aan het hoofd 

van het gezin. ‘Ga in de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb gezien dat u te midden van uw 

tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent’ (Genesis 7:1). 

Er wordt geen melding gemaakt van de rechtvaardigheid of het geloof van het huisgezin. 

Maar het hele gezin ging de ark binnen op grond van de rechtvaardigheid van het hoofd. Zelfs 

Cham, die zich later zo slecht gedroeg, werd zo op de plaats van uiterlijke zegening gebracht 

op grond van de rechtvaardigheid en het geloof van zijn vader. ‘Door het geloof heeft Noach... 

de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin (...) en is hij een erfgenaam geworden van de 

rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is’ (Hebreeën 11:7). 

In veel andere gevallen vinden we dit beginsel in het Oude Testament. Alle mannen uit het 

huis van Abraham werden besneden op grond van het geloof van Abraham (Genesis 17:27). 

We vinden het hele huis van Abraham opnieuw met hem verbonden in Genesis 18:19. 

Het blijkt ook dat de Heere bereid was het hele huisgezin van Lot te redden. De engelen 

zeiden tot hem: ‘Wie hebt u hier verder nog? Een schoonzoon, uw zonen, of uw dochters: 

breng allen die u in de stad hebt, uit deze plaats naar buiten’. Die schoonzonen waren 

waarschijnlijk mensen van Sodom, en toch had God hen willen redden omwille van Lot, 

wanneer ze gered hadden willen worden (Genesis 19). 

Het hele huis van Potifar werd om Jozefs wil gezegend. En Jozef was zijn slaaf (Genesis 

39:5). 

We vinden hetzelfde beginsel als Farao de kinderen van de Israëlieten in Egypte wil houden. 

Het prachtige antwoord is: ‘Wij zullen met onze jongeren en ouderen gaan. Met onze zonen en 

dochters, met ons kleinvee en onze runderen zullen wij gaan… geen hoef zal achterblijven’ 

(Exodus 10:9,26). Dit illustreert op zeer mooie wijze het grootse beginsel van God, dat het 

hele huis en alles wat hij heeft, mee betrokken worden in het hoofd van dat huis. We vinden 

hetzelfde bij het Pascha: ‘Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per 

familie nemen, een lam per gezin’ (Exodus 12:3). 

De Geest van God maakt ons in het Nieuwe Testament zorgvuldig duidelijk dat, toen Israël 

door de Rode Zee ging, allen tot Mozes gedoopt werden in de wolk en in de zee (1 Korinthe 

10:1,2). De Schrift zegt ons dat er zeshonderdduizend mannen waren, ‘vrouwen en kleine 

kinderen niet meegerekend’ (Exodus 12:37). De meeste van deze mannen zullen 

gezinshoofden geweest zijn. En ieder van hen bracht zijn hele gezin met zich mee uit Egypte. 

Ongetwijfeld waren er honderdduizenden kinderen, die allen met hun vaders ‘tot Mozes’ 

gedoopt werden. Door deze doop verlieten ze ‘allen’ de heerschappij van Farao en kwamen ze 

‘allen’ onder het gezag van Mozes. Mannen, vrouwen, kinderen en zuigelingen: allen op 

dezelfde manier. De jonge stier van het zondoffer voor Aäron was ‘voor zichzelf en zijn gezin’ 

(Leviticus 16:6). 
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Bij de opstand van Korach, Dathan en Abiram werden de huisgezinnen van Dathan en Abiram 

met hen verzwolgen, en in deze huisgezinnen waren kleine kinderen (Numeri 16:27,32,33. 

Deuteronomium 11:6). 

De Hebreeuwse slaaf wilde niet vrij worden ‘omdat hij u en uw gezin liefheeft’ 

(Deuteronomium 15:16). 

De eerstgeboren mannetjes van de runderen en schapen moesten gegeten worden door ‘u en 

uw gezin’ (Deuteronomium 15:20). Hetzelfde gold voor de eerstelingen van de vruchten in 

Deuteronomium 26:11.  

We hebben Rachab al genoemd, een heidense vrouw, in Jozua 2:12, 18; 6:23-25. Hier vinden 

we dat haar hele familie, in de ruimst mogelijke kring, gered werd op grond van haar geloof 

alleen. 

We vinden in Richteren 1:25 een andere heiden, die zegen en veiligheid verwierf voor ‘zijn 

hele gezin’, door één geloofsdaad.  

Obed-Edom, de Gethiet, was een andere heiden waarmee God handelde naar dezelfde 

waarheid. ‘De HEERE zegende Obed-Edom en heel zijn huis’ (2 Samuël 6:11,12). 

Ittaï, de Gethiet, begreep de orde van God in deze dingen heel goed: ‘Toen zei David tegen 

Ithai: Kom dan mee en steek over. Zo stak Ithai, de Gethiet, over met al zijn mannen en al de 

kinderen die bij hem waren’ (2 Samuël 15:22). Zij staken over om, samen met hun vader, de 

verwerping van hun Koning te delen. 

Toen Israël vreesde in de dagen van Josafat, stond heel Juda voor het aangezicht van de 

HEERE, ‘ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen’ (2 Kronieken 20:13). 

In de dagen van Nehemia brachten zij grote offers, ‘en waren verblijd, want God had hen in 

grote mate verblijd, en ook de vrouwen en de kinderen waren verblijd’ (Nehemia 12:43). 

Zo kunnen we doorgaan, maar ik ben bang dat ik jullie al vermoeid heb. Ik neem aan dat dit 

alles duidelijk zal maken dat vanaf de dagen van Noach het grote beginsel van God is 

geweest: ‘u en uw gezin’.  

