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De Amsterdamse nadere reformator ds. Petrus Wittewrongel (1609-1662) schreef een handboek:
“Oeconomia Christiana”, dat in 1661 in kwartoformaat in 2 delen is verschenen met 60 respectievelijk
38 hoofdstukken: in totaal 2034 pagina’s.
Doel van zijn schrijven was om leer en leven van de christelijke huisgezinnen in overeenstemming
met elkaar te brengen.
Het geschrift kan worden getypeerd door een 5-voudige karakteristiek:
- Reformatiegeschrift
- Huwelijks- en gezinsethiek
- Zedenkunst
- Handleiding voor gezinsgodsdienst
- Toetssteen van ware genade

De Oeconomia Christiana is een handboek bij uitstek om ons toe te rusten in de strijd tegen de
moderne en antichristelijke tijdgeest en cultuur.
De “Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen” geeft dit
handboek in hedendaags Nederlands opnieuw uit in 5 delen: ISBN 978-90-77530-11-5.
https://www.inhetspoor.nl/boeken/
Deel 1 van deze uitgave heb ik als basis genomen voor mijn samenvatting, getiteld:
Het smalle pad van de godzaligheid, deel 1, 2015, ISBN: 978-90-77530-19-1.

In dit document zijn de essenties uit deel 1 van de 5-delige serie beknopt weergegeven, in de hoop
dat het zal uitnodigen het origineel erop na te slaan: om er meer over te lezen.
In deel 1 gaat ds. Wittewrongel eerst in op het - door God ingestelde - huwelijk tussen een man en een vrouw.
Vervolgens behandelt hij uitvoerig de plichten die een vrouw tegenover haar man en een man tegenover zijn vrouw
heeft te betrachten. Ook de plichten van dienstknechten en dienstmaagden komen aan de orde. Verder maakt hij
in dit deel een aanvang met het bespreken van de zaken die nodig zijn voor een goede, godzalige besturing van
een huisgezin. Met klem wijst hij erop dat de ware godzaligheid meer inhoudt dan slechts een burgerlijke wandel
en een uiterlijke gedaante van godzaligheid. Vaders en moeders en ook hun kinderen moeten zich geen rust
gunnen voor en aleer ze door genade zielsbevindelijk kennis mogen hebben aan Christus’ borgtochtelijke gangen
en weldaden. Alleen dan kunnen zij een goed voorbeeld voor hun kinderen en hun naaste zijn.
De inleidende hoofdstukken van deel 1 (: Woord vooraf, Inleiding, Opdracht, Aanspraak tot kerkelijke
ambtsdragers, Aanspraak tot de bescheiden lezer en Eerdichten) zijn niet in dit document opgenomen.
In de rechterkantlijn zijn verwijzingen naar de pagina’s van de volledige uitgave opgenomen: achter
de hoofdstuktitel het eerste en laatste paginanummer van het desbetreffende hoofdstuk en daarna
eventueel één of meer nadere pagina aanduidingen voor een specifiek onderwerp. Hiermee is het
tevens bruikbaar als leeswijzer. Naast de inhoudsopgave aan het begin van dit document, is aan het
eind ook een index van kernwoorden opgenomen.
In geval van een uitleg over een Hebreeuws kernwoord is dit in het kwadraatschrift en als transliteratie tussen schuine streepjes weergegeven; daarachter de vertaling tussen aanhalingstekens, bijvoorbeeld: איִׁש
ִ /’îš / ‘man, echtgenoot’.
Bij een uitleg over een Grieks kernwoord is ook hiervan de transliteratie tussen schuine streepjes
gegeven met de vertaling, bijvoorbeeld: τίμιος /timios /‘eerlijk’.
Gebruikte Latijnse uitdrukkingen zijn cursief weergegeven met de vertaling erachter, bijvoorbeeld:
humiliatio legalis ‘een vernedering of verootmoediging door de wet’.
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Wittewrongel schrijft in zijn voorwoord onder andere:

Wij eisen in dit werk geen dingen van u
die ons niet in het Woord Gods nauwkeurig worden voorgesteld.

Omslag: “De smalle weg en de brede weg” door Jan Luyken (1649-1712)
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1. INLEIDING
Vanuit de constatering dat:
- man en vrouw de voornaamste delen van een huisgezin zijn (God de Heere had ook onze
eerste ouders Adam en Eva in een huwelijk samengevoegd),
- een huisgezin een ‘kwekerij van kerken en republieken is, waarin de eerste beginselen van
regering en onderwerping gelegd worden’,
wordt de noodzaak afgeleid dat huisgezinnen goed geregeld en wijs bestuurd zullen worden (1
Timotheüs 3:4 en 5).
Weliswaar hebben de heidense filosofen (Aristoteles, Seneca en Xenophon), door het licht van de
natuur veel gezien in deze zaak, maar omdat hun verstand verduisterd is geweest, hebben zij in veel
zaken de juiste koers gemist.Het voorschrift ter navolging in deze gewichtige zaak is de Goddelijke
Wet.

2. UITNEMENDHEID VAN HET HUWELIJK
De bruidegom was door God geschapen, maar er was geen bruid. Dit vond de alwijze God niet
goed en daarom schiep God de Heere voor hem een vrouw, in welks zoet gezelschap hij een behagen nam (Genesis 2:23): het eerste begin van de huwelijkse staat. Het huwelijk is een zeer nauwe
band waardoor man en vrouw met elkaar verenigd worden (Mattheüs 19:5). Het Griekse kernwoord: προσκολληθήσεται /proskollēthēsetai / ‘aanhangen’, betekent eigenlijk aankleven (zie
ook Kanttekening 7 van Mattheüs 19).
De dood scheidt man en vrouw door “geweld”: de één trekt met zich een gedeelte van de ander
(het hart); en niet alleen de ziel, maar soms ook het lichaam: als man en vrouw één maand, één
week, ja ook wel eens één dag na elkaar begraven worden. In het ogenblik dat de band van het
huwelijk gelegd wordt, zijn man en vrouw niet langer twee, maar één vlees. Wanneer God de Heere
uit Adam Eva schiep, dan zijn uit één, twee gemaakt. En als Hij haar tot Adam gebracht heeft,
heeft Hij die twee tot één gemaakt.
Het Griekse kernwoord: τίμιος /timios /‘eerlijk’, betekent eigenlijk iets wat men in hoge achting
en waarde houdt, iets wat kostelijk is (Hebreeën 13:4), en wel om meerdere redenen:
- God is de 1e Insteller en Auteur (dus niet engelen of mensen); God de Heere Zelf bracht
Adam zijn huisvrouw. Kan wel enige zaak een groter of aanzienlijker auteur hebben?
- Plechtige ordinanties worden ingesteld op plechtige plaatsen. Het huwelijk is in het paradijs,
de uitnemendste plaats die er ooit op aarde is geweest, ingesteld. Dit geeft aan hoe gelukkig
ze zijn, die in de Heere een zodanige staat aanvangen.
- Het is één van de oudste instellingen (ja, de eerste!) van God, hetwelk ook luister en waardigheid toebrengt.
- Het werd bevestigd door God tussen de voortreffelijkste personen op aarde (vóór de val),
waardoor het een voortreffelijke uitnemendheid had.
- God sprak opnieuw de zegen van het huwelijk uit na de zondvloed: een teken dat Hij deze
staat hoogachtte.
- De Zaligmaker wilde uit een (ondertrouwde) vrouw geboren worden.
- Hij kroonde het huwelijk met Zijn tegenwoordigheid te Kana, waar Hij Zijn eerste wonder
heeft gedaan, betuigend dat Hij getrouwden Zijn hulp en bijstand wil bewijzen, ook wanneer
men zulks allerminst verwacht.
- De Heilige Schrift (ingegeven door de God, de Heilige Geest) spreekt alleszins zeer loffelijk
over de huwelijkse staat, als het Koninkrijk Gods wordt vergeleken bij een bruiloftsfeest
(Mattheüs 22:2) en de ware heiligheid bij een bruiloftskleed (Mattheüs 22:11). Denk ook aan
het Hooglied en Psalm 45.
- Wat is er aangenamer dan hulp? Als God de Heere dit vóór de val nodig geoordeeld heeft,
hoeveel te meer nu! Waar eenzaamheid is, daar is wee, zwaarmoedigheid en droefenis. De
vrouw is zo’n aangenaam gezelschap voor haar man dat ze het vermaak: de lust zijner ogen
wordt genoemd (Ezechiël 24:16).
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Anderzijds is de man het steunsel van de vrouw (het zwakste vat), die de vrucht van haar
buik zeer dierbaar is, maar nochtans is de man haar beter dan tien zonen (1 Samuël 1:8).
Onkuisheid is zo gruwelijk in Gods ogen, dat Hij daar een dubbele vloek over uitspreekt
(Spreuken 6:32 en 33), ofschoon zij ook voor de rechtbanken der wereld verschoond mochten worden. God wil die straffen, niet alleen in hun eigen personen, in hun lichamen met
vreemde en bijzondere straffen, maar ook in hun goederen, kinderen en hiernamaals (Openbaring 21:8).
God heeft de huwelijkse staat ingesteld om onze zielen voor de schuld van deze zonden te
behoeden. De natuurlijke drift en begeerte is op zichzelf beschouwd niet slecht, maar sedert
de val is deze met veel onkuisheid bevlekt. God de Heere heeft door het huwelijk de wereld
met inwoners willen vervullen, en wat het voornaamste is: de uitbreiding van Gods Kerk en
van de heiligen. Het werk van ’s mensen voortteling is op zichzelf het allergrootste wonderwerk op aarde (Job 10:10 en 11).

Het huwelijk is heilig en onbevlekt, maar het bed van de hoereerders en overspelers is onrein en
onheilig. Het huwelijk behaagt God de Heere en is een staat waarin de mens godzalig met een
goede en geruste consciëntie kan leven.
Sinds de tijd van de apostelen zijn er mensen geweest die smadelijk en verachtelijk over het huwelijk
hebben gesproken, als zou het een duivelse instelling zijn. Zelfs oude kerkvaders, als Hiëronymus
hebben daar zeer oneerbiedig over gesproken, om maar te zwijgen van de vele roomse leraars,
welke zelfs hoererij en bloedschande beter achtten dan een vrouw te trouwen. Kloosters leken
soms meer op hoerenkotten; het zijn de geesten waar Paulus van profeteerde (1 Timotheüs 4:1 en
3).
De heiligheid van het huwelijk blijkt uit:
- de instelling:
God de Heere is heilig in al Zijn werken, zo ook in deze instelling.
- de zegening:
God de Heere vervloekt nooit wat rein is en heeft het huwelijk gezegend vanaf het begin van de wereld (Genesis 1:28).
- de heiliging:
Het huwelijk heiligt man, vrouw en kinderen (1 Korinthe 7:14 en 16),
dus is het rein.
- het voorbeeld: Vele uitmuntende heiligen (priesters, profeten, hogepriesters, herders,
leraars) waren gehuwd. Paulus, ongetrouwd, had ook het ‘recht’ een
(eigen) vrouw met zich te leiden, als dat nuttig was, zoals Petrus die
getrouwd was (1 Korinthe 9:5).
- het getuigenis: Zowel joden als heidenen spraken over ‘heilige dingen’.
Gewoonlijk is deze staat aan velerhande kruis onderworpen, zoals door een dwaze man (dronkaard,
onkuise), een dwaze vrouw (onverstandige, doorbrengster) of door onwillige kinderen. Dit spruit
niet uit de eigen natuur van de huwelijkse staat, maar uit de verdorvenheid van het hart van de
mensen.
Hoe beter een zaak in haar natuur is, des te erger wordt die als men die misbruikt of bederft; zo
ook het huwelijk, als wij die veranderd zien in enkel bitterheid, hoe droevig moet dat zijn: ‘als zijn
tafel tot een strik wordt’ (Psalm 69:23).
Als men oordelen zal of het voor een bepaalde persoon beter zou zijn getrouwd of ongetrouwd te
leven, moet men geen ander besluit nemen dan naar de gave die iemand van God ontvangen heeft
(1 Korinthe 7:7) en naar de tegenwoordige nood en omstandigheid waarin deze zich bevindt (1
Korinthe 7:26).

3. KEUZE VAN EEN WEDERHELFT
Vermenging met een andere natuur, zoals beesten, wordt scherp verboden in Gods Woord (Leviticus 18:23). De onreine, gruwelijke sodomitische zonden zijn onnatuurlijk en ongeschikt tot uitbreiding van het menselijk geslacht (Romeinen 1:26 tot 28).
Bloedschande, als uitgedrukt in Lev. 18, is vervloekt en te na in bloedverwantschap huwen, wordt
ook door Paulus afgekeurd (1 Korinthe 5:1).
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Hoewel er in de Schrift sprake is van huwelijken die hiermee op gespannen voet staan (denk aan
Amram, Jakob, Ruben, Lot), moeten wij niet leven naar voorbeelden, maar naar regels.
Er mogen niet meer dan twee tegelijk onder het juk van het huwelijk komen (Genesis 1:27).
De polygamie strijdt met de natuur van de echtelijke liefde, die zo bijzonder en kenmerkend is, dat
ze geen 3e persoon in de genieting ervan kan toelaten. De ervaring heeft geleerd dat het de vrede
in een huisgezin niet weinig verstoort; denk aan: Lamech, Sara en Hagar, Lea en Rachel, Hanna en
Peninna.
Hoewel Ambrosius een schuld der zonde in Abraham moet erkennen door zijn uitspraak:
Opdat u zou weten dat Abraham van geen hoger natuur of wezen geweest is, maar één uit het getal van het broze
menselijke geslacht, zegt Augustinus, dat de heilige patriarchen met meer kuisheid vele vrouwen gebruikt hebben, dan velen nu één vrouw gebruiken, en: De voorbeelden van Noachs dronkenschap, Lots
bloedschande of Davids overspel zijn niet om daarop te vallen, maar om, als u gevallen bent, op te staan.
Een 2e of 3e huwelijk (en ook zelfs daarboven) is na de dood van de eerste man of vrouw niet
ongeoorloofd; wel moet de burgerlijke eerbaarheid betracht worden en geen uitermate grote wellustigheid.