De huisgezinnen van Cornelius en Lydia zijn het vervolg op deze opmerkelijke lijn van 

huisgezinnen die we in het hele Oude Testament vinden. Men heeft zich zeer ingespannen om 

te bewijzen dat er geen kinderen in deze Nieuwtestamentische huisgezinnen waren, of dat 

allen op een leeftijd waren dat ze tot geloof konden komen en dat dan ook deden. Om zulke 

vragen op te werpen, als de Heilige Geest weloverwogen en opzettelijk daarover volledig 

zwijgt, toont alleen maar aan dat wie ze naar voren brengt, geheel en al de bedoeling van de 

Geest van God heeft gemist. Voor iemand die goed bekend is met het Oude Testament moet 

de uitdrukking ‘huis’ door en door vertrouwd zijn. En wat deze betekent, moet volkomen 

duidelijk zijn. Het is bijna wat we noemen ‘een technische term’. De bedoeling die de Geest 

van God bij het gebruiken ervan heeft, kan gevonden worden uit hoe Hij deze in de vroegere 

Schriften heeft toegepast. We hebben gezien dat het ‘huis’ precies betekent wat deze 

aanduiding zegt: allen in het huis. Het kan al dan niet kinderen, zuigelingen of knechten 

inhouden. En God heeft Rachab niet berispt toen zij de betekenis ervan uitbreidde en ouders, 

zusters, broers en hun gezinnen erbij insloot. Ik geloof dat het zo is: ’U geschiede naar uw 

geloof’. Sommigen hebben benadrukt dat we nooit zuigelingen of kinderen gedoopt vinden in 

de Bijbel, en dat we ze dus niet mogen insluiten in de huisgezinnen die we nu bestuderen. 
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Maar we hebben al gezien dat zo’n half miljoen of meer gezinnen, waaronder niet genoemde 

aantallen kinderen en zuigelingen begrepen zijn, gedoopt werden, zoals in de eerste brief aan 

Korinthe gezegd wordt. Wanneer we de Schriftplaatsen die we nu onder ogen hebben, goed 

verstaan, dan moeten we deze huisgezinnen aanvaarden op de manier waarop de Geest 

gebruik maakt van dit woord of van vergelijkbare aanduidingen zoals familie, kinderen, etc., 

in de eerder geschreven gedeelten van het Woord. En we moeten deze Schriftplaatsen nemen 

zoals ze er staan, zonder er iets aan toe te voegen. 

 

 

DE GEVANGENBEWAARDER IN FILIPPI 

We gaan verder met de huisgezinnen die de Geest ons laat zien. Na Lydia vinden we in 

hetzelfde hoofdstuk, van vers 25-34, het huisgezin van de gevangenbewaarder in Filippi. Let 

op de vraag van de gevangenbewaarder, en het antwoord dat hij krijgt: ‘Wat moet ik doen om 

zalig te worden?’-‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw 

huisgenoten’. Zo is het voor ons ook, lezer. Neem het aan, geloof het, verblijd u erin en dank 

God voor Zijn genade die ons zo’n belofte geschonken heeft voor onze gezinnen. Laten we 

opmerken dat het nagenoeg hetzelfde woord is als dat van de engel tot Cornelius. Maar laten 

we er ook op letten dat er niet gezegd wordt ‘Geloof in Jezus en u zult zalig worden, u en uw 

huisgenoten.’ Natuurlijk zal iedereen die werkelijk in Jezus gelooft, gered worden, maar de 

belofte ‘en uw huisgenoten’ is voor hem die gelooft in de Heere Jezus Christus. Dit houdt in 

dat wij buigen voor zijn Heer-zijn. Dat wij door Zijn genade proberen Zijn Woord te bewaren 

en dat we Hem de eerste plaats in ons leven geven. 

Omdat de huisgenoten inbegrepen waren in het hoofd van het huisgezin, spraken Paulus en 

Silas het woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En dan vervolgt de 

Schrift: ‘En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen, en hij 

werd onmiddellijk gedoopt, en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen 

de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen 

was’ (Handelingen 16:33,34). Men zou hieruit kunnen opmaken dat allen in het huisgezin van 

de gevangenbewaarder tot geloof kwamen toen Paulus en Silas het woord van de Heere tot 

hen spraken. Maar in het Grieks, in de woorden die door de Heilige Geest uitgesproken zijn, 

staat dat niet. De Revised Version van de King James vertaling geeft het weer met: ‘Hij 

verblijdde zich zeer met zijn gehele huis, dat hij tot het geloof in God gekomen was’, en in de 

Nieuwe Vertaling van Darby staat: ‘hij richtte voor hen een tafel aan en hij verheugde zich 

met zijn hele huis, dat hij tot het geloof in God gekomen was’ (zie voetnoot Voorhoeve). Het 

Griekse deelwoord voor ‘tot het geloof gekomen’ staat in de eerste naamval, is enkelvoud en 

mannelijk en kan alleen verwijzen naar de gevangenbewaarder. We hebben een voorbeeld 

gezien dat er veel op lijkt, bij de vreugde in de situatie van de vrouwen en kinderen in de 

dagen van Nehemia. En sommigen van deze ‘kinderen’ waren vrijwel zeker te klein om de 

reden van die blijdschap te kunnen begrijpen, maar toch verblijdden zij zich in de blijdschap 

van hun ouders. 



68 
 

Opnieuw zien we dat de Schrift volkomen zwijgt over degenen die dat huisgezin vormden en 

over hun geestelijke toestand. Over het geloof, de bekering en de doop van de 

gevangenbewaarder valt niet te twisten, maar zowel ‘verheugde’ als ‘tot geloof gekomen’ 

staan in het enkelvoud en slaan op de gevangenbewaarder, hoewel het huisgezin zich met hem 

verheugde. Eigenlijk staat er ‘ heelhuizig’, als zo’n bijwoord zou bestaan. Denk nu niet dat 

het toevallig is dat de Geest van God in deze gevallen zwijgt over het geloof van het gezin of 

over wie daartoe behoorden. Dat stilzwijgen heeft een bedoeling. Namelijk om ons, die uit de 

heidenvolken zijn, te doen beseffen dat het beginsel van God – van de uiterlijke zegen voor 

het huisgezin op grond van het geloof van haar hoofd – ook voor ons van toepassing is. 

 

 

CRISPUS 
Het volgende huisgezin dat we bestuderen is dat van Crispus. ‘En Crispus, het hoofd van de 

synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere’ (Handelingen 18:8). Hier wordt ons het 

geloof van het hele huisgezin meegedeeld, in tegenstelling tot het stilzwijgen in de situaties 

die we al eerder bestudeerd hebben. Het is echter opvallend om te zien dat de Schrift niets 

zegt over het dopen van het gezin van Crispus. Hoewel Paulus ons vertelt dat hij Crispus 

gedoopt heeft, zegt hij niets over het huisgezin (1 Korinthe 1:14). Laten we nauwkeurig 

vaststellen dat de huisgezinnen waarvan niet gezegd wordt dat ze geloofden, gedoopt werden, 

terwijl van een ander huisgezin dat wel geloofde, niet vermeld wordt dat het gedoopt werd. 

Waarom zou dat zijn? Want de Schrift is absoluut volmaakt in wat ze meedeelt en in wat ze 

niet zegt. Niemand zou twijfelen aan de doop van het huisgezin van Crispus. Het gezin kwam 

tot geloof en dus werd het natuurlijk gedoopt, al vertelt de Schrift het ons niet. Maar het zou 

betwijfeld kunnen worden of een gezin, als er geen geloof was, het recht had gedoopt te 

worden. We geloven dat dit de volmaaktheid van de heilige Schrift aantoont op een manier 

waaraan speculaties of gissingen nooit toe zouden komen.  

 

 

STEFANAS  
In 1 Korinthe 1:14-16 lezen we nog over een ander gezin, dat van Stefanas. ‘Ik heb echter ook 

nog het huisgezin van Stefanas gedoopt’. Over dat huisgezin wordt verder niets gezegd, 

voordat we in 1 Korinthe 16:15 lezen: ‘u weet dat het huis van Stefanas de eersteling van 

Achaje is en dat zij zichzelf ten dienste van de heiligen beschikbaar hebben gesteld’. Uit deze 

laatste Schriftplaats lijkt het dat zij, die het huisgezin van Stefanas vormden, oud genoeg 

waren om de heiligen te dienen of ten dienste te zijn. En dat ze dus boven de leeftijd van 

zuigeling of kind waren gekomen. Maar het Griekse woord voor huisgezin in het eerste 

hoofdstuk is een ruimer begrip dan dat in hoofdstuk 16. Dit zou erop kunnen wijzen dat het 

hele huisgezin van Stefanas was gedoopt, maar dat slechts een deel, een nauwere kring – 

mogelijk met uitsluiting van de kleine kinderen – zich ten dienste van de heiligen had gesteld.  

De Schrift zwijgt dus opnieuw volledig over de samenstelling van het gezin van Stefanas en 

over hun geestelijke toestand. Toch was het Paulus zelf die hen doopte. Wanneer we 

verstandig zijn, zullen we net zo goed uit dit zwijgen onze lering trekken als uit datgene wat 
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ons geopenbaard wordt. 

Niets was minder in mijn gedachten toen ik begon met schrijven dan het benoemen van deze 

veelbesproken kwestie van het dopen van onze kinderen. Maar bij het overdenken van 

huisgezinnen uit de Schrift leek het bijna niet eerlijk om aan deze opmerkelijke rij van 

huisgezinnen in het Nieuwe Testament voorbij te gaan. Of om af te zien van een beschrijving 

van wat volgens de schrijver de duidelijke bedoeling van de Heilige Geest is, waar dit alles op 

zo'n bijzondere manier voor ons is vastgelegd. Ik vind niets over ‘zuigelingendoop’ of over 

‘wedergeboorte door de doop’ in de Bijbel, maar ik geloof niet dat er één christen is die 

gelooft in de Schriften en kan ontkennen dat de doop van huisgezinnen duidelijk geleerd 

wordt in het Woord van God. Men kan er geen voorstander van zijn. Men kan er niet in 

geloven. Men kan weigeren ervoor te buigen, zoals zovelen om ons heen weigeren te buigen 

voor duidelijke waarheden in de Schriften die ze niet kunnen ontkennen. Maar ik geloof niet 

dat er één eerlijke christen is die kan beweren dat de doop van huisgezinnen, volkomen los 

van enige vermelding van hun geloof, niet duidelijk geleerd wordt in het Woord van God. 

Geliefden, moge God ons genade geven om niet alleen naar Zijn Woord te luisteren, maar het 

ook te doen.  

(Delen van het voorafgaande zijn overgenomen uit ‘De twee bomen in het Paradijs’ en uit 

‘Christelijke Doop’, beide van Walter Scott). 

 

 

HET HUIS VAN ONESIFORUS 

Jullie herinneren je dat we gesproken hebben over Jonathan, die niet in de verwerping van 

David wilde delen. Onesiforus is een naam die tot in alle eeuwigheid bekend zal zijn als 

iemand die niet alleen de verwerping en smaadheid van Christus wilde delen, maar die Paulus 

zeer ijverig gezocht en gevonden heeft. Paulus was toen de gevangene van Nero, geketend in 

een Romeinse kerker. Vanuit deze kerker schrijft Paulus: ‘Dit weet u dat allen die in Asia zijn, 

zich van mij afgekeerd hebben’ (2 Timotheüs 1:15). Efeze was de hoofdstad van Klein-Azië 

en Paulus had daar drie jaar gewerkt. Lees het laatste gedeelte van Handelingen 20. Dat geeft 

ons een beschrijving van dat zo ontroerende afscheid van Paulus en de oudsten van Efeze. 

Jullie herinneren je dat ze allen luid huilden en Paulus om de hals vielen en hem kusten. Maar 

nu was Paulus een gevangene in een Romeinse kerker en schaamden ze zich voor hem. Het 

was ook gevaarlijk om bekend te staan als één van zijn vrienden. Daarom hadden allen in 

Asia zich van hem afgekeerd, deze oudsten van Efeze inbegrepen. Dat wil niet zeggen dat ze 

zich van Christus hadden afgekeerd. Later schrijft de apostel Johannes een brief aan de 

gemeente te Efeze waarin veel goeds over hen gezegd wordt. Maar het was een gemeente in 

verval, al was ze uiterlijk nog zo goed, want ze had haar eerste liefde verlaten (Openbaring 

2:4). Ik denk dat het verval begonnen is toen ze zich afwendden van Paulus. Het waren ook 

niet alleen die van Asia die zich afgekeerd hadden van deze verachte, verworpen man in deze 

tijd. Bij zijn eerste verdediging voor Nero had niemand hem bijgestaan. ‘Maar zij hebben mij 

allen verlaten’, schrijft de apostel. Van zijn geliefde medearbeiders was alleen Lukas bij hem. 