4. ZAKEN TOT VERMAAK EN TROOST IN HET HUWELIJK
Zwaarmoedige liefhebbers van de eenzame staat hebben geen kennis van de bijzondere voordelen
en vertroostingen die God de Heere met de huwelijkse staat heeft samengevoegd, hoewel zij meer
zorg en last in zich heeft dan de eenzame staat. Alle verdriet en bitterheid die de mens hierin
kunnen overkomen, komen hoofdzakelijk voort uit het feit dat de personen niet goed bij elkaar
passen of dat het hun aan wijsheid en welwillendheid ontbreekt om elkaar daarin wat tegemoet te
komen.
Bij het kiezen van een wederhelft moeten het verstand en het oordeel, het gevoel leiden. Wat de
mens koopt, beziet en onderzoekt hij van te voren ook zeer goed, terwijl bij de keus van een wederhelft men vaak slechts erop let dat het oog z’n genoegen heeft! Een passende gelijkheid in verschillende zaken moet beoogd worden. Door een te grote ongelijkheid in jaren kunnen vele droevige onlusten en bitterheden ontstaan. Door te ver boven of onder zijn stand te willen trouwen
kunnen grote ongemakken ontstaan, naar het spreekwoord: ‘als niet komt tot iet, zo kent iet zichzelf niet’
(Filippensen 4:8).
Wanneer beide huwelijkskandidaten sterk verschillen in goede zeden en manieren, dan kan het
huwelijk niet eerlijk zijn (Prediker 7:1). Er is niets wat nauwer kan verbinden dan de religie en de
vreze Gods (1 Korinthe 7:39). Het is een bijzonder onaangename en weerzinwekkende zaak als in
het gezicht het ene oog deze, en het andere gene kant op ziet (2 Korinthe 6:14 tot 16). Er is ook
weinig hoop op het verkrijgen van een heilig zaad in zulke gemengde huwelijken (2 Kronieken 22:3
en 4).
De mannen kunnen ook zeer gemakkelijk zelf verstrikt worden door de overtredingen van de vrouwen (Deuteronomium 7:4). Voor alles moet men bedenken door wat voor driften wij aangedreven
worden; het is belangrijker te bedenken welke eer wij in de huwelijke staat aan God kunnen toebrengen (naast voordeel voor kerk en staat), dan te kunnen voldoen aan onze vleselijke lusten (om
alle onkuisheid te vermijden).
Schoonheid is een bijzondere gave Gods; toch zijn er vele wormen die het sieraad van deze bloem
doen vergaan: verterende zorgen, ziekten, ouderdom (Spreuken 31:30). Het zou beter zijn met
Jakob zeven jaren te dienen om een deugdzame maagd die de schapen hoedde, dan een geblankette
Izébel te kiezen: ’s werelds goed is eb en vloed, gans vergankelijk. Een huwelijk met papisten, sektarische
of afgodendienaars is een gruwel in Gods ogen en hoogst nadelig voor de zielen van mensen.

5. HOE EEN WEDERHELFT TE VINDEN
We moeten goede middelen in het werk stellen om een goede wederhelft te vinden
(Spreuken 31:10). Let wel: er is niemand zo kwaad of hij heeft wel iemand die hem (zijn naam)
prijzen zal; of zo goed van wie niet deze of gene kwalijk spreken zal.
Zowel de ondeugd (Jesaja 3:9) als de deugd laat zich zien in de uitdrukking van het gezicht (de
oogopslag).
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De tong (spraak) geeft te kennen wat er in het hart is (Mattheüs 12:34). Sommigen stellen dat de
wet aan de man gegeven is om daarmee uit te drukken dat hij de tong is en de vrouw het oor zou
zijn: zwijgen is voor haar een bijzonder versiersel. Onze woorden kunnen soms onze wijsheid of
dwaasheid openbaar maken.
Zowel hoogmoed (Lukas 16:19) als nederigheid (Markus 1:6) kan worden afgeleid uit de kleding.
Een onzedelijk gewaad, pronk en praal in de kleding, openbaart menigmaal een lichtvaardig en
hovaardig hart.
Let op het gezelschap: vogels van enerlei veren vliegen graag samen (Spreuken 13:20). Er is geen ziekte zo
besmettelijk als de omgang met de goddelozen.
De onredelijke dieren leren ons dat de gewoonte (opvoeding) de 2e natuur is (Mattheüs 7:17).
Gelukkig zijn zij, die een vriend als Eliëzer kunnen uitzenden om hulp of raad, of die zich door een
Naómi een man laten “bezorgen”. Het licht van de natuur leert ons, dat het verwerven van de
gunst van ouders of vrienden ons hierin behulpzaam kan zijn, zoals ook Eliëzer deed!
Zoals wij niets ter hand behoorden te nemen zonder voorafgaande gebeden, dan zeker is Gods
bijstand, raad en hulp nodig voor het huwelijk dat voor een mensenleven geldt. God geeft echter
deze bijzondere zegen zelfs niet aan allen die Hem vrezen; denk aan David (Michal) en Job.
De liefde kan niet gedwongen worden, maar het hart van een man of een vrouw is als het hart van
de koning (Psalm 33:15). Dan kan men de hand Gods (Zijn voorzienigheid) hierin zien (Genesis
24:50).
De troost van de heilige bedoelingen (gezelschap in eenzaamheid en droefheid, bekwame hulp,
verhindering van onkuisheid, mogelijke kinderzegen), kan alleen God in deze staat zegenen en doen
genieten.
De joden spraken van 4 sleutels die God bewaart in Zijn eigen macht:
de regen
Deuteronomium 28:12
het dagelijks voedsel
Psalm 104:28
het graf
Ezechiël 37:12
de baarmoeder
Psalm 127:3
Zoek de gunst van uw hemelse Vader als u een gezegende wederhelft wilt vinden. Is er iets oneffen,
verzoen u met Hem en nodig Hem tot uw bruiloft: Hij zal de wateren van het verdriet, die u in
deze staat overkomen, in wijn veranderen en alle bitterheid doen ophouden.

6. DE HUWELIJKSVOLTREKKING
Een ordelijke samenvoeging van de personen naar het voorschrift van Gods Woord is nodig om
in de vreze des Heeren te beginnen in het samenzijn. Of door de ouders of door de personen zelf
moeten zij, die het huwelijk wensen een goede genegenheid tot elkaar gekregen hebben door eerlijke gesprekken om zo wederzijdse karakters te leren kennen. Zonder raad en goedvinden van de
ouders tot deze heilige instelling komen, is een onteren van hen aan wie uit kracht van het 5e gebod
eer verschuldigd is.
De weigering van de vader om zijn zoon of dochter ten huwelijk te geven, is een Schriftuurlijke,
rechtvaardige grond om het huwelijk te verhinderen (Exodus 22:16 en 17). Dit openbaart Gods
bijzonder beleid ten goede over de kinderen, dat Hij hun vrijheid zo nauw voor hen bepaald heeft,
omdat men in zijn eigen zaak, speciaal het huwelijk, blind is en ons oog zo gemakkelijk verleid kan
worden, hetgeen bleek bij de onzalige Ezau (Genesis 26:34 en 35). Het zijn gewoonlijk de eerste
beginselen van smart en duizend ongemakken in het huwelijk, als men tegen de raad en het goedvinden van zijn ouders zulk een grote zaak durft aanvangen.
Met een plechtige belofte dient de nauwe band van (onder)trouw gelegd te worden, welke zonder
toestemming van de grote Rechter in de hemel – Die ook als een Getuige daarboven gestaan heeft
– niet ontbonden mag worden.
Een verloving of ondertrouw is een eerste stap waarin huwelijksbeloften gedaan worden, welke een
voorbereiding zijn om hart en gemoed met elkaar te verenigen in de vreze Gods. Wij moeten overigens niet menen dat het huwelijk daarmee genoegzaam bevestigd is om zo met de ander te leven
alsof ze plechtig getrouwd waren.
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Bij gereformeerde Christenen heeft naar goed gebruik een kerkelijke huwelijksbevestiging plaats.
Hoewel er geen uitdrukkelijk bevel in Gods Woord staat, moet ieder zich gaarne onderwerpen aan
een godsdienstige inzegening (1 Korinthe 14:40 en 1 Petrus 2:13).
Een plechtigheid in een samenkomst van de gemeente is godsdienstiger dan alleen voor de overheid
en het recht, zoals tussen Ruth en Boaz (Ruth 4:1). Het legt een grotere klem op de personen en
de gemeente en is een betere grond om een krachtige zegen te verwachten, als de jonge mensen uit
het Woord Gods ernstig vermaand worden en opgewekt tot heilige gebeden.
Uiterlijke tekenen van vreugde bij een burgerlijke viering, zoals samenkomen met vrienden en het
aantrekken van bruiloftskleren zijn zaken die geoorloofd zijn (Jesaja 62:5 en Johannes 2:2). Wel
moeten we op het inrichten van onze bruiloftsfeesten zeer nauw acht geven, zoals het wachten
voor overdaad en vleselijke wellust (Lukas 21:34), bedenken dat de Heere aanwezig is en welke
gasten genodigd worden.

7. INLEIDENDE OPMERKINGEN OVER TROUW BLIJVEN
Kinderen zijn het echte leven, de troost en de zegen van het huis. Door de nauwe vereniging van
man en vrouw worden onder Gods zegen, kinderen geteeld en zo wordt in de eerste plaats het huis
gebouwd. Zij zijn het die de naam van hun ouders hoog en levend houden.
Niet de regels van Machiavelli, die een daad als goed beschouwde, wanneer de gevolgen goed zijn
(gevolgenethiek), maar alleen Gods Woord kan het juiste licht over de juiste huishouding geven.
De volgende hoofdstukken geven een toelichting op de onderlinge relatie en besturing van het
christelijk gezin:
- tussen man en vrouw:
Hoofdstuk 8 tot 23
- tussen ouders en kinderen:
Hoofdstuk 24 tot 33
- tussen werkgever en werknemer:
Hoofdstuk 34 tot 37
Daarna wordt de besturing uiteengezet om de welstand en de eer van Gods Naam op de juiste
wijze te bevorderen.

8. ALGEMENE PLICHTEN VAN MAN EN VROUW
Wanneer man en vrouw: de hoofden en springaders van het gezin, een goede koers zetten en met
elkaar goed leven, dan zullen kinderen en dienstknechten ook gemakkelijk in goede orde gehouden
kunnen worden. Gescheiden wonen van man en vrouw is onbetamelijk en afzichtelijk. De man is
als de zon en de vrouw als de maan.
Het verlaten van vader en moeder (Genesis 2:24 en Psalm 45:11) moet verstaan worden naar het
lichaam en niet als het gaat om toegenegenheid en liefde (zie ook Kanttekening 50 bij Genesis 2).
Er kunnen redenen zijn dat zowel man en vrouw genoodzaakt worden voor een tijd bij elkaar
vandaan te blijven:
- beroepshalve: zeevaart, handel, kraamzorg,
- bijzondere gelegenheden: kerkelijke of landelijke plichten,
- gevangenschap.
De onderlinge liefde zal dan toch betoond (moeten) worden in gedrag en correspondentie.
Het huwelijksbed (het wezenlijk oogmerk van het huwelijk) moet onbevlekt gebruikt worden (Hebreeën 13:4), overeenkomstig het Woord des Heeren (1 Thessalonicenzen 4:3 tot 5), dat is met een
heilige kuisheid, matigheid en eerbiedige schaamte. In tijden van droefheid en wanneer de vrouw
in de afzondering is, zullen de getrouwden zich onthouden.
Al was er vanwege hardnekkige joden een bijzondere wet om hun vrouwen te verlaten (Deuteronomium 24:1), toch betekent dit niet dat God de Heere dit lichtvaardig scheiden had goed gekeurd
(Maleachi 2:16). Ook onze Zaligmaker heeft deze zaak verklaard (Mattheüs 5:32).
Zij die door de huwelijkse staat verenigd zijn, moeten er op letten om nooit tegelijk in onmatige
gramschap uit te barsten om daardoor van elkaar te vervreemden en de weg te banen tot een verdrietige breuk en verlating van elkaar (Éfeze 4:26).
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9. GEEN OVERSPEL
Overspel: vermenging door de man met een andere vrouw of door de vrouw met een andere man,
is groter zonde dan dieverij, omdat het ‘mensendiefstal’ is; de persoon is dan een dief van zichzelf!
Het is ook een grotere zonde dan meineed: het is dubbele meineed, nl. ook om de zonde te bedekken. Een doodslager heeft over zijn daad nog enige wroeging, maar een overspeler niet (Spreuken
9:17).
Door overspel wordt de Heere God beledigd en het door God ingestelde huwelijk ontheiligd en
het verbond Gods (de bevestiging van het huwelijk) verbroken (Spreuken 2:17).
Overspelers zondigen tegen de algemene eerbaarheid van het menselijk geslacht en kwetsen de
naaste, waardoor het land wordt vervuld met onrein en bastaard zaad. Daarnaast wordt de onschuldige partij ook dikwijls gebrandmerkt en zwart gemaakt. Ook de personen met wie overspel bedreven wordt, worden meegesleept in dezelfde zonde, waardoor het rijk van de duivel bevorderd
wordt: als zij met paren zondigen, zullen zij met paren naar de hel gaan, wanneer zij zich niet
bekeren.
Ouders en vrienden kunnen dit alles slechts met smaadheid en hartzeer aanzien in plaats van er
vreugde aan te beleven. De kinderen die in overspel geboren worden, zijn een verdorven zaad,
welke schande zij daarna, hoe deugdzaam ze ook mogen leven, niet gemakkelijk kunnen uitwissen
(Deuteronomium 23:2). Door het verontreinigen van eigen lichaam en ziel, berooft men zich van
tijdelijk een eeuwig welvaren (Spreuken 7:25 tot 27).
Overspel is een wortel die vele andere zonden voortbrengt (moederzonde), zoals we o.a. zien bij David: moord en doodslag. Ook is het soms oorzaak van geestelijke hoererij (Hosea 4:11). Overspel
is des te gruwelijker daar het een bewijs is dat God de Heere op iemand vertoornd is, wanneer Hij
hem in een dergelijke zonde laat vallen (Spreuken 22:14). Dat deze gruwelen onder ons zo algemeen
worden, is een teken dat wij in godsvrucht van weleer al te zeer verachterd zijn, waarop zeer vreselijke straffen en plagen moeten volgen.

10.