Het waren inderdaad donkere dagen. Er worden nog een paar andere namen genoemd van hen 

die zich niet schaamden voor de verworpen dienstknecht: zijn geliefde Prisca en Aquila, die 
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hem zo lang trouw geweest waren, waren nog niet veranderd. Dan is daar Trofimus, die ziek 

in Milete was achtergelaten. En van de gemeente van Rome waren er Eubulus, Pudens, Linus 

en Claudia; de laatste was waarschijnlijk een blauwogig, blond, Brits meisje. En slechts korte 

tijd later horen we van een ‘Pudens en Claudia’ als man en vrouw in Rome. 

Het was in deze donkere dagen dat Onesiforus uit Efeze naar Rome kwam. De apostel 

schrijft: ‘Toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht, en hij heeft mij 

gevonden. Moge de Heere hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere op die dag. 

En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste’ (2 Timotheüs 1:17-18). 

Hoe verblijdend was het voor Paulus iemand te vinden wiens liefde en trouw de proef 

doorstonden. Iemand die de verwerping en het gevaar met de apostel wilde delen. En in het 

delen van de verwerping van Paulus deelde hij ook in de verwerping en vernedering van 

Christus. En ik twijfel er niet aan dat hij, net als Mozes, dat als een grotere rijkdom 

beschouwde dan wat de wereld hem kon bieden. Er is iets bijzonder treffends in die kleine 

groep die zo nauw verbonden was door de toewijding aan Jezus. Iemand heeft eens gezegd: 

‘Toewijding aan Jezus is de sterkste band tussen mensenharten’. Hoe nauw zullen ze met 

elkaar verbonden geweest zijn toen alle anderen hen verlaten hadden. Die Griekse geneesheer, 

dat Britse meisje, de bezoeker uit Efeze: we zien hen als het ware voor ons en we kunnen ons 

een beetje hun gedachten en gevoelens indenken. Moge de Heere ons helpen om even trouw 

en toegewijd te zijn als zij te midden van zulke vreselijke gevaren. 

Maar we waren van plan het huisgezin van Onesiforus te beschouwen en daar ben ik nogal 

ver van afgedwaald. De apostel schrijft: ‘Moge de Heere aan het huis van Onesiforus 

barmhartigheid bewijzen’ (2 Timotheüs 1:16). En verder: ‘Groet Prisca en Aquila, en het huis 

van Onesiforus’ (2 Timotheüs 4:19).  

Het hele gezin wordt in verbinding gebracht met de trouw van het hoofd ervan. Het hele 

huisgezin wordt speciaal aan de barmhartigheid van de Heere aanbevolen vanwege het trouwe 

en liefhebbende hart van Onesiforus. Zoals vroeger bij Ithai deelde het hele gezin in de 

verwerping van haar hoofd. Zo hoort het te zijn. Moge het inderdaad zo zijn in onze gezinnen! 

Nog steeds is de Heere verworpen. En de meesten hebben zich vandaag afgewend van Paulus 

en zijn leer. Duizenden en duizenden nemen met blijdschap het heil in de Heere Jezus 

Christus aan, maar er zijn slechts weinigen in onze tijd die bereid zijn met Hem buiten de 

legerplaats te gaan en Zijn smaad te dragen (Hebreeën 13:13). Dat is de proef op de som. 

Heere Jezus, geef dat wij onze ogen op U gericht houden en dat onze harten zo vervuld zijn 

met Uw liefde, dat wij, net als Onesiforus en zijn huis, Uw smaad op werkelijke waarde 

mogen schatten! 

 

 

HET HUIS VAN DE KEIZER 

‘Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn’ (Filippenzen 4:22). Ik 

kan aan dit huis bijna niet voorbijgaan, hoewel ik er niets over te zeggen heb. Het was 

misschien wel het moeilijkste huis in de hele wereld voor een christen, maar in dat huis waren 

christenen. Sommigen van hoge komaf kennen we, sommigen van lagere rang. Maar de naam 
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van elk wordt gekend door de Heere die hen geroepen heeft, en de dag zal spoedig aanbreken 

dat wij hen zullen ontmoeten. We weten dat sommigen hun leven voor hun Heere en Meester 

gegeven hebben. Misschien is ons een moeilijk ‘huisgezin’ gegeven. Laten we dan denken 

aan de heiligen uit ‘het huis van de keizer’ wanneer we ontmoedigd dreigen te raken. Ik wil 

eraan toevoegen dat het woord voor ‘huisgezin’ hier het beperktere begrip inhoudt, zoals bij 

het gezin van Stefanas in 1 Korinthe 16:15. 

 

 

HET HUIS VAN NARCISSUS 

Dit is een ander huisgezin waar we bijna niets van afweten. ‘Groet hen die tot het huis van 

Narcissus behoren’. Zo luidt de korte vermelding in Romeinen 16:11. In het Grieks wordt 

zelfs het woord ‘huis’ niet genoemd, alleen ‘die van Narcissus’. Maar de Heere heeft een 

bijzonder interessante inscriptie aan het licht doen komen die ons wat meer zou kunnen 

zeggen. Narcissus (we weten niet zeker of het om dezelfde persoon gaat) was de vrijgelaten 

slaaf en gunsteling van keizer Claudius, die echter door Nero ter dood gebracht werd. De oude 

inscriptie vermeldt de naam ‘Dikaeosyne’ (wat ‘gerechtigheid’ betekent) voor de vrouw van 

T. Claudius Narcissus, en ze wordt beschreven als ‘zeer vroom en eenvoudig in haar 

levenswandel’. Dit zou wel eens de weduwe geweest kunnen zijn die nu het hoofd van het 

‘huis van Narcissus’ was, en die uit het evangelie geleerd had wat ware gerechtigheid was. 