PLAGEN EN STRAFFEN OP OVERSPEL

God de Heere vertoornt Zich zeer over deze gruwelen (Jeremia 5:7 tot 9).
De straffen door Gods eigen hand kunnen gaan over:
- particuliere personen:
Numeri 25:9,
- steden en landen, zoals Sodom:
Ezechiël 16:50,
- naties en volken:
Leviticus 18:27 en 28,
- de eerste wereld:
Genesis 6:13.
Gods Woord geeft voorbeelden van straffen door andere mensen op ongewone wijze (Numeri 25:6
tot 8; Richteren 20:48 en 2 Samuël 13:15 en 16), én op gewone wijze. Gods wil is, dat de overspeler
met de dood gestraft wordt door de overheid (Leviticus 20:10; Deuteronomium 22:22 tot 24). Deze
wet is gegrond op een reeds geldende natuurwet (Genesis 20:3), die ook de heidenen hanteerden
(Jeremia 29:22 en 23).
Onze Zaligmaker wilde geen rechter wezen (Johannes 8:10), maar de ziel van de overspelige vrouw
behouden en op haar bekering, vergeving der zonden schenken, hetgeen niet betekent dat de doodstraf over de overspelers onder het Nieuwe Testament geen plaats meer heeft.
Overigens, God de Heere weet gewoonlijk de zodanigen wel zwaar te straffen, zowel in deze als in
de toekomende wereld, met verschillende plagen.
1. met lichamelijke plagen:
Armoede (Spreuken 29:3), schande (Spreuken 6:32 en 33), (geslachts) ziekten (Openbaring 2:22) of een ellendige dood (Spreuken
7:22 en 23).
2. met geestelijke plagen:
Gods toorn (Éfeze 5:3), geestelijke blindheid (Jeremia 5:7 en 8),
verharding (Spreuken 2:18 en 19) of benauwdheid en schrik (Psalm
51:10).
3. met bijzondere straffen:
Gelijke vergelding (2 Samuël 16:22) of gesteld tot een vloek (Numeri
5:27).
4. met straffen na deze wereld
1 Thessalonicenzen 1:8 en 9.
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Zij zullen, als zij zich niet bekeren, het Koninkrijk Gods niet beërven. Omdat de overheid overspel
niet naar Gods Wet straft, is het te vrezen dat het land zijn inwoners zal uitspuwen (Leviticus
18:25). Bij overspel geeft God de Heere de onschuldige de vrijheid een ander te trouwen, zonder
overspel te begaan. Deze scheiding is geen gebod, maar een toelating; het is wel betamelijk dat de
onschuldige partij na diepe vernedering en bekering de schuld en misdaad vergeeft (Jeremia 3:1).

11.

ALGEMENE PLICHTEN

Enkele algemene plichten moeten in acht genomen worden, wil het samenwonen van man en
vrouw troost en vergenoeging geven.
Hoewel de liefde een zeer algemene plicht is, die we zelfs aan onze vijanden schuldig zijn, moet de
echtelijke, zeer tere liefde onderling het hart verwarmen! Liefde die haar grond heeft in de dingen
van de wereld (eer, rijkdom, uiterlijke schoonheid, enz.) is niet bestendig, daar deze wereldse dingen
over gaan.
Kenmerken van deze zeer tere liefde zijn:
- godvruchtigheid en ongeveinsdheid,
- zij is sterker dan enige andere liefde; het beeld hiervan wordt gebruikt in Hooglied 8:6 en 7,
- zij is innig en met zonderlinge vergenoeging; men kan geen leed of iets wat iemand misstaat
in elkaar zien,
- zij is vrij en tevreden; ondanks kennelijke onvolmaaktheden vergenoegen zij zich met het
deel en lot dat hun de Heere toeschikt; deze liefde is als een vuur dat niet alleen heet is in
zichzelf, maar ook zijn hitte meedeelt aan hetgeen er het dichtst bij is.
Gebrek aan de tere huwelijksliefde is de wortel van verbittering en onderlinge twisten en zij moet
daarom voortdurend worden opgewekt.
Men is één vlees geworden.
De huisvrouw wordt zo voor de man als een ooilam dat sliep in de schoot van de arme man (2 Samuël
12:3); ze is zijn eigendom en behoort haar daarom lief te hebben.
Het is door God beschikt.
Hetgeen ieder van God toekomt, moet hij/zij liefhebben (Spreuken 18:22).
Het is een zuivere en brandende liefde.
Wederzijdse toegenegenheid pogen man en vrouw op te volgen.
Het is een voorbehoedsmiddel om niet tot onkuisheid te vervallen.
Izak had Rebekka zeer lief en is daardoor niet vervallen tot polygamie zoals andere patriarchen.
Tenslotte: geef geen gelegenheid tot wantrouwen of jaloezie door al te vrij in woorden of gelaat te
zijn, of door al te nauwe gemeenschap met anderen te hebben, wat argwaan of kwade achterdocht
kan geven.

12.

ELKAAR VERDRAGEN

De kostelijke en noodzakelijke deugd en vrucht van de huwelijksliefde is de onderlinge verdraagzaamheid, daarom:
- heb geduld met zwakheden en mismaaktheden - Paulus stelt de noodzakelijke regel voor in Galaten
6:2,
- buig onder kruizen - de huwelijkse staat is een zoet-bitter ding (1 Korinthe 7:28); leg hiervan niet
de schuld op elkaar (Job 2:10),
- besef dat het een huwelijk is tussen een zoon en dochter van Adam - de besten hebben fouten en
gebreken; volmaakten zijn slechts in de hemel (Hebreeën 12:23),
- laat de zon niet ondergaan over toorn,
- waak voor ongeduld - door van elkaar te vervreemden, ontstaat droevige twistgierigheid,
- zie door de vingers wat onlust geeft - het is stil waar het nooit waait, maar christelijke verdraagzaamheid maakt samenwonen troostvol,
- voeg elkaar geen lichtvaardige belediging toe,
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ga voorbij aan een geringe belediging - wees bereid, als de vrouw haar buien heeft om haar toe te
geven (zoals Sara aan Abraham), en als de man de muts verkeerd staat, laat de vrouw bereid
zijn wat toe te geven; twist nooit samen, maar elk afzonderlijk,
wijs elkaar terecht onder vier ogen, zonder bitterheid,
haal geen oude koeien (zwakheden) uit de sloot,
openbaar elkaars zwakheden niet aan anderen; dit is een ongoddelijke zaak,
tracht veel meer elkaar te behagen.

De joden hebben opgemerkt dat de eerste en laatste letter van: איִׁש
ִ ִ /’îš / ‘man, echtgenoot’ en

p. 243

שה
ִ  א/’iššah / ‘vrouw, echtgenote’, het woord:  יְ ה/yәh /geeft:
de verkorte vorm van:  יְ הֺוה/yәhowâ / ‘HEERE’.
Wanneer beide letters worden weggenomen, blijft over:  ֵאׁש/ēš / ‘vuur, brand’. Waar geen liefde
is, is God niet en is niets dan vuur, dat alles in brand steekt.

13.

ELKAARS WELSTAND BEVORDEREN

De getrouwden moeten zich zo inspannen, dat zij elkaar goed trachten te doen (Spreuken 31:12).
Er is geen groter goed dat man en vrouw elkaar kunnen toebrengen, dan zorg dragen voor de
zaligheid van de ziel. Wanneer één nog onbekeerd is, dient ook de man ter harte te nemen wat aan
de vrouwen wordt geboden in 1 Petrus 3:1 en 2. Het zou zeer droevig zijn als de waarschuwing
van Christus uit Lukas 17:34 bewaarheid wordt.
Wanneer beiden gelovig zijn, moeten zij begeren elkaar te stichten en op te bouwen in het geloof
door:
- hinderpalen weg te nemen, door bekommerd te zijn dat niet de satan iemand van hen verzoekt: (1 Korinthe 7:5); God de Heere eist elkaar te vermanen (Leviticus 19:17),
- gaarne alle middelen gebruiken om elkaar te stichten (Romeinen 14:19); het beste middel is:
veel met elkaar in gebeden te zijn: die veel is in gebeden, ontvangt ook veel genade.
Dan is er ook wederzijds zorg dragen voor het lichaam, naar de regel van de apostel (Éfeze 5:29),
want man en vrouw zijn één vlees! Zij moeten zich onderling verheugen als het hen naar het lichamelijke wél gaat en zich bedroeven als het kwalijk gaat en gewillig de schouders onder de last van
het kruis van de ander zetten.
Ook is er het zorg dragen voor stoffelijke goederen: de man heeft het meeste recht tot de administratie van de tijdelijke goederen, die door het huwelijk bijeengebracht werden en deze naar behoren te bewaren en niet te verkwisten (1 Timotheüs 5:8). Maar ook de vrouw moet het voordeel
van de man zoeken (Spreuken 31:11). Tenslotte is er de zorg voor een goede naam: een treffelijk
voorbeeld lezen we in Spreuken 31:28 en 29.
Een goed getuigenis:
- geeft gerustheid en troost,
- trekt de naaste tot de deugd,
- maakt bekwamer om Gods Naam te verheerlijken.
Een kwade naam:
- moet door de liefde voorkomen worden (1 Petrus 4:8); dus niet als Michal, maar als Abigaïl,
- moet zoveel mogelijk verbeterd worden door het gemoed van de ander te overtuigen van
zijn of haar misdaad en tot bekering te brengen,
- weert alle vreugde en troost uit een huisgezin en brengt niets dan ellende, ach en wee.
De zorg voor elkaars welstand dient zich ook uit te strekken tot elkaars ouders en naaste vrienden:
denk aan Mozes (Exodus 18:7) en aan Ruth (Ruth 1:16).
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14.

DE VROUW ONDER DE MAN

Het is zeer gepast dat de plichten van de mindere eerst worden aangewezen, omdat de plicht daar
zijn aanvang moet nemen.
Officium ascendit ‘de plicht klimt opwaarts, amor descendit ‘de liefde daalt nederwaarts’. De plicht van
de man is vastgemaakt op de grond: de schuldige plicht van de vrouw. Als de man ziet dat de vrouw
genegen is zich onder hem te buigen, zal de liefde hem des te meer trekken tot zijn huisvrouw.
De man is de meerdere: Paulus leert dit in Éfeze 5:22, alsook Petrus in Petrus 3:1a. Dit is door God
voorgeschreven, zoals te lezen is in Genesis 3:16.
Het wordt ook door de schepping geleerd:
- de man heeft als eerstgeschapene het eerstgeboorterecht (1 Timotheüs 2:13),
- de vrouw is uit de man (1 Korinthe 11:7 en 8),
- de vrouw is geschapen om de man (1 Korinthe 11:9); de natuur leert dat het doel uitnemender
is dan het middel, zoals ook onze Zaligmaker leert (Markus 2:27 en 28).
Daarnaast wordt het door de val bevestigd: de vrouw als laatste in de schepping, was de eerste in
de overtreding; het is daarom billijk dat zij de man onderdanig moest blijven.
Ook wordt het door de apostolische regel aangewezen: de vrouw als het lichaam en de man tot een
hoofd: (1 Korinthe 11:3). De vrouw was uit de zijde van de man genomen en uit een rib gemaakt.
Gregorius zegt: per costam ad cor : satan probeerde bij Job ‘door zijn rib’ (zijn vrouw) doorgang te
krijgen ‘tot zijn hart’.
De Joodse rechtsgewoonte maakte het ook zichtbaar: op de trouwdag werd een deksel op het
hoofd van de vrouw gelegd (1 Korinthe 11:10). Bij achterdocht van de man, werd de macht (het
deksel) weggenomen (Numeri 5:18). Abimelech gaf Abraham geld voor een deksel voor Sara (Genesis 20:16).
Verder menen sommigen dat het lange haar, dat de vrouwen ook tot een deksel is gegeven, ook
een teken is geweest van haar onderwerping. Wij zien het ook door de naamsverandering: hierin
kan de autoriteit van de man gezien worden. De naamgeving van de man in de Heilige Schrift wijst
er ook op; de waardigheid boven de huisvrouw komt uit in de naam heer (1 Petrus 3:6) en leidsman
(Spreuken 2:17). Tenslotte werd dit ook door de heidenen erkend: Aristoteles zegt dat het de man
door de natuur gegeven is dat hij zou regeren en de vrouw hem zou gehoorzamen. Ook de vorsten
onder Ahasveros hebben dit zo gezien.
Man en vrouw zijn één en daarom is het geen slaafse onderwerping. De vrouw is geen voetveeg
van de man. Zij is als het hart van het lichaam.

15.

EERBEWIJS JEGENS DE MAN

Naast vriendelijkheid en genegenheid moet de vrouw trouwe plichtsbetrachting jegens de man betonen door het bewijzen van behoorlijk respect door innerlijke eerbied en dit ook uiterlijk vertonen.
De apostel noemt dit vrees (Éfeze 5:33) of kuise wandel in vreze (1 Petrus 3:2), d.i. een hartelijke
genegenheid om de man te behagen (1 Korinthe 7:34). Zij verblijdt zich erin als zij het geluk mag
genieten dat haar man zijn genoegen in haar doen en laten schept. Een verstandige vrouw zal meer
de wil en het genoegen van haar man proberen te volbrengen dan die van haarzelf. Het voorbeeld
van uiterlijk vertonen van respect is Sara (Genesis 18:12).
De blijken hiervan zijn:
- vriendelijke gemeenschap: dit is niet ongeoorloofd, denk aan Izak en Rebekka (Genesis 26:8); al
te gemeenzaam gedrag met ander gezelschap, tot ergernis van de man, is echter onbetamelijk.
- een lieftallig gelaat: dit wordt ons voorgehouden in de bruid van Christus (Hooglied 4:1);
dus geen stuurs gezicht.
- gepaste, uiterlijke eerbied: bij bepaalde gelegenheden; als de man van huis gaat of terugkomt
(Genesis 24:64 en 65).
- matige versiering met schaamte; dus niet boven het vermogen van de man, hetgeen ergernis kan
geven (1 Petrus 3:3 en 4).

9

Deel 1
p. 252 - 257

p. 254

p. 256

Deel 1
p. 258 - 262

p. 259

-

sprekend met weinig woorden en eerbied: uit respect zal de vrouw de gepaste tijd van spreken afwachten, zoals: Maria (Lukas 2:48), de Sunamitische (2 Koningen 4:10) en Abigaïl (1 Samuël
25:31); en dus niet zoals: Rachel (Genesis 30:1), Zippora (Exodus 4:25), Izébel (Koningen 21:7)
en Michal (2 Samuël 6:20).

16.

GEHOORZAAMHEID AAN DE MAN

De man is een hoofd (heer en meester) over zijn huisvrouw; hij heeft over de vrouw te gebieden
naar het voorbeeld van Sara (1 Petrus 3:6), d.w.z.: in het opvolgen van adviezen, het achtgeven op
vermaningen en het betonen van onderdanigheid. De godzalige vrouw volgt het advies en de raad
van haar man en overlegt graag met hem over persoonlijke zaken (zoals: haar sieraad, kleding,
manier van leven), en huiselijke zaken (de besturing van het huisgezin). Godzalige vrouwen zijn
versierd met een stille en zachtmoedige geest die met geduld bestraffingen aanhoren en wat mis is,
verbeteren. Dit betekent niet dat de huisvrouw nooit haar man zou mogen vermanen of hem raad
geven. Abigaïl koos een geschikt moment om de dwaze Nabal te vermanen (1 Samuël 25:37).
De heilige vrouwen van de voorname patriarchen Abraham, Izak en Jakob waren voorbeeldig in
het betonen van onderdanigheid; denk daarbij aan:
- het veranderen van woonplaats - zodra zij maar de wil van hun man hadden vernomen dat zij het
huis van hun vader moesten verlaten, waren zij daartoe genegen (Genesis 31:16).
- wanneer zij ontboden werden - zonder uitstel of excuus komen zij (Genesis 31:4).
- wanneer hen iets bevolen werd - Sara was terstond bereid het bevel van Abraham op te volgen
(Genesis 18:6).