Het is heerlijk om aan deze vrouw en eenvoudige moeder te denken die haar huisgezin in 

Rome opvoedde voor de Heere, en die zich verblijdde in zijn gerechtigheid. 

Voor het ‘huis van Aristobulus’ in Romeinen 16:10 en ‘de huisgenoten van Chloë’ in 1 

Korinthe 1:11 worden dezelfde bewoordingen gebruikt als voor het huis van Narcissus. Het 

zijn twee extra getuigenissen van het gezegende feit dat in deze eerste dagen de hoofden van 

de gezinnen hun huis ertoe brachten om met hen de Heere te volgen. 

 

 

DE UITVERKOREN VROUW EN HAAR KINDEREN 

‘De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb – en 

niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen – genade, 

barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de 

Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Ik heb mij zeer verblijd dat ik er onder uw kinderen 

gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de 

Vader ontvangen hebben. U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene’ (2 

Johannes:1,3,4,13). 

Hier hebben we nog eens twee gezinnen met kinderen die volgelingen van de Heere waren. 

En zeker één gezin dat met de moeder in de waarheid wandelde. En aan dit gezin, deze 

moeder met haar kinderen, stuurde de Geest van God via de apostel Johannes de ernstige 

boodschap om mensen niet te ontvangen in huis wanneer zij de leer van Christus niet brengen, 

en ze zelfs niet te begroeten. ‘Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken’. 

Dat is ook voor vandaag de ‘waarheid’ waarin jullie en ik moeten wandelen. Net zo goed als 
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in de dagen van de apostel Johannes. Er zijn misschien in onze tijd alleen veel meer mensen 

die ‘de leer van Christus’ niet brengen. En wij, ook de vrouwen en kinderen, behoren des te 

meer deze ernstige waarschuwing ter harte te nemen. 

 

 

ARCHIPPUS 

‘Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder, aan Filemon, de 

geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze 

medestrijder, en aan de gemeente, die bij u thuis samenkomt: genade zij u en vrede van God, 

onze Vader, en van de Heere Jezus Christus’ (Filemon 1:1-3). Filemon was kennelijk een 

welgesteld man die ook slaven had. Eén van die slaven, Onesimus, was weggelopen en naar 

Rome gegaan. Waarschijnlijk had hij voor zijn vertrek zijn meester bestolen. In Rome 

ontmoette hij de apostel Paulus, en door hem vond Onesimus de Heere en werd hij Zijn slaaf. 

Paulus schrijft deze prachtige, kleine brief waarin hij Onesimus bij zijn vroegere meester 

aanbeveelt, wanneer hij hem weer terugstuurt. Dit is de volgorde naar Gods gedachten. En we 

mogen gerust aannemen dat Filemon hem nu ontvangt om hem voor eeuwig te hebben, ‘niet 

meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in 

het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de 

Heere.’ 

Appia zal de vrouw van Filemon geweest zijn, de vrouw des huizes. En Archippus was, 

mogen we aannemen, hun volwassen zoon. Zijn naam betekent ‘aanvoerder van de cavalerie’. 

Misschien was hij een jonge cavalerie-kapitein in het Romeinse leger. We nemen aan dat ze 

in Kolosse woonden (Kolossenzen 4:17), hoewel we er niet zeker van zijn. Wat we wel weten 

is dat de samenkomsten van de gelovigen in de plaats waar ze woonden, in hun huis 

plaatsvonden. 

Aan Archippus, de zoon, was een bijzondere bediening toevertrouwd. Wat deze bediening 

inhield, weten we niet, maar de apostel schrijft: ‘En zeg tegen Archippus: Let op de bediening 

die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult’ (Kolossenzen 4:17). 

Toen de mens uit Mattheüs 25:14-30 naar het buitenland ging, droeg hij zijn bezittingen over 

aan zijn eigen slaven. ‘En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde 

één, ieder naar zijn bekwaamheid.’ Ik meen dat er niet één van mijn lezers is aan wie de 

Heere niet één of andere bijzondere bediening heeft toevertrouwd. Aan ieder van ons naar 

onze eigen talenten. Al doen we misschien niet wat de slaaf met het ene talent deed en 

verbergen we ons talent in de grond, toch komt het woord dat de Heere tot Archippus richt, tot 

ieder van ons die Hem toebehoort, en tot onze kinderen die de Zijnen zijn: ‘Let op de 

bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult.’ 

Het kan zo zijn dat wij, ouders of grootouders, onze kinderen of kleinkinderen mogen helpen 

bij het oefenen met deze talenten. Met als doel dat ze ‘vervuld’ mogen worden, tot volledige 

ontplooiing komen en op de beste en hoogste wijze gebruikt worden door onze kinderen. We 

hebben gezien dat deze kinderen alleen maar aan ons geleend zijn door de Heere om ze voor 

Hem op te voeden. Hij heeft aan ieder van hen talenten gegeven waarbij zij verantwoordelijk 
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zijn ze voor Hemzelf te gebruiken. En het is ons gelukkige voorrecht om te proberen hen te 

helpen om deze bediening te vervullen. Moge God ons de getrouwheid en de wijsheid geven, 

die we zo hard nodig hebben om dit werkelijk op een verstandige en goede manier te doen 

voor Hem, die zij toebehoren en die zij dienen. 

 

 

TIMOTHEÜS 
We komen nu tot één van de meest aantrekkelijke huisgezinnen van het Nieuwe Testament. 

We maken kennis met Loïs, de grootmoeder, en Eunice, de moeder van de jonge Timotheüs. 

De apostel getuigt van het ongeveinsd geloof van zowel de grootmoeder als de moeder (2 

Timotheüs 1:5). En in 2 Timotheüs 3:15 lezen we: ‘en u van jongs af de heilige Schriften kent, 

die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is’. 