17.

BEHULPZAAMHEID AAN DE MAN

Het is een van de speciale oogmerken waarom God aan Adam een vrouw toegevoegd heeft (Genesis 2:18). Dit geldt bijzonder wanneer de man bepaalde ellende overkomt. De vrouw moet de
last (het verdriet) van de man helpen dragen (Galaten 6:2).
Onnatuurlijke mensen zijn wel tevreden met de voorspoed, maar vertonen onwilligheid om de
harde stormen van de “winter” met de echtgenoot te doorstaan. Een wijze vrouw zal proberen
haar man te troosten in verdriet en voor haar man te zijn wat Davids harp voor Saul was (1 Samuël
16:23). Het zou droevig zijn als zij, die het vermaak van haar man zou zijn (Ezechiël 24:16) een
knaging wordt aan zijn hart (Spreuken 12:4).

18.

OPWEKKING UIT GODS WOORD

In de plichtsbetrachting door de vrouw kunnen tenslotte de volgende zaken worden voorgesteld:
hoe en waarom deze overwogen en betracht moeten worden. De apostel schrijft over onderdanigheid
van de vrouw in Éfeze 5:22:
- ze moet godvruchtig en godzalig zijn:
alle burgerlijke plichten moeten voortkomen uit de
liefde die wij tot de mensen hebben (1 Timotheüs 4:8),
- ze moet niet tegen de wil van God zijn:
de huisvrouw van een Christen moet haar man onderdanig zijn om Gods wil (Handelingen 5:29); om zo de gunst van haar God als de liefde
van haar man tot zich te trekken.
Paulus heeft sterke beweegredenen voorgehouden om zich zo te gedragen (Éfeze 5:23 en 24), maar
ook:
- God eist het,
- de natuur (ook bij heidenen!) leert het,
- Christus, het Hoofd der gemeente is een voorbeeld,
- het is tot voordeel en bestwil: de koning beschermt, de priester bidt, de profeet onderwijst,
- woorden wekken, voorbeelden trekken: de gemeente (vele heiligen!), is Christus onderdanig.

19.

HOE DE VROUW LIEF TE HEBBEN

De man is voorbeeld en leidsman van de vrouw en dit vereist van hem verstandig gedrag (1 Petrus
3:7). Paulus eist de plicht tot liefde vier keer: in Éfeze 5 (drie keer) en in Kolossensen 3:19.
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De plicht om de vrouw lief te hebben is noodzakelijk:
- als de vrouw alles heeft wat een man haar geven kan (huis, hof, sieraad, kleding, spijs en
drank), en haar niet liefheeft, is alles niets in haar ogen en voelt zij zich ongelukkig,
- alles moet met liefde gezouten zijn: in bevelen, bestraffingen en onderwijs en op alle tijden:
alleen of in gezelschap,
- om zijn gezag niet te misbruiken als tiran,
- hoe kan hij anders zeggen dat hij God liefheeft (1 Johannes 4:20)?
Maar deze plicht is ook billijk:
- het zou strijden met de natuur (Éfeze 5:29),
- het is een redelijke wederliefde: magnes amor amor ‘de liefde is een magneet van de liefde’,
- de religie verplicht daartoe: God gaf de vrouw.
De vrouw is uit de man genomen: niet van de voet, opdat hij haar niet als voetveeg zou beschouwen; niet van het hoofd, opdat zij hem niet zou verachten; maar uit zijn zijde, opdat de twee naaste
buren haar zouden liefhebben en omhelzen: als eerste het hart en vervolgens de armen (Hooglied
2:6).

20.

LIEFDE TE BETUIGEN DOOR DE MAN NAAR GODS WOORD

De apostel geeft tweeërlei voorschrift voor liefdesbetuiging door de man in zijn brief aan Éfeze.
Het is naar het voorbeeld van Christus (Éfeze 5:25), Wiens liefde tot Zijn Kerk was:
- de eerste
(1 Johannes 4:19),
- oprecht
door Zich over te geven,
- vrij
daar er geen schoonheid in Zijn Kerk was (Ezechiël 16:6),
- rein en zuiver
Hij wilde Zijn volk heiligen,
- de grootste
(Johannes 15:13),
- altijddurend
(Hosea 2:18).
Het tweede voorschrift is: liefde als tot zichzelf (Éfeze 5:33). Zo blijmoedig, oprecht, standvastig,
vrij en teer als wij de liefde tot onszelf betrachten, zo moet ook de liefde tot de vrouw zijn. Omdat
de vrouw aan de man door God de Heere als zijn deel is toegevoegd, moet hij haar zó trachten lief
te hebben met het hart.
Het voorbeeld van onze Zaligmaker, die een walgelijke bruid liefhad, moet ons tenslotte aansporen
onze vrouw lief te hebben, ja deze liefde moet eerder toe dan afnemen, net als van ouders tot hun
kinderen: hoe langer zij die hebben, hoe liever zij die krijgen.

21.

LIEFDESPLICHTEN VAN DE MAN

Als heer, meester, leidsman en hoofd der vrouw (1 Korinthe 11:7), moet de man uit liefde de
ontvangen wijsheid aanwenden tot voordeel van zijn huisvrouw, in het bijzonder de bevordering
van de welstand van haar ziel.
De man mag nimmer hetgeen zondig is, zijn vrouw toegeven; denk aan Achab en Izebel, Adam en
Eva, Mozes en Zippora, Abraham en Sara (ingaan tot Hagar!).
Wanneer de vrouw iets goeds zal aanraden of begeren, mag de man daarin wel bewilligen; denk aan
Sara en Abraham (wegzenden van Hagar!), Zeres en Haman, de vrouw van Pilatus.
Een echt mannelijke gestalte nam David tegenover Michal in (2 Samuël 6:21 en 22), en Job tegenover zijn huisvrouw (Job 2:9 en 10).

22.

ACHTING VOOR DE HUISVROUW

Van Ambrosius is de uitspraak: De man is geen heerser, maar een man; hij heeft geen dienstmaagd gekregen,
maar een vrouw.
Dan is er ook een spreekwoord: het hart is meer waar het lieft, dan waar het leeft.
De arbeid der liefde blijkt uit een drietal zaken.
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Bewijzen van uiterlijke eerbied.
- Ahasveros aan Esther,
- David aan Bathseba,
- Izak aan Rebekka,
- Abraham aan Sara.
Betoning van dankbaarheid.
Voor gedane plichten (Spreuken 31:28 en 29).
Leven met vriendelijkheid.
- door gelaatsuitdrukking:
het is de spiegel der ziel; niet als Kaïn of Laban,
- in spreken:
in onderwijs, bevelen en zachtmoedige bestraffingen.

23.

VRIENDELIJK JEGENS DE VROUW

Vertoon geen bitter gezag. Door een bitter gezag te laten gelden wordt de autoriteit juist verminderd.
De werken zijn bewijzen van het hart.
- De vrouw heeft ook wat te zeggen in de besturing van het huisgezin. Ambrosius zei: U bent
een man en geen eigenaar (zoals van een dienstmaagd).
- Het huwelijk geeft de vrouw recht op alles wat van de man is; de man is het hoofd en de
vrouw het hart, hetgeen bezwijkt wanneer dat flauw en zwak is, doordat haar het nodige
onthouden wordt.
- Openbaar geweld jegens de vrouw is verfoeilijk en onredelijk; Chrysostomus zei: Dit zijn
vadermoorders of moedermoorders.
Betoon vriendelijke handelingen.
- De man moet graag bij haar zijn: in huis, aan tafel en op bed.
- Met de zwakheden en gebreken van de vrouw moet de man geduld hebben; hierdoor moet
hij zijn wijsheid laten zien en soms haar tegemoet komen door te vergeten en te vergeven.
- De man moet de vrouw verzorgen met lichamelijke nooddruft (: deksel, kleding, eten en
verzorging; ook na zijn dood), en door haar te beschermen (: zelfs zijn leven er voor over te
hebben; ook tegen ergerlijke zonden).

24.

EERBIEDIGE VREES VAN KINDEREN JEGENS OUDERS
e

Dit is naar het 5 gebod, maar ook naar Leviticus 19:3.
Kinderen die een eerbiedig respect jegens hun ouders hebben, zullen hen ontzien, oprecht liefhebben en trachten te behagen, wat op verschillende wijzen tot uitdrukking komt.
Zwijgen als ouders spreken.
Het respect dat Job beschrijft (Job 29:8, 21 en 22), zijn de kinderen nog veel meer schuldig aan hun
ouders.
Vaardig en vriendelijk antwoorden.
Zoals in 1 Samuël 3:4,
Het spreken tot de ouders.
- door nooit hun eigennamen te noemen, maar de titel van vader en moeder (1 Koningen
2:20),
- met weinig woorden, nederig en op het meest gelegen moment.
Het spreken over de ouders.
Salomo klaagde hier reeds over (Spreuken 30:11).
Eerbied tonen in houding en gedrag.
- door ze tegemoet te gaan als zij komen (Genesis 46:29),
- naar plaatselijke gewoonte, gepaste eerbied te bewijzen (staan, buigen en/of hoofd ontbloten;
Spreuken 31:28).
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Eer en respect van de ouders voorstaan.
- verdedigen bij laster,
- bedekken van fouten: Genesis 9:23,
- zo mogelijk rechtvaardigen van fouten,
- niet in het gericht getuigen tegen ouders (behalve bij landverraad of rebellie tegen God).
Een zegen eisen.
Een gelovig gebed van de ouders is een bijzonder middel om de zegen Gods van de hemel over
onze kinderen te brengen.
Hoe weinig liefde is er bij vele kinderen voor hun ouders (2 Timotheüs 3:2 en 3). Het was een
gedurfde tegenspreking van de zoon in het Evangelie die tegen zijn vader zij: Ik wil niet (Mattheüs
21:29).
Velen onteren hun ouders en doen blijken dat zij op hun zegen- en gelukwensen weinig acht geven
en zo erger zijn dan de goddeloze Ezau, die nog met tranen om een zegen vroeg.
De zonde van smaadheid, geweld en overlast aandoen is zeer gruwelijk in Gods ogen (Exodus
21:17, Deuteronomium 27:16). Salomo maakt dit tot een waar merkteken van een dwaas (Spreuken
15:20), waar een schandelijke en smadelijke dood op volgt (Spreuken 30:17).

25.

GEHOORZAAMHEID JEGENS OUDERS

Paulus stelt ongehoorzame kinderen onder het register van de goddeloze mensen (2 Timotheüs
3:2). Christus leert dat gehoorzaamheid beter is dan eren (Mattheüs 21:31). Van rechtgeaarde kinderen wordt dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid geëist. Van Augustinus is de uitspraak: Amandus
est generator, sed praeponendus est Creator ‘Die ons gebaard heeft moet geliefd worden, maar de Schepper
moet op de eerste plaats gesteld worden’.
Dadelijke gehoorzaamheid.
Hiervoor geldt de regel van de apostel (Handelingen 5:29), maar voor wettige bevelen geldt Kolossenzen 3:20:
- worden ze geroepen, dan komen ze direct,
- worden ze gestuurd, ze doen dit,
- wordt hen wat opgedragen, ze zijn hiertoe bereid,
- bijzondere opdrachten worden getrouw opgevolgd,
- zij geven nauwlettend acht op ouderlijke onderwijzingen (Spreuken 4:1).
Lijdelijke gehoorzaamheid.
Dit betekent dat kinderen geduldig terechte óf onterechte bestraffingen verdragen: het is wijsheid
(Spreuken 15:5). Denk aan Jozef die om zijn (Goddelijke) dromen door Jakob bestraft werd en
Jonathan die (onterecht) door Saul bestraft werd en dit verdroeg.
Ontaarde kinderen, die hun ouders te meer haten, omdat ze door hen bestraft worden, komen niet
tot een goed einde, zoals de ervaring leert (1 Samuël 2:25). Als ook de kastijding en roede van de
tucht een dwaze jongeling niet terecht brengt, zegt God de Heere in Zijn Wet dat Hij die met de
dood gestraft wilde hebben (Deuteronomium 21:18 - 21).
Zolang kinderen onder de voogdij van hun ouders staan, moeten zij zich aan de ouderlijke leiding
en vaderlijke autoriteit onderwerpen:
- bij beroepskeuze en levenskeuzes.
- bij het aangaan van een huwelijk.
- door geen recht te doen gelden over het goed van de ouders (Spreuken 28:24).
- door gekleed te gaan naar het welgevallen van de ouders (Zefanja 1:8).

26.

VERSCHULDIGDE DANKBAARHEID JEGENS OUDERS

De kinderen die naast God de Heere, van hun ouders – die de vaderen des vleses genoemd worden –
het leven en alles ontvangen, zijn schuldig wat zij kunnen, ertoe aan te wenden om hen alle schuldige dankbaarheid te bewijzen en vergelding te doen.
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Dit leert ook de natuur, als de jonge leeuw brult bij zijn roof om de oude te roepen, en de jonge
ooievaars de oude vogels op hun vleugels nemen en meevoeren. Het droevig spreekwoord wordt
onder ons maar al te waar: één vader kan beter negen kinderen onderhouden, dan negen kinderen één vader.
Dankbaarheid bij hun leven.
Ouders tot troost en steun zijn door:
- te trachten oorzaken van droefenis te voorkomen; denk aan Juda’s pleidooi voor Jozef om
de droefheid van zijn oude vader te voorkomen (Genesis 44:30 - 34),
- te proberen droefenis te verzachten,
- met een deugdzaam leven de ouders te verheugen (Spreuken 23:24 en 25).
Met zwakheden van ouders geduld hebben. Onze Zaligmaker verdroeg het van Zijn moeder dat
zij Hem zo scherp bestrafte (Lukas 2:51). Ouders onderhouden wanneer zij gebrek hebben. De
kinderen kunnen nooit de interest van het kapitaal van de diensten en verzorging die zij van hun
ouders genoten hebben, betalen! Zoveel zijn zij hun tenminste schuldig, zolang zij in leven zijn.
Dankbaarheid na hun dood.
- Door te zorgen voor een eerlijke begrafenis: parentalia ‘liefdesplichten aan ouders’.
- Door de schulden van de ouders te betalen, alvorens de erfenis naar zich toe te halen.
- Door te proberen vertrouwde vriendschap te onderhouden en niet als Rehabeam de ervaren
raadslieden van zijn vader te verlaten.
- Door het godzalig voorbeeld van hun ouders na te volgen, zoals de koningen van Juda, waarvan getuigd wordt dat ze gewandeld hebben in de inzettingen en wegen van hun vader David.

27.

PLICHTSBETRACHTING JEGENS OUDERS EN AANLEIDING DAARTOE

De wijze waarop.
Eerbied, gehoorzaamheid en dankbaarheid moeten betracht worden jegens:
- Moeder én vader (Leviticus 19:3). Beiden zijn (naast God) de oorzaak van ons leven.
- Stief- of schoonouders. Denk aan Ruth jegens Naomi; het is een misdaad om hiertegen op te
staan (Micha 7:6); Esther (gehuwd èn koningin!), onderwierp zich aan de voogdij van Mordechaï.
De plichten zelf.
Deze moeten gedaan worden in den Heere:
- Omwille van het geweten (Kolossenzen 3:20).
- Van harte (oprecht), zoals de ouders ook doen.
- Bereidwillig.
- Standvastig, zolang ouders leven en zelfs na hun dood.
Enkele motieven.
Een drietal zaken om tot de plichtsbetrachting te bewegen:
1. Ouders staan boven de kinderen: in Gods plaats.
2. De wet der natuur leert dat wij onze ouders moeten eren.
3. Gods vinger schreef het op de 2e tafel der Wet:
- dit uitdrukkelijk bevel geldt zolang de ouders leven,
- het is het 1e gebod van de 2e tafel en vormt zo de grond om de naaste lief te hebben,
- gehoorzame kinderen - ontvangen een grote zegen: gezegende ouderdom;
jong stervende (gehoorzame) kinderen - zijn oud geweest in genade;
ongehoorzame kinderen - (die nochtans oud worden) zijn er lang geweest, maar hebben niet
lang geleefd, want zij zijn vervloekt voor God (Jesaja 65:20).

28.

OPVOEDINGSPLICHTEN VAN OUDERS JEGENS (KLEINE) KINDEREN

Rechtgeaarde Christenen hebben een natuurlijke liefde tot hun kinderen, die de Heilige Schrift
samenbrengt in een drietal opvoedingsplichten voor het lichaam:
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-

het Griekse kernwoord: ἐτεκνοτρόφησεν /eteknotrophēsen /betekent: ‘opvoeding in
eerste kindsheid’, zoals diaconessen (1 Timotheüs 5:9 en 10a),

-

het Griekse kernwoord: ἐκτρέφετε /ektrephete /betekent: ‘grootbrengen in jonge jaren’
in de leer (Éfeze 6:4),

het Griekse kernwoord: προνοεῖ /pronoei /betekent: ‘verzorgen in rijpe jaren’ (1 Timotheüs 5:8).
De zorg van de moeder over haar vrucht dient terstond van de eerste ontvangenis af te beginnen
(waarbij de man ook moet helpen), door gezond eten en drinken en geen overmatige arbeid. Zodra
de vrucht ter wereld is gekomen moet de moeder dit naar vermogen en bekwaamheid met haar
eigen borsten voeden zoals al de godzalige moeders in Gods Woord deden. Waarmee zal de moeder
haar kind beter kunnen opvoeden dan met haar borsten? Als moeders door de een of andere omstandigheid niet in staat zijn hun kinderen met hun eigen borsten te voeden, kunnen zij zich troosten dat God barmhartigheid en weldadigheid wil (Hosea 6:6).
-

29.

OUDERPLICHT T.O.V. DE ZIELEN VAN JONGE KINDEREN

Zodra de kinderen geboren zijn, moeten en zullen de ouders, die zichzelf verzekerd hebben van
hun gemeenschap in het genadeverbond en weet hebben van de grote voordelen hiervan, voor hun
kinderen door heilige gebeden God smeken dat ze zouden mogen leven voor Zijn ogen.
Door de Christelijke doop, als zegel van het genadeverbond, kunnen de ouders zich ervan verzekeren dat zij ook daartoe behoren. De doop, in plaats van de besnijdenis (Kolossenzen 2:11 en 12),
moet ook vroeg bediend worden. Hoewel de wederdopers zeer gruwelijk over deze heilige instelling
Gods spreken, mogen wij deze plicht niet verzuimen, hoewel we Rome hierin niet willen volgen,
die ongedoopte, gestorven kinderen uit de hemel sluit.
Ouders moeten er zorg voor dragen dat hun kinderen goede namen worden gegeven en naar het
gebruik bij de besnijdenis, nu bij de doop. Dit zal kinderen eraan herinneren dat het hun plicht is:
- zich ervan te verzekeren en niet te rusten voor zij door God tot ware bondgenoten zijn
aangenomen,
- zich tot de dienst van Jezus Christus geheel over te geven, daar hun naam, aan God de Heere
gegeven, deze trouw vereist.
Door Schriftuurlijke namen te geven, kunnen we onze kinderen opwekken tot deugdzaamheid.
Namen van heiligen, wier voorbeeld navolgingswaardig is, alsook het vernoemen van vrome familiebetrekkingen, heeft de voorkeur om kinderen daardoor te bewegen die na te volgen!

30.

PLICHT M.B.T. DE LICHAMELIJKE WELSTAND VAN DE KINDEREN

Ouders bewijzen hun liefde tot kinderen zoals onze Zaligmaker leert (Mattheüs 7:9 tot 11). Daarnaast voorzien zij hen van kleding: gewone en kleding voor bijzondere gelegenheden.
Gelegenheid tot gepaste ontspanning met christelijke matigheid en eerbaarheid is nodig voor hun
gezondheid; let daartoe op de zegen genoemd in Zacharia 8:5.
Onder de ouderlijke verzorging hoort ook het geven van medicijnen bij ziekte (Mattheüs 9:12).
Overdadigheid doet kinderen wegvloeien en bederven. Een goede opvoeding (houden aan regels
en goed onderwijs) is het 1e , 2e en 3e deel van eens mensen leven (zie Hoofdstuk 28). Geleerdheid
zonder opvoeding is een gewapende ongerechtigheid.
Goede opvoeding herkent men aan:
- goede gewoonten en manieren,
- onderdanigheid,
- beleefdheid en respect tonen (Leviticus 19:32).
Opvoeding tot een beroep vereist:
- plaatsen onder verstandige meesters,
- keuze voor een geoorloofd en wettig beroep dat zijn instemming heeft in Gods Woord.
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31.

OUDERPLICHT: KINDEREN IN DE VREZE GODS OPVOEDEN

Laat kinderen bezig doen zijn met alle godsdienstige gebruiken door in het gezin de godsdienstige
gebruiken toe te passen tot opwekking van godzaligheid en door als profeten in huis onderwijs te
geven.
Enige overwegingen bij de opvoeding.
1. Begin er vroeg mee: ars longa, vita brevis ‘het duurt lang voor men de kunst verstaat, het leven is
kort’. Door niets te doen leert men kwaad doen (2 Timotheüs 3:15).
2. Laat kinderen niet met verkeerd gezelschap omgaan (1 Korinthe 5:11).
3. Bestraf kinderen tijdig als ze van de goede weg afgaan (Spreuken 17:10).
4. Als bestraffing niet helpt, moet men de tuchtroede hanteren (Spreuken 23:13 en 14).
- Het is medicijn (Spreuken 22:15).
- Het is nuttig om onderwijs mogelijk te maken.
- Het voorkomt schande (Spreuken 17:25).
- Het geeft rust in het gemoed dat men zijn best gedaan heeft.
5. Er is zegen te wachten op de tuchtoefening.
- Laat het gebeuren naar de regel van Gods Woord en niet naar eigen goeddunken.
- Laat het volgens Gods voorbeeld gebeuren: in liefde en tot hun bestwil (Klaagliederen
3:33). Dus niet al te streng maar bedachtzaam, zonder toorn. Daarentegen ook niet door al
te grote zachtmoedigheid: slappe ouders maken hardnekkige kinderen.
- Laat het gepaard gaan met onderwijs uit Gods Woord (Éfeze 6:4); in deze tekst betekenen
de Griekse woorden: ἐν παιδείᾳ /en paideia / ‘in de lering’ en νουθεσίᾳ Κυρίου /
nouthesia Kuriou / ‘de vermaning des Heeren’. Dus de roede in de hand en het Woord in
de mond, anders is het wrede tuchtiging.
- Laat het gepaard gaan met gebed om gezegend te worden: om de ‘boze’ geest te verdrijven
(Mattheüs 15:22). Want niet de genade van de ouders, maar de natuur wordt voortgezet in
de kinderen (Psalm 51:7).
O, dat elk kind reden mocht hebben zijn ouders de eer te geven die Augustinus aan zijn moeder
Monica gaf: Zij maakte er meer haar werk van, dat Gij Heere, mijn Vader zoudt zijn, omdat ze meer in
barensnood verkeerde om mijn eeuwige zaligheid te bevorderen dan om mij in mijn eerste geboorte ter wereld te brengen.

32.

NOODZAAK EN REDEN TOT PLICHTSBETRACHTING DOOR OUDERS

De noodzakelijkheid van plichten blijkt uit de gedenktekens die onder het O.T. zijn ingesteld opdat
kinderen daarmee onderwezen zouden worden (Deuteronomium 6:20 en 24). Salomo spreekt over
de waargenomen plicht van zijn ouders David en Bathseba (Spreuken 4:3 en 4).
Er zijn drie krachtige redenen die daartoe opwekken.
1. De tere liefde tot onze kinderen verbindt ons hiertoe (1 Korinthe 8:1b). Zonder de vreze Gods en
ware godzaligheid kunnen zij nooit gelukkig zijn (Psalm 112:1). Zij worden er niet mee geboren.
2. Het geeft vreugde wanneer wij onze kinderen zien genezen van hun natuurlijke verdorvenheid (3
Johannes 1:4). Hoe meer genade er in onze kinderen is, hoe meer eerbied, onderdanigheid en dankbare vergelding wij van hen te verwachten hebben. Onze inspanning daartoe zal ons tenslotte verzekerd doen zijn van de oprechtheid der genade in onszelf.
3. Het is tot Gods eer, die wij als ouders behoren te bevorderen, om de wacht te betrekken bij onze
kinderen, die Gods eigendom zijn, en door hen te onderwijzen. Daaraan verbonden is de voortplanting van de religie en ware godzaligheid die wij ten hoogste ter harte behoren te nemen (Psalm
22:31 en 32).

33.

ZORG JEGENS OUDERE KINDEREN

Wanneer ouders geen opzicht meer hebben over hun kinderen is er nog wel zorg te dragen.
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Zolang ouders nog met hun kinderen leven moeten zij hun kinderen naar talenten en bekwaamheden door goed onderwijs, tot een eerlijk beroep brengen, zodat zij zichzelf kunnen onderhouden
en aan anderen wat kunnen meedelen.
Daarnaast moeten zij hun kinderen tot een goed huwelijk helpen, waarbij de veelheid van uitwendige schatten veelal strikken zijn om hen naar lichaam en ziel te verderven (Prediker 5:12).
Wanneer God ouders uit deze wereld roept moeten zij hen enig noodzakelijk onderricht nalaten
tot hun geestelijke welstand; de laatste woorden van de ouders, die zij met een stervende mond tot
hun kinderen spreken, geven een diepe indruk in het hart.
Ook moeten zij veel in gebed zijn om hun een zegen na te laten.
Tenslotte moeten zij bij testament hun laatste wil laten beschrijven, zoals toezicht van de kinderen
en beschikking van de goederen. Genoemde plichten gelden ook voor stief- en schoonouders, maar
ook voor voogden en verzorgers.
Ouders moeten zich ook wachten voor eenzijdigheid in liefde, en door beloning en straf hun liefde
of afkeer bekend te maken.

34.

PLICHTEN VAN DIENSTKNECHTEN EN DIENSTMAAGDEN

Tot noodzakelijke hulp in de huishouding zijn er naast kinderen: dienstknechten en dienstmaagden,
die vallen onder de regering van de man en de vrouw (meester en meesteres), hetgeen op meerdere
plaatsen in het O.T. en N.T. tot uitdrukking komt.
Onésimus was evengoed als Filémon in Christus; nochtans was hij de dienstknecht van Filémon.
De volgende plichten gelden.
Vrees
Deze erkent de autoriteit en macht van de meester en is de grond van alle echte dienstbaarheid (1
Timotheüs 6:1 en 2).
Vrijwillige onderwerping
Deze plicht schreef de engel des Heeren voor aan Hagar (Genesis 16:9). Vanouds werden knechten
en maagden gerekend tot de possessio ‘bezitting’ (Genesis 24:35).
Eerbiedig respect
Traag tot spreken (ras om te horen), in betoning van eerbied en vriendelijkheid en met betrachting
van waarheid. In gehele handel en wandel betonen van beleefdheid, zedigheid en net uiterlijk (kleding).
Gehoorzaamheid
Deze plicht, door Paulus o.a. genoemd in Éfeze 6:5, maakt dat de wil van de meester een wet voor
de knecht wordt (Exodus 21:6). Hier geldt ook het verdragen van bestraffingen (1 Petrus 2:19 en
20), terwijl men niet louter gehoorzaam, maar ook dienstvaardig moet zijn (Kolossenzen 3:22).

35.

PLICHTSBETRACHTING VAN DIENSTKNECHTEN EN DIENSTMAAGDEN

De wijze waarop de plichtsbetrachting dient te geschieden.
Met vreze en beven.
Dit is als het zout van de spijze en moet diensten van gehoorzaamheid aangenaam maken.
In eenvoudigheid des harten.
Hoewel er geen beter middel is om een akker vruchtbaar te maken dan dat de voetstappen van de
eigenaar daar dikwijls gezien worden en het oog en de aanwezigheid van de meester een dienaar in
zijn werk vlijtig maken, zullen rechtgeaarde dienstknechten hun plicht niet verzuimen (Kolossenzen 3:22 en 23).
Als voor de ogen Gods.
Slechts omdat God dit eist, dienen plichten vervuld te worden.
Vrij- en bereidwillig.
Gedwongen gehoorzaamheid maakt een dienaar onaangenaam. Waar de liefde uitgesloten is, daar
krijgt men zeer gemakkelijk weerzin tegen zijn dienst.
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Nauwgezet en vaardig.
Een trage dienstknecht is afkeurenswaardig (Spreuken 10:26).
Getrouw.
Getrouwheid moet blijken jegens de goederen, de handelingen en de naam van de meester. Het Hebreeuwse kernwoord:  אמה/’āmâ / ‘dienstmaagd’ heeft als wortel:  א ַמן/’āman / ‘getrouw zijn’,

p. 405

net als:  א ֶֹמנֶ ת/’ōmeneṯ / ‘pleegmoeder, voedster’.
Beide moeten getrouw zij: de dienstmaagd over het goed van haar meester, de voedster over het
kind aan haar toevertrouwd. Als dienstknechten van Christus (in ware vrijheid) dient men als voor
den Heere. Zijn wil is de grond van alle goed (Éfeze 6:7 en 8).
Jozef vond gunst bij de (heidense) meester van het gevangenhuis door Gods toedoen en zorg.