Wat een erfgoed voor een kind om de Heilige Schriften te kennen! We hebben onze kinderen 

misschien weinig na te laten aan aardse bezittingen. Maar wanneer we ze van jongs af aan de 

kennis van de Heilige Schriften gegeven hebben, hebben we ze grotere rijkdom en grotere 

schatten gegeven dan alles wat deze wereld bezit. Loïs, de grootmoeder, en Eunice, de 

moeder, hadden beiden een oprecht geloof. En we kunnen er zeker van zijn dat zij het waren 

die Timotheüs de Heilige Schriften onderwezen toen hij nog een kleuter was (want dat 

betekent het Griekse woord), want zijn vader was een Griek. 

En het resultaat? Dat kennen jullie allemaal. Lees de eerste en tweede brief aan Timotheüs. Ik 

geloof dat er in de hele literatuur van de wereld niets is wat dit evenaart. Van nature verlegen, 

snel tot tranen bewogen en (heel) jong. Dat is de jongeman – men zou haast moeten zeggen: 

de ‘jongen’ – op wie de grote apostel steunde. Meer dan op iemand anders. Waarom? Om de 

Heilige Schriften die in zijn hart opgeborgen waren, en om zijn ongeveinsde geloof. 

Dit is een voorbeeld dat iedereen mag navolgen. Mogen wij, grootouders, en jullie, ouders, 

met alle kracht en met wijsheid van boven, proberen om voor onze geliefde kinderen te doen 

wat Loïs en Eunice voor Timotheüs deden. We mogen dan vast en zeker erop rekenen dat die 

Ene (die de innerlijke omkeer teweeg kan brengen die de Schrift ‘opnieuw geboren worden’ 

noemt) en het ongeveinsde geloof en de kennis van de Heilige Schrift ieder geliefd kind 

zullen dragen en beschermen op het pad dat voor hem ligt. 

 

 

VERMANINGEN AAN OUDERS (NIEUWE TESTAMENT) 
De geschiedenissen van kinderen en hun ouders zijn tot een einde gekomen. Niet dat onze 

‘schatkamer’ nu leeg is, want ik kan nog aan vele anderen denken. Maar ik ben bang dat ik 

jullie geduld heb uitgeput en daarom vraag ik voor een kort ogenblik aandacht voor enkele 

vermaningen die de Schrift aan ouders geeft. We hebben al even stilgestaan bij die uit het 

Oude Testament. Nu wil ik jullie de nieuwtestamentische vermaningen voor ogen stellen. En 

het is vreemd, maar ik kan niet zulke vermaningen voor moeders vinden. Ik denk dat de 

‘moederliefde’ een moeder wijs genoeg maakt om te weten hoe ze ieder kind moet 

behandelen, zonder aanwijzingen, hoewel ze er toch goed aan doet als ze de Goddelijke 

aanwijzingen voor haar man in gedachten houdt. 
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Want er zijn – erg weinig en erg eenvoudige – aanwijzingen voor vaders. Het zal veel verdriet 

voorkomen als alleen maar deze woorden een vaste plaats vinden in het hart van de vaders. 

Efeze 6:4 zegt: ‘En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de 

onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.’ Het Griekse woord voor ‘wek geen toorn 

op’ is een zelden gebruikt woord. De enige andere keer dat we het in het Nieuwe Testament 

vinden, is in Romeinen 10:9. Het zelfstandig naamwoord ervan vinden we in Efeze 4:26, maar 

verder nergens in het Nieuwe Testament. Daar betekent het ‘geprikkeldheid’. Men is 

geprikkeld, en de Heere zegt: ‘Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid’. Mogelijk zou 

de vermaning tot de vaders weergegeven kunnen worden met ‘Vaders, irriteert uw kinderen 

niet.’ Wat is het makkelijk om ze te prikkelen. Het woord heeft niet zo’n sterke betekenis als 

‘boos maken’. Misschien houdt het de plaagzucht in, waaraan we zo vaak geneigd zijn ons 

over te geven tegenover onze kinderen. Misschien denken we dat we het recht hebben dat te 

doen en dat het goed voor ze is. Het is echter, integendeel, directe ongehoorzaamheid aan het 

Woord van God. En het zal ons vast en zeker veel leed bezorgen. We moeten ze ‘opvoeden’. 

Het zo vertaalde woord wordt ook gebruikt in Efeze 5:29, waar we lezen dat Christus de 

gemeente ‘voedt’. We zijn er niet om onze kinderen af te richten, maar om ze op te voeden. 

Wat een verschil! We moeten ze opvoeden in ‘de onderwijzing... van de Heere’. Het woord 

dat met ‘onderwijzing’ vertaald is, betekent letterlijk ‘het grootbrengen van een kind’. We 

vinden het ook in 2 Timotheüs 3:16, waar het ook met ‘onderwijzen’ is vertaald, Daar is het 

het Woord van God, de Schrift, die ons grootbrengt of onderwijst.  

In Hebreeën 12:5, 7, 8, 11 vinden we het opnieuw, daar vertaald met ‘bestraffing’. Dat sluit 

het pak slaag en andere straffen in, die we onze kinderen behoren te geven. En de Schrift zegt 

ons dat dit op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap schijnt te zijn, maar tot 

droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van 

gerechtigheid (Hebreeën 12:11). We zijn ongehoorzaam aan de Heere als we onze kinderen 

niet ‘bestraffen’. Maar dat hebben we al vastgesteld toen we over Eli en zijn zonen spraken. 

Laten we echter bedenken dat bij het opvoeden van kinderen de tuchtiging inbegrepen is. Het 

woord ‘onderwijzing’ in Ef.6:4 houdt ook oefening, lering, onderwijzing en discipline in. 

Allemaal van het grootste belang voor het kind op hun eigen wijze. Al deze aspecten zijn 

inbegrepen bij het woord  ‘onderwijzing’. Maar er is nog een ander woord. We moeten hen 

opvoeden in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Het woord terechtwijzing 

betekent letterlijk ‘in herinnering brengen’.Misschien zijn de meeste kinderen vergeetachtig, 

en een deel van hun opvoeding is het ‘in herinnering brengen’. Wat is daar een geduld voor 

nodig. Het woord betekent mogelijk ook onderwijzing, aansporing en waarschuwing, maar 

zeker niet dreiging. Over al die vaardigheden moeten we beschikken, maar alles moet zijn ‘uit 

de Heere’, en laten we eraan denken dat we hen nooit prikkelen. 