36.

PLICHTEN VAN MEESTERS

Voor een godzalige huishouding moeten bij de keuze van dienstknechten en dienstmaagden, vrome
dienstboden in huis gebracht worden (Psalm 101:6). Het huis van Potifar werd om Jozef gezegend
en ook Laban om Jakob.
Door verstandig overwicht moet aanzien en respect van de meester/meesteres gepast worden gehandhaafd, anders gaat het als met Nabal, wiens dienstknechten hem een zoon Belials noemden.
Daartegenover is het onbetamelijk nors, stuurs of onvriendelijk jegens dienstboden te zijn of onredelijke bevelen te geven. Zowel de blik van de ogen als bestraffing door woorden, zijn middelen
tot verbetering van het dienstbetoon.
In het uiterste geval zullen opstandigen worden weggezonden: met de lange stok geslagen worden.
Straf moet altijd evenredig aan de zwaarte van de misslag zijn: een wijs man zal zorg dragen voor
billijkheid in zijn straf.

37.

BIJZONDERE PLICHTEN BIJ GEBRUIK VAN GEZAG

Bij plichtsgetrouw dienstbetoon moeten meesters hun dienstboden (waar ze als vaders over gesteld
zijn!), weldoen en verschaffen wat tot hun nut dient (Lukas 10:7), zowel naar de ziel als naar het
lichaam, en daarbij letten op: beloning, voedsel, kleding, werk naar kunnen, zorg bij ziekte en ontspanning.

38.

NOODZAKELIJKHEID VAN DE BESTURING VAN HET HUISGEZIN

Een samenwoning van mensen kan niet bestaan zonder goede regering en overheid; goede bestuurders worden herders van het volk genoemd (Jesaja 44:28). Zij bewaren voor wanorde en verwarring.
Waar goede orde in huis is, daar is het echte sieraad: gepast ontzag en gewenste vrede.
Als de goede besturing wegvalt, dan worden twee noodzakelijke stokken: lieflijkheid en samenbinders
verbroken (Zacharia 11:7). Onlosmakelijk hiermee verbonden is het wel of kwalijk bevinden van
kerk en overheid, daar huisgezinnen de oorsprong zijn van alle burgerlijke en kerkelijke vergaderingen: een grondsteen van de steden, een smederij van mensen en een kwekerij van hoog bestuur.
Daar het schadelijke onkruid van de zonde, zelfs in de best bestuurde gezinnen, zeer droevig is
uitgebroken, moeten alle christelijke huisvaders nauwlettend acht geven op het bestuur van hun
gezinnen, zoals de heiligen in alle tijden gedaan hebben. De beste middelen der genade worden
tevergeefs aangewend zolang de mens door Gods Geest niet is wedergeboren.
In deze vervallen tijden is de aansporing nodig om ons huis godsdienstonderwijs te geven door Schriftlezing, gebed, meditatie en zingen van psalmen, teneinde de gewenste reformatie te doen komen,
wil Gods toorn over ons niet uitgegoten worden.

39.

WIE DE BESTURING MOETEN DOEN

Overeenkomstig de Goddelijke ordinantie is de man heer en meester van het huis: hij is de pater
familias ‘de vader van het huisgezin’. De vrouw is als een metgezel en bekwame hulp met hem
samengevoegd om in het besturen van de huishouding ook gekend te worden.
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De man is de hoogste, de eerste in de familie die als koning in het huis goed orde op zaken moet
stellen (1 Timotheüs 3:4 en 12).
Maar ook de vrouw, als koningin van het huis, wordt huisbestuur opgedragen (1 Timotheüs 5:14).
Zij is mater familias ‘moeder van het huisgezin’ en domina domus ‘de meesteres van het huis’. Dit komt
ook tot uitdrukking in de vele voorbeelden in de Heilige Schrift en kerkelijke historiën; vrouwen
hebben dikwijls een sterke hand gehad in de besturing van de grootste zaken. Alleen dient de vrouw
te zwijgen in de vergadering als de gemeente Gods samenkomt (1 Timotheüs 2:12).
Door als man én vrouw samen de besturing van het huis te behartigen, kan veel verwarring ontdekt
en verbeterd worden. Aristoteles sprak: Plus vident oculi quam oculus ‘Twee ogen zien meer dan één’.
Hierbij geldt dat er zaken zijn die de een beter kan waarnemen dan de ander, hetgeen echter niet
mag ontaarden in het volledig verzaken van zijn of haar verantwoordelijkheid als man of vrouw in
deze!

40.

NOODZAKELIJKE KWALITEITEN VOOR GOED BESTUUR

Regeer met wijsheid.
De patrium regimen ‘vaderlijke regering’ met wijsheid en ervaring, handelt in alle zaken voorzichtig,
hetgeen troost geeft aan de bedroefden, de zwakken versterkt, de tragen opwekt en de overtreders
bestraft.
Geen vleselijke wijsheid uit ons verstand, maar geheiligde wijsheid moet het bestuur van onze huisgezinnen regelen (Jakobus 3:17).
Regeer met uiterlijk respect.
Waardig gedrag met autoriteit verwekt aanzien en ontzag in de regering.
Regeer zonder tirannie.
Vaderlijke macht en autoriteit moet gemengd zijn met vaderlijke liefde, broederlijke vriendelijkheid
en Christelijke zedigheid.
Regeer in den Heere.
Alle huisvaders en huismoeders hebben hun autoriteit van God ontvangen en moeten vóór alle
dingen bevorderen dat Zijn Naam door henzelf én door hun huisgenoten geroemd en geprezen zal
worden.
Regeer getemperd door gerechtigheid en liefde.
Liefde en gerechtigheid in de huisregering door beloning van de vromen en straffen van de kwaden,
zijn de banden en zenuwen van een goed bestuur. Rechtvaardigheid zonder matiging door liefde
maakt ons uitermate hatelijk. Liefde zonder versterking door gerechtigheid (te zachtzinnig) kan ons
verachtelijk doen worden.

41.

BELANGRIJKSTE OOGMERKEN (DOELEN) BIJ HET BESTUREN

Het gezag over huisgenoten is door God gegeven om zo te regeren, dat zij naar lichaam en ziel
merkbaar voordeel zouden toebrengen: zoals God in Zijn Woord komt voor te schrijven.
Bevorder uiterlijke welstand.
Door orde op zaken te stellen, die onderlinge vrede bewerkstelligt.
Behartig innerlijke (geestelijke) welstand.
Hierdoor wordt Gods Naam verheerlijkt en de godzaligheid bevorderd.
- God verwacht dat vaders hun kinderen Zijn bevelen zullen inscherpen. Wél regeren betekent
dat er meer voor de zielen van de huisgenoten gezorgd wordt dan voor hun lichamelijke
welstand (Éfeze 6:4).
- De Heilige Schrift is vol voorbeelden, die opwekken tot navolging. Abraham, Jakob, Job,
Jozua, Esther, David, Hizkia, Cornelius, Lydia, de stokbewaarder en vele anderen zijn voorbeelden geweest in het besturen van hun huisgezinnen om ook de heiligheid des levens daarin
te bevestigen.
- Het legt het fundament voor alle lichamelijke en geestelijke welstand. Ouders, die slechts
zorgen voor uiterlijke welstand van hun gezinnen en niet eens hun hart op hun wegen stellen,
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daar zal God Zijn zegen wegnemen (Haggaï 1:6). Uiterlijke winst en grote schatten zijn overigens geen echte winst! Paulus geeft een gouden regel, moge God die in onze harten willen
schrijven (1 Timotheüs 6:6).
Plant de ware godzaligheid voort.
Dit moet ons doel zijn.
- Wereldlijke winst zonder godzaligheid kan ons niet gelukkig maken; dat zijn irritamenta malorum ‘aanporrende gelegenheden tot het kwaad’. Hier geldt de regel van de Zaligmaker uit
Mattheüs 16:26.
- Beogen van uiterlijke winst zonder godzaligheid kan aanleiding zijn dat anderen ons beschadigen, zoals met de vrome Naboth gebeurde. Godzaligheid is de zekerste beschutting tegen
alle kwaad (Romeinen 8:28). Alle dingen: ook al de kwade, ook al de zielenpijnen zullen medewerken (2 Korinthe 4:17).
- Uiterlijke goederen zijn slechts voor korte tijd, terwijl de godzaligheid en de winst daarvan
ons eeuwig bijblijft (Openbaring 14:13). Degenen die hun ziel ermee belast hebben om te
vissen naar de heiligheid en godzaligheid des levens onder hun huisgenoten, mogen in waarheid zeggen dat zij op het woord des Heeren het net hebben uitgeworpen en een grote menigte vissen hebben gevangen (Lukas 5:5 en 6). Het (voort)planten van godzaligheid brengt
de grootste winst van de wereld, want men krijgt God tot zijn Deel (Psalm 119:57), de winst
is een kroon en koninkrijk (Openbaring 20:6) en men is soms wel als niets-hebbend, maar
nochtans alles bezittend (2 Korinthe 6:10).
Helaas zal een mens om een zeer kleine winst, een of ander spoedig voorbijgaand vermaak – dat
uiteindelijk niets dan smart in zich heeft – zijn godzaligheid aan de kant zetten (Hebreeën 12:16).

42.

EEN LEVEND VOORBEELD ZIJN VAN GODZALIGHEID

Dit is de roem van de heiligen zoals de profeet David het verwoordt (Psalm 101:2 en 3).
Plicht van alle oprechte Christenen.
1. Door een levend voorbeeld kunnen zij God verheerlijken (Mattheüs 5:16).
2. Zij kunnen hun naaste hiermee stichten. Als zelfs het aanschouwen van de mieren mensen kan
stichten (Spreuken 6:6), hoeveel te meer het goede voorbeeld van een oprecht geheiligd mens.
- Bekeerden. Voorbeelden van lijdzaamheid kunnen anderen versterken (Lukas 22:32), of vertroosten (3 Johannes 1:3).
- Onbekeerden. Door hen beschaamd te doen staan (1 Petrus 3:16), en hen te winnen voor
Christus (1 Petrus 3:1 en 2). Door het benemen van onschuld en zo te veroordelen (Hebreeën
11:7).
3. Zij brengen ook zichzelf geen gering voordeel.
- Zij die belijdenis doen van de Christelijke religie en deze niet beleven (d.w.z. ‘heilig’ leven
maar geen schijnsel geven), bedriegen hun zielen alleen maar (Jakobus 2:26).
- Een Christen zal laten zien dat genade aan hem niet tevergeefs besteed is (2 Korinthe 6:1).
- De deugd van goede werken (gestadige oefeningen der genade), zal haar sieraad doen blijken.
- De hemelse genade zal toenemen, want als men vuur te veel toedekt, zal het smoren en
uitgaan, maar als het lucht heeft en de wind eronder blaast, dan zal het weldra in lichterlaaie
staan (Job 8:5 tot 7).
Plicht van voorgangers door God boven anderen gesteld.
- Christelijke overheidspersonen. In hen (de goden) behoort, meer dan in andere mensen, Gods
beeld uit te blinken. Het voorbeeld van deze leidslieden kan veel goeds of kwaads doen.
- Herders en leraars der gemeente. Zij moeten niet alleen het Woord der waarheid recht snijden, maar ook naar de waarheid van het Evangelie recht wandelen.
Plicht van al de christelijke huisvaders en huismoeders.
Als voorbeeld
De hoofden van het gezin zullen ook voor hun huisgenoten rekenschap moeten geven en moeten
hen daarom ook met een goed voorbeeld voorgaan.
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Als hoofd van leden
In vergelijking met andere Christenen steken zij als het hoofd boven de leden uit en moeten daarom
ook in godzaligheid boven hun huisgenoten uitsteken (Lukas 12:48).
Als begiftigde
Daar zij meer gelegenheid hebben dan anderen, is het een pond om winst mee te doen.
Als een spiegel
Het voorbeeld van een Christelijke wandel is als een spiegel waarin andere mensen zien hoe zij zich
moeten gedragen; goede voorbeelden zijn voor de ziel het pit en de kern van goed onderwijs.
Daartegenover: een vervloekt voorbeeld zal duizend onderwijzingen vruchteloos maken! God
straft goddeloze mensen in hun kinderen omwille van hun ouders (Exodus 20:5). Zo nauw zijn nl.
de huisgenoten met hun hoofd verenigd: zij zijn leden van één lichaam.
Waar lijken onze huizen op?

יתִאוֶ ן
ָ֫ ֵב

/bêṯ ’āwen / Beth-Aven

‘huis der ijdelheid’.

ית־אל
ֵ ֵב

/bêṯ ’ēl /

‘huis Gods’.

43.

Beth-El

IN DE NATUURSTAAT: GEEN GODZALIGHEID

Alleen als het geestelijk licht van de zaligmakende genade van Gods Geest in de ziel ontstoken is,
zal de ware godzaligheid ingang vinden in het hart. Het aantal van godzalige huisvaders en huismoeders is te klein in ons vaderland!
De mens in de natuurstaat is geheel verdorven en draagt het beeld van de duivel (Romeinen 3:13
tot 18), hetgeen zich vertoont met:
- een gemoed vol ijdelheid:
of een verstand dat enkel duisternis is; de mens in de natuurstaat denkt er niet aan om God
te zoeken of naar Hem te vragen,
- een ongevoelige consciëntie:
van nature is deze zo verdorven dat ze vreest waar geen oorzaak voor vrees is en zich vrijspreekt waar er geen ruimte voor is,
- een arglistig hart:
niets kan het vermurwen, tenzij God het doet smelten,
- een onbekwame wil:
deze afkerigheid tot het goede ontstaat niet uit een bepaalde zwakheid, maar uit vijandschap
en ingeboren haat tegen het goede,
- een ontrouw geheugen:
het is als een lekkend vat, dat alles wat rein en zuiver is, laat uitlopen en niets dan modder en
drek behoudt,
- verdorven genegenheden:
de mens in de natuurstaat haat dingen die hij behoort lief te hebben en heeft lief wat hij
behoort te haten.
Deze verdorvenheid:
- kleeft hem zeer vast aan, want in de allerheiligste woont deze nog (Romeinen 7:20),
- is zeer besmettelijk en maakt alles onrein, zoals onder de wet (Numeri 19:22),
- is een uitermate vruchtbaar zaad dat alle dadelijke zonden voortbrengt (Jakobus 1:14 en 15),
en samenspant met de duivel en zijn verzoekingen, terwijl een grove onwetendheid de mens
tot dwaasheid brengt (Prediker 9:3), waar vele voorbeelden in Gods Woord van getuigen,
- is een zeer verkeerde gezindheid van de wil (Romeinen 8:7), en geeft de begeerlijkheden van
de zonde de losse toom,
- is onvermoeibaar in het kwaaddoen, als dronkenschap die de mens meer en meer begerig
maakt naar de wijn en het graf, dat niet verzadigd wordt,
- brengt een totale onbekwaamheid ten goede over de mens (Mattheüs 12:34), en hij kan God
daarom niet behagen.
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Augustinus zei: Prius est mutandus homo, ut opera mutentur - ‘De mens moet eerst veranderd worden,
zullen zijn werken veranderen’.
De natuurstaat is een ellendige staat der zonde, en is in deze mate hier beschreven om vaders en moeders zichzelf in die staat geen rust te geven, maar opdat zij vurig zouden bidden om tot de staat der
genade overgebracht te worden.

44.

EEN INGETOGEN EN BURGERLIJK LEVEN IS NIET GENOEG TOT GODZALIGHEID

De duivel bedriegt veel mensen door hun wijs te maken dat zij in de staat der genade leven omdat
zij een bepaalde burgerlijke deugd (uiterlijk) kunnen laten zien.
Ook natuurlijke (wereldse) mensen kunnen deugdzaam leven. Deze algemene genade van een redelijke ziel is na de droeve val van Adam nog overgebleven (Romeinen 2:14 en 15).
Helaas wordt deze werking van de consciëntie verdoofd door:
- slechte opvoeding en slecht voorbeeld,
- verkeerd oordelen over Gods voorzienigheid (Psalm 73:13),
- te veel opgaan in de wereld en vleselijke wellusten (Mattheüs 13:22), waardoor men werelds
en goddeloos wordt (1 Korinthe 15:32),
- herhaald zondigen: dit schroeit de consciëntie (Gods controleur) toe,
- het niet levend houden van de consciëntie door de gewone hulpmiddelen der genade te gebruiken.
Vele heidenen en hun filosofen (Seneca, Platorchus, Plato, Lycurgus, Draco, Solon, Socrates en
Cicero) hebben door het licht van hun consciëntie in het algemeen toch een zonderling genoegen
geschept in wat goed is, en het kwaad veroordeeld. God de Heere heeft het behaagd deze werkingen in hun consciëntie over te laten blijven, opdat zij:
- daardoor God zouden leren kennen,
- buiten alle onschuld gesteld worden,
- het goede nog aangenamer en het kwaad des te meer verfoeien zouden,
- daardoor enigszins tot meerdere genaden geleid zouden worden, indien God dit wil, zoals
Festus (Handelingen 24:25),
- des te meer in deugd onderscheiden worden waardoor Gods Naam niet al te zeer onteerd
wordt.
In het licht hiervan behoren de Christenen de heidenen, die zoveel middelen der genade niet ontvangen hebben, zeker te overtreffen!
Geheiligde (gedoopte) Christenen hebben helaas nog te veel van de heidenen.
De grootste reus in het heidendom behoort overtroffen te worden door de kleinste dwerg in het
Christendom, maar nochtans dienen zij de ware God niet oprecht, want zij naderen alleen met de
lippen tot Hem, wat betekent dat zij:
- nauwelijks zorg dragen om God in Zijn dienst te behagen,
- enkel uit eigenliefde wereldse begeerten trachten te verkrijgen,
- geen ware kennis van God en Zijn wil bezitten,
- het ware, rechtvaardigmakende geloof missen,
- de christelijke deugden onzuiver betrachten en niet zoals de apostel nodig acht (1 Timotheüs 1:5),
- deze uit mensenvrees doen,
- eerder uit hoogmoed dan nederigheid deze betrachten,
- deze als aangenaam en schoon bezien, zonder Gods eer te betrachten.
De werken van de burgerlijke gerechtigheid (de 2e Tafel der Wet), mogen van de heiligheid en
godsvrucht (de 1e Tafel der Wet) niet gescheiden worden.
Laten we ons niet tevreden stellen met burgerlijke gerechtigheid maar begeren op de weg der godzaligheid (voort) te gaan.
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45.

UITWENDIGE GEDAANTE DER GODZALIGHEID; DE GROVE HYPOCRIET

De duivel, die zich weet te veranderen in een engel des lichts, bedriegt de zielen van schijn- of
naamchristenen (die ook werk maken van de 1e Tafel der Wet!), om ze uiteindelijk te verderven
(Jeremia 17:9).
Dit openbaart zich in hypocrisie.
- Heimelijke geveinsdheid. - Zelfs in wedergeboren zielen kan de duivel, in plaats van verleiden tot
ergerlijke zonden, proberen hun beste werken hiermee te bezoedelen door een of andere
geestelijke hovaardij in hun zielen te storten. Paulus wijst op deze glibberige weg (2 Korinthe
6 en 7).
- Openbare geveinsdheid. - Huichelachtigheid wordt door het hele O.T. aan de kaak gesteld (Jesaja
10:6), maar ook de verheerlijkte Zoon des mensen waarschuwt de gemeente van Smyrna er
voor (Openbaring 2:9). De kerk van Christus is er altijd mee verontreinigd geweest: als leerlingen van de school van Machiavelli, waar men de deugd alleen in schijn hoeft te betrachten!
Geveinsden hebben wel Jakobs stem maar de handen van Ezau.
Deze grove hypocrieten verloochenen de kracht der godzaligheid in hun:
- oordeel,
in de hoop dat het zo’n vaart niet zal lopen,
- wil en hart,
dat hardnekkig de regel van Gods woord in de wind slaat,
- werken,
door het ruimer te nemen i.p.v. op zo’n enge weg te wandelen; wie zijn werk
maakt van de zonde, al was het maar van een enkele peccatum indilitiis ‘boezemzonde’, die zal de kracht der godzaligheid (welke geen zonde toelaat te
heersen), verloochenen;
Een godzalige ziel, die in verzoeking valt, zal tot zichzelf gekomen zijnde, daarna des te ijveriger
zijn, omdat hij traag geweest is, zoals een struikelend paard daarna zijn gang versnelt.
De grove hypocriet spreekt met de mond de onkuisheid tegen en bemint deze in het hart; hij gaat
door voor een grote heilige, maar is een vleselijke duivel.
Zijn staat is ellendiger dan die van een openbaar goddeloos mens, omdat hij zeer moeilijk van deze
geveinsdheid te genezen is en misschien dit schandelijk bedrog maar al te laat gewaar wordt (Lukas
13:26 en 27).

46.

DE FIJNE (SLUWE) HYPOCRIET IS NET ZO SCHADELIJK

Hoewel zij nooit de zaligmakende genade ontvangen hebben, hebben zij een uiterlijke schijn van
godzaligheid waardoor zij voor ware heiligen gehouden worden en zichzelf dit ook wijs maken. De
aard van de sluwe hypocriet komt op verschillende wijzen openbaar.
In de uitwendige godsdienst.
- Ze gaan met de wijze maagden de Bruidegom tegemoet.
- Ze gaan ter kerk.
- Ze gebruiken de sacramenten.
- Ze roemen op God (Romeinen 2:17).
- Ze ontvangen het woord met vreugde (Mattheüs 13:20).
- Ze achten (het werk van) de godsdienst hoog (Markus 6:20).
In de kennis der Waarheid.
Door een bijzondere bekwaamheid gaan zij (ook in geestelijke zaken) voor wijze lieden door, die
zelfs Gods kinderen overtreffen, waardoor zij de plichten van hun beroep in de kerk tot verwondering waarnemen, hoewel ze die niet zaligmakend beleven.
In het (historisch) geloof.
Dit toestemmen eigent de apostel ook de duivel toe (Jakobus 2:19).
In de bekering.
- Ze tonen uitwendig berouw over begane misdaad door: belijdenis (Bileam), vernedering
(Achab) en tranen (Saul).
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Ze beteren hun leven (schijnen hun hart te zuiveren), maar laten de duivel terugkeren (Mattheüs
12:45).
In de gehoorzaamheid.
Menigmaal gaat men zo ver dat men durft te roemen met de rijke jongeling (Lukas 18:21).
In de religie.
Veel zal men voor een tijd verdragen: ook kan men tot in de dood (als martelaar) ijveren.
Cyprianus zei: Voor een snode ketterij sterven is een straf wegens ontrouw en geen kroon wegens geloof.
Men komt zo ver door: gemoedsovertuiging (Felix, Bileam, Herodus, Pilatus, Agrippa), eer en aanzien (fluwelen Evangelie), opvoeding (gewenning), uitgevoerde oordelen (Farao, Saul, Achab),
voorbeeld van anderen, kracht van het gepredikte woord, algemene gaven van de Geest.
De gedaante of de staat van de sluwe hypocriet wordt door:
- God doorgrond en gehaat,
- de vromen niet verdragen (Psalm 101:7),
- hemzelf als godzalig aangemerkt, want: zijn consciëntie is in slaap gewiegd, hij is niet goddeloos als andere mensen, de wereld prijst hem en zijn goede werken zijn tekenen van een
oprecht geloof.
De hypocriet wil zich gaarne vergelijken met andere goddeloze mensen, maar het mag die onverdraaglijker zijn in de dag des oordeels, maar dat zal hem niet vrij kunnen spreken als hij bij zijn
geveinsdheid blijft. De kracht der godzaligheid breekt zo weinig door in de Christenwereld omdat
men tevreden is met de uiterlijke schijn ervan.
Het was de klacht van Luther: Helaas de goddeloosheid is niet gedood, maar bedekt en verbergt
zich onder de schone titel van religie, consciëntie en vrijheid.
Simulata sanctitas, duplex iniquitas ‘Geveinsde heiligheid is dubbele ongerechtigheid’.

47.

NOODZAAK EN NUT OM TE KOMEN TOT DE STAAT DER GENADE

Velen zijn dus hypocrieten (waterloze wolken, lauwe Laodicenzen, de naam hebben te leven maar
ze zijn dood), maar de duivel poogt ook godzaligen wijs te maken dat zij hypocrieten zijn, waarom
het nodig is onszelf op goede gronden te verzekeren van de staat der genade.
De Heere vermaant daarom voortdurend tot zelfonderzoek. Vele gelijkenissen zijn hierop gericht
(die van de zaaier, de maagden, de bouwers) en ook 2 Petrus 1:10. Dit zelfonderzoek dient zeer
nauwkeurig te zijn, het verlies zou anders uitermate groot zijn (Mattheüs 16:26).
Voordelen van de proefondervindelijke kennis.
1. Eigen bevinding van enige werking van de zaligmakende genade doet de verstandelijke kennis en
werking van het stuk der religie gering achten (1 Koningen 10:7).
2. De bijzondere kennis van de staat der genade weerspiegelt de openbaring van de Heilige Schrift:
het hart is hier als het ware een kopie van. David in zijn psalmen en Paulus in zijn brieven tonen
ons de gestalte van zo’n ziel.
3. Alle natuurlijke uitnemendheden worden klein geacht. Er is geen zoetigheid in kennis, die alleen
in de hersenen speelt, maar slechts in kennis, die het hart kan verheugen (Galaten 2:20).
4. De kracht der zaligmakende genade kan alleen genoten worden door bearbeide zielen, in het ervaren van:
- bitterheid der zonde,
- droefenissen van geestelijke verlatingen,
- de volheid van de genade van Christus,
- de zoetigheden van Zijn gemeenschap; wanneer Chrysostomus sprak over het Manna dat
verborgen was, zei hij: Sciunt initiati quid dico ‘Zij die tot deze verborgenheden toegang hebben,
weten wat ik zeg’.
5. Zij proberen een gezond geloof te hebben en trachten het leven des geloofs in een heilige wandel
te laten zien, i.p.v. razen omtrent twistvragen en woordenstrijd (1 Timotheüs 6:4),
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6. De bevinding maakt dat men niet alleen kennis heeft van de religie, maar deze ook in praktijk
brengt (Johannes 13:17).
7. Het werk der genade is een geestelijk leven (dus geen beschouwing), dat desnoods vervolgingen
doet verdragen,
8. Het geloof laat een levendige indruk in de ziel na en maakt de mens zeer vrijmoedig (Hebreeën
11:1); de Griekse kernwoorden zijn hier: ὑπόστασις /hupostasis / ‘grond, zekerheid, werkelijkheid’, en ἔλεγχος /elegchos / ‘bewijs, overtuiging’.
Deze voordelen worden niet in hypocrieten en geveinsden gevonden:
- alleen in een eerlijk hart (goede aarde) wordt het goede zaad ontvangen,
- alleen geheiligde zielen hebben ontdekte ogen om de wonderen van des Heeren Wet te aanschouwen,
- de gelovige ziel wordt door de eigen bevinding heiliger en nederiger.

48.