Een volgend, kort woord voor vaders staat in Kolossenzen 3:21. In mijn Griekse bijbel is het 

maar één regel, maar wat houdt het veel in! ‘Vaders, terg uw kinderen niet opdat zij niet 

moedeloos worden.’ Dit woord voor tergen (of irriteren) vinden we ook in 2 Korinthe 9:2 (in 

de betekenis ‘aansteken’) maar verder niet in het Nieuwe Testament. 

God, onze Vader, is de God van alle vertroosting. En we moeten niets doen dat onze kinderen 

afschrikt of ontmoedigt. De manier waarop wij ons tegenover hen moeten gedragen, behoort 
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dezelfde te zijn als de manier waarop onze Vader ons aanspreekt: bemoedigend en positief. 

Moge de Heere Zelf ons leren hoe we daarin Hem na kunnen volgen (letterlijk: nabootsen); 

zie Efeze 5:1. 

 

Sommigen onder ons, voor wie de gelegenheid om deze vermaningen ter harte te nemen 

voorbij is, zien met spijt terug op de ogenblikken dat we in gebreke bleven om ze ter harte te 

nemen. Mogen onze geliefden, voor wie deze regels zijn neergeschreven, hen dit falen 

vergeven. En laten zij diezelfde spijt niet hoeven te hebben wanneer zij op hun beurt ouder 

zijn geworden. 

Hoewel er geen bijzondere vermaning schijnt te zijn voor moeders, is er wel een belangrijke 

boodschap voor jonge vrouwen. En het is duidelijk dat deze boodschap ook bestemd is voor 

jonge moeders. De apostel spreekt tegen Titus over de plichten van de oude vrouwen. Onder 

deze plichten valt ook het ‘leren’ of ‘inscherpen’ van de jonge vrouwen. Het is een 

opmerkelijk woord dat alleen hier in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Het betekent 

letterlijk ‘iemand weer bij zinnen brengen’. Woorden die met dit woord verwant zijn, worden 

op drie andere plaatsen in dit hoofdstuk gebruikt en dan vertaald met ‘bezonnen’. Welnu, de 

oude vrouwen moeten de jonge vrouwen inscherpen ‘hun man lief te hebben, hun kinderen 

lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen 

mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt’ (Titus 2:4,5). 

 

 

OUDTESTAMENTISCHE VERMANINGEN 
Laten we samen enkele van de oudtestamentische vermaningen bestuderen die voor ons, 

ouders en grootouders, bestemd zijn. Want we vinden beide groepen daarin inbegrepen. 

‘Alleen, wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht, dat u de dingen niet vergeet die uw 

ogen gezien hebben, en dat zij niet uit uw hart wijken alle dagen van uw leven. U moet ze uw 

kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken’ (Deuteronomium 4:9). Daarin ligt een 

waarschuwing voor ieder van ons. 

‘Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen 

inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en 

als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een 

voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw 

poorten schrijven’ (Deuteronomium 6:6-9). 

‘En leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg 

gaat, als u neerligt en als u opstaat; en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw 

poorten, opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan de HEERE uw 

vaderen gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven 

de aarde staat’ (Deuteronomium 11:19-21). 

Deze Schriftplaatsen bepalen ons bij de dringende noodzaak om onze kinderen de Schrift te 

leren. Wanneer ze ouder worden, nemen school- en huiswerk hun tijd in beslag en ieder jaar 

zullen jullie merken dat de gelegenheden minder worden. Als ze nog klein zijn, is het de tijd 

ze uit dit gezegende Boek te onderwijzen. Toen wij nog kinderen waren, riep moeder ons 
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iedere dag bij elkaar, vooral tijdens de vakanties, en las ze ons voor. Zo bracht ze dit kostbare 

oude Boek voor ons tot leven. Ik weet zeker dat alle kinderen uit ons gezin met vreugde 

terugdenken aan de middagen dat moeder ons voorlas. Het was nooit te veel gevraagd om te 

gaan zitten en te luisteren naar de geschiedenissen uit de Bijbel. En het weinige dat we uit de 

Heilige Schrift mogen weten, hebben we zeker grotendeels van haar geleerd. Ook vader 

onderwees ons bij het dagelijkse lezen, 's morgens en ’s avonds. En we hadden een tante en 

een grootmoeder die ons ook deze heilige Schriften leerden kennen. Ieder van hen had ze zelf 

lief, en dat wisten wij heel goed; misschien was dat het geheim waardoor ze onbewust ook 

aan ons leerden om ze lief te hebben.  

Wanneer we van het boek Deuteronomium naar het boek Spreuken gaan, vinden we daar een 

heel ander type vermaningen voor de ouders. 

‘Een wijze zoon verblijdt zijn vader, maar een dwaze zoon betekent verdriet voor zijn moeder’  

 (Spreuken 10:1; zie ook 15:20; 19:13 en 29:3). 

In zekere zin zou dit vers gezien kunnen worden als de samenvatting van vele dingen die in 

het Spreukenboek geleerd worden. Het is ook wel ‘Het Boek van de Jongeman’ genoemd, en 

in dit gezegde schuilt veel waarheid, hoewel de jonge vrouwen er net zoveel aandacht aan 

zouden moeten schenken. Jullie zullen merken dat in het net aangehaalde vers en in de verzen 

die hierna worden geciteerd, het woord gericht wordt tot de ‘zoon’ en niet tot de ‘vader’. Het 

is de vader die spreekt. En die vader was Salomo. Wanneer we deze ernstige, indringende 

woorden lezen, en dan denken aan Salomo’s zoon Rehabeam, en aan al het kwaad dat hij 

deed, dan schijnt de tragiek daarvan duizendmaal groter te worden. 

De fout lag, zoals we gezien hebben, bij Salomo zelf. En de oorsprong van de moeilijkheden 

ging zelfs tot David terug. Maar dat maakt de droefheid die men voelt bij het lezen van het 

Spreukenboek, met één oog gericht op Rehabeam, niet minder. Toch zijn al deze woorden 

waar. En als onze kinderen ze slechts ter harte wilden nemen, hoeveel droefheid en ellende 

zou hun bespaard blijven. 