REGELS OM TOT VERZEKERING VAN DE STAAT DER GENADE TE KOMEN

De verschillende wijzen tot zekerheid.
- Certitudo sensus, zekerheid door uitwendig zinnen, zoals Thomas (1 Johannes 20:25),
- Certituda scientiae, zekerheid door kennis,
- Certitudo fidei,
zekerheid des geloofs, door getuigenis van mensen (fides humana ‘mensen
geloof’), of door Goddelijke openbaring (fides Divina ‘Goddelijk geloof’).
De verzegeling door Gods Geest.
Niemand kan Christus of Zijn genaden in zichzelf zien, dan door de Geest van Christus (Romeinen
8:16). Een mens zou in de staat der genade kunnen zijn zonder daar kennis van te hebben en ook
het licht van zijn natuurlijk verstand kan hem hiervan geen verzekering geven.
Zolang een mens niet bekeerd is, staat hij de Geest van God – Die hem van zijn zonde tracht te
overtuigen en te heiligen – tegen. Maar ook als hij bekeerd is, kan hij deze Geest van God – Die
hem troost en van Gods liefde tracht te verzekeren – niet zo goed ontvangen en aannemen.
Door deze geestelijke strijd wordt de verzekering van het werk der genade vaak als vuur diep onder
de as bedolven, waardoor het geen licht of warmte van vertroosting geeft.
Door dit goed te bedenken, zal de minste mate van deze verzekering in onze ziel in hoge achting
worden gehouden en met heilig vrezen en beven bewaard worden.
Voorrechten om als Christgelovige zich van te verzekeren.
- Verkiezing
- Vergeving
- Heiligmaking
- Volharding
De grond van al deze verzekeringen is de verzekering van de heiligmaking. Om een goed gebouw te
maken is een goed fundament nodig: dit wordt zichtbaar in werkingen en vruchten van de heiligmakende genade; dit is het begin van wat we bij onszelf moeten onderzoeken!
Kenmerken van de natuur van deze verzekering.
Tweeledige werkingen van de ziel
- actus directi ‘rechtstreeks’ op het voorwerp Christus,
- actus reflexi, ‘in reactie’ op het sensus fidei, het ‘gevoelen des geloofs’, dat van Gods Geest is
en onfeilbaar is.
Een persoonlijke bewustheid
Deze kan aan anderen zo niet bekend worden (Openbaring 2:17), en over anderen kunnen we in
deze zaak alleen naar het oordeel van de liefde, en niet van de verzekering oordelen.
De werking van Gods Geest
Hoewel niet verbonden aan een duidelijke bewijsvoering versterkt en bekrachtigt deze de vastigheid
en verzekering van de waarheid en neemt de twijfelachtige gestalte uit onze ziel weg.
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Het gevoel van de werking van Gods Geest
Zoals de werkingen van het natuurlijke leven gevoeld worden, waardoor de mens gelooft dat hij
leeft, zo kan de gelovige ziel de bewegingen van het geestelijke en bovennatuurlijke leven in zich
voelen (1 Johannes 3:14). Dit is een wetenschap: een verzekering des geloofs, waaraan de vastigheid
van de hoop verbonden is.
Het geloof is de moeder, de hoop is de dochter (Romeinen 8:38 en 39).
Kernwoorden zijn hier het Griekse woord: πίστις /pistis / ‘geloof’ dat als vrucht heeft:
πεποίθησις /pepoithesis / ‘vertrouwen’ en παρρησία /parresia / ‘vrijmoedigheid’ (Éfeze 3:12).
Dit betekent een geschikte vaardigheid om in al onze noden onze toevlucht tot de Heere onze God
te nemen: de gelovige ziel is Gods gunstgenoot geworden.
Het geloof moet (op een bijzondere wijze) de Heere Christus aan onze ziel toe-eigenen om zalig te
kunnen maken (het was alleen de bloedvloeiende vrouw, het waren alleen die op de koperen slang
zagen: alleen dezen werden genezen).
Onvolkomen verzekering in dit leven
Twijfelingen en benauwdheden van de gelovige ziel worden een fundament van grotere vreugde
en zekerheid: de trappen waardoor God de Heere Zijn zaligmakende genaden werkt. Hoewel twijfel
een zondige zwakte is, is ze onvermijdelijk door de overblijfselen van het verdorven vlees.
Vleselijke verwaandheid en gerustheid moet onderscheiden worden van de verzekering van een
gelovige ziel! De duivel tracht de zielen die de grootste genaden ontvangen hebben, bijzonder te
pijnigen als hij ziet dat zij aan zijn strikken ontkomen, maar dezulken worden daarna versterkt
(Mattheüs 12:20).

49.

DE BIJZONDER EIGENSCHAPPEN IN EN RONDOM DEZE VERZEKERING

Komen tot deze verzekering gaat gepaard met grote moeilijkheden.
Door inwendige oorzaken
- Schuldbesef zal de ziel haar God als haar vijand en wreker doen ervaren en zien.
- Bedrieglijkheid van het hart zou ons in duistere twijfelingen doen blijven, als niet de Geest
ons hieraan ontdekt.
- Verzuim van het gebruik van de genademiddelen, waardoor de mens bij verzoekingen gemakkelijk wordt neergeworpen (2 Petrus 1:10).
Door uitwendige oorzaken
- Zoals de Geest Gods onze Trooster is, zo is de duivel bezig om de ziel in vrees en twijfel te
brengen en alle hoop weg te nemen.
- God de Heere Zelf leidt Zijn kinderen vol moeiten tot deze troost, om Zijn genade meer in
achting te doen komen
Komen tot deze verzekering is mogelijk voor een Christgelovige.
- God heeft het beloofd (Jesaja 60:16).
- Het is het werk van de ontvangen Heilige Geest (Romeinen 8: 16).
- Sacramenten (zegelen) verzekeren van het recht en eigendom op de hemelse genaden (Romeinen 4:11).
- Zaligmakende genade heeft de natuur en kracht van een verzekering (Éfeze 1:14).
- Kennis van ontvangen genade is het fundament voor hemelse vreugde en dankbaarheid.
- De van dode werken gereinigde consciëntie verzekert van genade in de ziel.
- Het Woord des Heeren geeft vele voorbeelden van verzekerde zielen (Job, Paulus, Johannes);
de belijdenis die de ganse kerk, de bruid des Heeren doet, is Hooglied 2:16.
Komen tot deze verzekering is in zijn natuur zeer noodzakelijk.
- Het geloof (tegenover vrees en twijfel!) stelt het hart vast, waardoor de gelovige ziel zich in
zijn God kan geruststellen (Hebreeën 6:19).
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Gods eer vereist dit; zo lang een kind Gods in de duisternis is en geen licht van troost kan
zien, is hij onbekwaam om God te loven.
- Het geeft vrede in de consciëntie en troost in de ziel; dit maakte dat de grote Paulus de dood
in het aangezicht durfde zien (2 Timotheüs 4:7).
- Het hart van de mens wordt er door opgetrokken tot alle godsdienstige oefeningen (1 Johannes 3:3).
Komen tot deze verzekering geeft vele uitnemende voorrechten.
- Alleen deze redt uit alle angsten en benauwdheden.
- Ze houdt de ziel in vertrouwelijke gemeenschap met God, waarin een grote zoetheid is.
- Ze brengt de ziel in een oprechte, eerbiedige, kinderlijke gestalte.
- Het ontsteekt begeerte naar nieuwe genaden in een vrijmoedig gebed tot God.
- Het maakt bevreesd om te zondigen, daar dit het enige kwaad is dat een oprecht kind van
God uit deze ‘hemel op aarde’ zou kunnen verdrijven.
- Het werkt een ernstig verlangen naar de (weder)komst van Christus (Filippenzen 1:23).
- Het stelt ten volle gerust in God en Jezus Christus (Psalm 73:25).

50.

ONDERSCHEID VAN DEZE VERZEKERING EN VLESELIJKE GERUSTHEID

De droevige ervaring leert dat de goddeloze mensen dikwijls minder twijfelen aan hun staat dan de
beste van Gods dienstknechten (Spreuken 14:16).
Oorzaken voor dit verschil.
- De geestelijke verzekering is vrucht van Gods Geest, Die van de zonde overtuigt en tegelijk het
hart versterkt om de hemelse Vader vergeving te vragen. Hij wordt daarom een Trooster
genoemd (Johannes 14:26).
- De vleselijke gerustheid is vrucht van ons verdorven hart, dat vervuld is van zorgeloosheid en
zelfliefde, waardoor men meent dat alles goed met ons is (Openbaring 3:17), terwijl men in
zonde verhardt en eindigt in vrees en verschrikking.
Verschil in het fundament.
- De geestelijke verzekering steunt op het onfeilbaar getuigenis van Gods heilig Woord en Zijn
beloften daarin (Romeinen 15:4). Wij kunnen geen vaste verzekering hebben van Gods
gunst, tenzij Gods Woord het ons bevestigt.
- De vleselijke gerustheid stoelt op het eigen oordeel bij het licht van het natuurlijk verstand,
waardoor men helaas bedrogen wordt (Spreuken 28:26). Augustinus zei: Quandoque divitie dantur ad poenam ‘De rijkdommen worden ook soms tot een straf gegeven’.
De Geest van God geeft ook aan Gods kinderen een vaste verzekering en een hemelse vertroosting,
terwijl ze midden in de verdrukkingen kunnen zijn (1 Samuël 30:6).
Onderscheid in de werking.
- Aan de zoete en troostrijke verzekering gaat gewoonlijk een diepe vernedering vooraf vanwege de zonde (Mattheüs 11:28 en 29).
- Verzekering in de ziel en gevoel van eigen zwakheid blijft nog lang een strijd tussen het geloof
en het ongeloof, zodat men dikwijls vol twijfeling is en geen licht van troost kan zien (Galaten
5:17).
- Goddelijke verzekering gaat dikwijls vergezeld van helse verzoekingen van satan.
Onderscheid in de vruchten.
- Geestelijke verzekering werkt grote naarstigheid in het gebruik van alle genademiddelen, teneinde deze verzekering te bevestigen (2 Petrus 1:10).
- Geestelijke verzekering van de staat der genade doet sterke liefde tot haar God ontbranden.
De vleselijke gerustheid doet met Demas de tegenwoordige wereld weer liefkrijgen.
- Geestelijke verzekering sterkt het hart temidden van droefenis en beproeving. De vleselijke
gerustheid verdwijnt zodra de nood aan de man komt, zoals bij Nabal.
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Verschil tegenover de zonde.
- Ogenschijnlijk kleine zonden kunnen dikwijls de troost van de genadige verzekering verstoren en verminderen (Éfeze 4:30). Wonden en ontsteltenissen van een benauwde consciëntie
(door de zonde), kunnen alleen door het bloed van Christus en de vertroostingen van het
levende Woord Gods geheeld worden.
- Vleselijke gerustheid gaat goed samen met de meest vermetele overtredingen; slechts uitwendige zwarigheden kunnen zulke zielen ontstellen.

51.

BESCHOUWINGEN OVER HET ONDERZOEK VAN DE STAAT DER GENADE

Bovennatuurlijk.
Heiligmaking geeft een bovennatuurlijk, geestelijk wezen aan de godzalige. Door dit werk der genade wordt de mens aan het beeld Gods gelijk (2 Petrus 1:4). Wij mogen ons er niet op laten
voorstaan dat wij heilig en godzalig zijn, vóórdat de genade van de wedergeboorte zo’n verandering
in ons heeft teweeggebracht. Heiligmaking heeft al de gestalten van genade in de geestelijke mens.
Hieruit vloeien de Christelijke deugden.
Blijvende kenmerken der godzaligen.
Deze bijzondere kenmerken blijven in Gods kinderen en zijn geen algemene genaden (zoals: lidmaat van de kerk, horen van Gods Woord, ten Avondmaal gaan, bepaalde zonden nalaten), maar
de genaden van heiligmaking en wedergeboorte, welke zichzelf ook bekend maken in bepaalde
bijzondere werkingen tot verandering van de inwendige mens (1 Johannes 3:9).
Het zijn kenmerken waaruit anderen kunnen besluiten dat wij God toebehoren. Onze Zaligmaker
spreekt hiervan (Johannes 13:35), maar het oordeel dat wij hebben van de staat van een ander, is
meer een oordeel der liefde en uit gissing. Het is Gods voorrecht dat Hij kent degenen die Zijne
zijn (2 Timotheüs 2:19). De boezemvriend van onze Zaligmaker, de heilige Johannes, is voortdurend bezig de zaligmakende genade in zijn brieven door kenmerken te beschrijven, waardoor wij
in ons eigen hart verzekerd kunnen worden (1 Johannes 2:3). Genadekenmerken behoren alleen
aan de godzaligen toe. Deze onderscheiden de godzalige van de geveinsde.
De Schrift noemt genadekenmerken in negatieve en positieve zin. Wat godzaligen niet doen leert
Psalm 1:1. Wat godzaligen wel doen leert Psalm 1:2 en 3. We dienen onze liefde meer te oefenen
aangaande het goede, dan onze haat tegen het kwade. Het is bedrieglijk om God te kunnen danken
voor wat we niet zijn (Lukas 18:11). God zal ons oordelen naar wat we gedaan hebben.
De Schrift noemt genadekenmerken als te zien in de naaste òf in onszelf. De ware godzaligen
worden bijvoorbeeld getekend in Galaten 5:24. De ware Christen vindt in de brieven van de heilige
Johannes kentekenen voor zichzelf, hoewel de beste van Gods kinderen dikwijls zo in duisternis
verkeren, dat zij slechts kunnen besluiten hypocrieten te zijn. Nochtans zijn ze een vermakelijke
hof des Heeren, terwijl deze vruchten der genade die in hen zijn (!), aan hen geen zichtbare tekenen
zijn, hetwelk een zeer schadelijk gebrek is.
De eigenschappen zijn als tekenen.
Ingestelde tekenen zijn bijvoorbeeld de sacramenten die men gebruikt. De vruchten der genade
zijn van een gemengde natuur: de (natuurlijke) aanwezigheid vereist het getuigenis van Gods Geest
welke ons daarvan verzekert.
Tegen roomse twijfelvragen is het gezegde van Augustinus terecht: Quisquis credit, sentit se habere fidem
in corde ‘Wie gelooft, die gevoelt in zijn hart dat hij het geloof heeft’. Toch zijn er vele beletselen
van binnen (de zonde, de ongelovigheid, verzoekingen), waardoor deze tekenen niet geheel en al
natuurlijk (d.w.z. als een noodzakelijk gevolg van genade) zijn.
Het ware geloof is het belangrijkste kenmerk.
Het belangrijkste kenmerk is het geloof in Christus. Veel van Gods kinderen zijn vaak bezig om al
de kentekenen van genade in hun ziel te ontdekken, waardoor zij dikwijls de voornaamste werking
van het geloof vergeten: op Christus te rusten tot hun rechtvaardigmaking. Christus Jezus is veel
uitnemender dan al de genaden; dat zijn slechts liefdestekenen die Hij tot ons zendt, maar ze zijn
Jezus niet!
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Kenmerken van zaligmakende genaden kunnen niet alle tegelijk gevoeld worden. Verscheidene
kentekenen worden in de Bergrede (Mattheüs 5) genoemd. Als een godzalige ziel zich kan verzekeren van een bepaalde zaligmakende genade, door deze levendig te gevoelen, dan mag hij besluiten
dat ook al de andere in hem zijn, hoewel deze niet zo levendig gevoeld worden.
Verzekering.
Kenmerken der genade mogen tot onze verzekering gebruikt worden. Al bedriegt de hypocriet zich
met dezelfde kenmerken, daarom mogen en moeten wij ons desalniettemin verzekeren op betere
fundamenten van Gods genade, zonder ons te bedriegen.
De onvolkomen genaden betekenen ook onvolmaakte tekenen. Onze Zaligmaker heeft ons alle
dagen leren bidden: Vergeef ons onze schulden.
Johannes leert ook een noodzakelijke, troostrijke regel (1 Johannes 1:8). De gelovigen vinden menigmaal overblijfsels van geveinsdheid of lauwheid in zich, waardoor zij wellicht de gehele staat
van de genade in hun ziel in twijfel trekken.
De staat der volmaaktheid kan in dit leven niet in al zijn trappen beklommen worden (Hebreeën
12:23).
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