We willen nu enkele van deze vermaningen aan de ‘zoon’ aanhalen, waarbij opvalt dat het in 

wezen dezelfde lessen zijn als die we zojuist in Deuteronomium gezien hebben, maar vanuit 

een ander gezichtspunt. 

‘Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je 

moeder niet’ (Spreuken 1:8). 

‘Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, want 

lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen’ (Spreuken 

3:1,2). 

‘Luister, kinderen, naar de vermaning van je vader en sla er acht op om inzicht te leren 

kennen, want ik geef jullie een goede les: verlaat mijn onderricht niet! Want ik was een zoon 

voor mijn vader, onervaren, en een enig kind voor mijn moeder. Hij onderwees mij en zei 

tegen mij: Laat je hart mijn woorden vasthouden: neem mijn geboden in acht en leef. Verwerf 

wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet een van de woorden van mijn mond en wijk er niet van 

af’ (Spreuken 4:1-5). 
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‘Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je 

ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en 

genezing voor heel hun vlees’ (Spreuken 4:20-22). 

‘Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid, neig je oor tot mijn inzicht, zodat je bedachtzaamheid 

in acht neemt, en je lippen kennis bewaren’ (Spreuken 5:1,2). 

‘Nu dan, kinderen, luister naar mij en wijk niet af van de woorden van mijn mond’ (Spreuken 

5:7). 

‘Mijn zoon, neem mijn woorden in acht, berg mijn geboden bij jou op. Neem mijn geboden in 

acht en leef, en neem mijn onderricht in acht als je oogappel. Bind ze aan je vingers, schrijf ze 

op de tafel van je hart’ (Spreuken 7:1-3). 

‘Roept wijsheid niet?’, en ‘Nu dan, kinderen, luister naar Mij: Welzalig zijn zij die Mijn 

wegen in acht nemen’ (Spreuken 8:1,32). ‘Een wijze zoon luistert naar de vermaning van zijn 

vader’ (Spreuken 13:1). 

Het zal jullie opvallen dat de Schriftplaatsen die we net aangehaald hebben, uit de eerste helft 

van het Spreukenboek komen. In het tweede deel van dit boek vinden we meer vermaningen 

aan de ouders. Het kan zijn dat Salomo in zijn latere levensjaren, toen hij zag dat het te laat 

was en er geen hoop meer was, deze lessen leerde die hij zo ernstig de ouders van vandaag op 

het hart bindt. 

Bij het overdenken van de lessen die Eli en zijn zonen ons leren, hebben we een aantal van de 

passages gememoreerd die de ouders vermanen om de roede te gebruiken. We zullen deze 

niet herhalen, met uitzondering van Spreuken 23:13 en 14: ‘Onthoud een jongeman geen 

vermaning, als u hem met de stok slaat, zal hij niet sterven. Zelf moet u hem met de stok slaan 

en zijn leven redden van het graf.’ 

Dit is een Schriftgedeelte dat in het hart van iedere ouder ingebrand zou moeten staan. We 

vergeten vaak dat God zegt dat het gebruik van de roede onze kinderen helpt redden van de 

hel. De roede is pijnlijk voor zowel henzelf als de ouder. Maar hoe veel en veel 

verschrikkelijker voor beiden is het als het kind de eeuwige pijnen van de hel zou moeten 

lijden, omdat het, toen het jong was, te weinig slagen heeft gehad. 

Een volgende Schriftplaats die we ernstig moeten overwegen is Spreuken 19:18. ‘Kastijd uw 

zoon, wanneer er nog hoop is, en let niet op zijn gekerm’ (Engelse vertaling). We kunnen de 

twijg buigen als ze jong is en groen, maar ze wordt al gauw hard en bros en dan is er geen 

hoop meer ze te kunnen buigen. Er is hoop voor kinderen als ze jong zijn en dan is het zeker 

de tijd om ze te tuchtigen. Er kunnen momenten voorkomen dat ze, ook als ze ouder zijn, 

geslagen moeten worden, maar het is dan een veel pijnlijker beproeving voor ouder en kind 

dan wanneer ze klein zijn. 

Laten we eraan denken hoe vlug de tijd ‘dat er hoop is’ voorbijgaat, en laten we ons voordeel 

ermee doen in deze pijnlijke kant van de opvoeding, zodat het later niet meer nodig is. 

Er is nog één tekst die we al besproken hebben, maar die ik jullie weer graag in herinnering 

wil brengen, voor we dit bijzonder praktische boek verlaten, namelijk Spreuken 22:6. ‘Oefen 

de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet 

afwijken’. Dit lijkt me een erg bemoedigende belofte voor ouders, en ook één die we wel ter 
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harte moge nemen om blijdschap op onze weg te hebben wanneer we proberen onze kinderen 

op te voeden in de weg die ze moeten gaan. 

De woorden van grootvader zijn hiermee aan een eind gekomen; ze hebben hemzelf echter 

ernstig veroordeeld. Ze hebben hem doen voelen hoe hij tekortgeschoten is en hoe volkomen 

ongeschikt hij was voor dit werk. Maar in deze bladzijden staan beloften en waarschuwingen, 

raad en bemoediging van Hem, die niet faalt. Daarop mogen we rusten met een 

onvoorwaardelijk vertrouwen. Deze kunnen ons op de juiste wijze leiden, ook door deze 

laatste dagen, waarin we weten dat er zware tijden zullen zijn (2 Timotheüs 3:1). Ons eigen 

falen en onze zwakheid kunnen ons vaak neerdrukken, maar laten we steeds ‘opzien naar 

Jezus’. Daar alleen zullen we kracht vinden voor elke dag. En laten we voor nu en altijd 

bedenken: ‘God is getrouw’. 

 

 ****** 

 

‘Maar wie is tot deze dingen bekwaam?’ (2 Korinthe 2:16) 

‘Maar onze bekwaamheid is uit God.’ (2 Korinthe 3:5) 

‘Zijn goedertierenheid is voor eeuwig’ (Psalm 136) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


