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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 4 van deze uitgave heb ik als basis genomen voor mijn samenvatting, getiteld:  

Het smalle pad van de godzaligheid, deel 4, 2015, ISBN: 978-90-77530-22-1. 

https://www.inhetspoor.nl/boeken/


 

 

In dit document zijn de essenties uit deel 4 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 4 behandelt ds. Wittewrongel achtereenvolgens nog twaalf deugden van de tweede Tafel van Gods wet, te 
weten: eendracht, bescheidenheid, zachtmoedigheid, barmhartigheid, herbergzaamheid, nederigheid, stemmigheid, 
kuisheid, matigheid, rechtvaardigheid, waarheid en waarachtigheid en tevredenheid. Vervolgens wijst hij de ouders 
op het belang van het in goede orde houden van de huishouding en op de algemene plichten die zij tot bevordering 
van de lichamelijke en ook geestelijke welstand van henzelf en hun huisgenoten hebben te betrachten. Daarna 
komen de te houden huisgodsdienstoefeningen aan de orde, waarvan hij er in dit deel reeds twee behandelt: het 
catechiseren van de huisgenoten en de beoefening van het gebed. Hoe gelukkig zouden ons land, de kerk, onze 
huisgezinnen en eenieder van ons persoonlijk zijn als wij dit alles door genade van harte in alle eenvoudigheid en 
godzaligheid mochten beoefenen! 

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 transli-
teratie tussen schuine streepjes weergegeven; daarachter de vertaling tussen aanhalingstekens, bij-

voorbeeld: ִ ׁשִיא  /’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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 VREEDZAAMHEID 
Beoefening en onderhouding van (uitwendige) vrede en eendracht is een sieraad van een Christen 
en deze onwaardeerbare schat gaat gewoonlijk gepaard met vele andere goede dingen. 

Beschrijving van deze deugd 

Vreedzaamheid is een Christelijke deugd welke een vrucht van de Geest is, die de gemoederen van de mensen 
zo verenigt, dat zij met alle middelen zoveel als in hen is, in vrede en eendracht met elkaar leven. 

De zaak. 

Bovennatuurlijke genade maakt een mens tot een oprecht Christen welke uitwendig vreedzaam is 
(Jakobus 3:17). De uitwendige vrede verenigt de gemoederen (1 Petrus 3:8 en 9) en sluit de twist 
buiten de deur (Genesis 13:8). 

De beoefening. 

Vrede wordt uitwendig getoond door een vreedzaam aangezicht, oog en oor en een vreedzame 
tong; hard tegen hard wil zelden buigen. Het is echter niet alleen een uitwendige schijn, maar op-
rechte Christenen menen het van harte wat in handel en wandel getoond wordt (Romeinen 12:18). 

Het is geen mindere wijsheid de vrede te behouden  dan die te verkrijgen. 

De ware Christen wil alleen een heilige vrede die bestaan kan met de eer van God, zoals de engelen 
lieten horen (Lukas 2:14). Helaas zijn er in onze dagen maar al te veel Ismaëls, wier hand tegen 
iedereen is en de hand van iedereen tegen hen: zij hebben vermaak in het twisten en ruziën, ook 
van anderen. En al schijnt men vermaak in vrede te hebben, dan is dit een onheilige en goddeloze 
vrede ten koste van het recht, zoals tussen Herodes en Pilatus (Lukas 23:12).  

Opwekking en aansporingen. 

Op talloze plaatsen in de Heilige Schrift wordt aangespoord tot vrede, o.a. Éfeze 4:3 tot 6. Ook 
om ons heen roept het gehele gebouw van hemel en aarde op tot rust en vrede, zelfs de onredelijke 
schepselen en blinde heidenen door hun onderling gedrag. 

De vruchten en voordelen van de ware vreedzamen worden gezien in de staat, de kerk en de huis-
gezinnen en onze eeuwige gelukzaligheid hangt hier vanaf: Mattheüs 5:9. Laten wij toch liefhebbers 
zijn van vrede en eenheid in plaats van ons laten misbruiken tot een speeltuig van de satan. 

Enkele hulpmiddelen om vreedzaam met elkaar te leven bestaan in: 

- strijden tegen hoogmoed (Filippenzen 2:3), 

- doden van kwade overdenkingen, toorn, haat, boosheid, geldgierigheid en jaloezie, 

- wachten voor overdadigheid, egoïsme, drift, nieuwsgierigheid, zelfingenomenheid, achterklap 
en twistgierigheid. 

Vriendschap en vrede liggen pas vast als zij door de band van de Christelijke liefde verenigd zijn. 

Gregorius Nanzianzenus zegt: ‘Laten wij een weinig toegeven, opdat wij meer terug mogen ontvangen, namelijk 
eendracht’ (Kolossenzen 3:13). 

De oude leraar Augustinus zei: ‘Doe rechtvaardigheid en u zult de vrede hebben’ (Psalm 85:11). 

Wij moeten de Heere vurig bidden om de Geest des vredes (1 Timotheüs 2: 1 en 2). 

 BESCHEIDENHEID 
Alle Christenen moeten zeer bescheiden, wellevend, gezeglijk en vriendelijk met elkaar omgaan ter 
bevordering van liefde en vrede onder de mensen (Filippenzen 4:5). 

Het woord bescheidenheid in de grondtaal. 

Het Griekse woord: ἐπιεικής /epieikés/ betekent ‘redelijk, geschikt, bescheiden’; εὐπειθής /eu-

peithes/ betekent ‘gewillig, inschikkelijk’. 

Bescheidenheid voegt zich gaarne naar een ander maar wel met een goede consciëntie. 

  

Deel 4 

p. 9 - 28 

p. 13 

p. 17 

p. 21 

p. 25 

Deel 4 

p. 29 - 45 
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De aard van deze deugd. 

Bescheidenheid is een Christelijke deugd, een vrucht van de Geest, een bovennatuurlijke genade, waardoor een 
Christen wordt geleerd zich zo bescheiden en gezeglijk te gedragen dat hij zich gaarne in al zijn handelingen 
met de mensen in billijkheid en vriendelijkheid aan de gezonde rede wil onderwerpen. 

Een Christelijke deugd 

Als deze bescheidenheid in de algemene omgang overal en in alle dingen gezien wordt, is er ware 
vrede of vriendschap. 

Een Goddelijke genade 

Van nature zijn we onbescheiden en ongezeglijk (Jesaja 48:4). Het is dan ook een wijsheid die van 
boven is (Jakobus 3:27), waarin de oprechte Christen onderwezen wordt (Éfeze 4:20 tot 23). 

Wie in waarheid wijs gemaakt is, kan naar behoren onderscheiden wat voor hem of haar goed, 
eerlijk of profijtelijk is; bij zo iemand vindt men ook zo’n vriendelijke bescheidenheid (Spreuken 
13:10), gewerkt door God de Vader en door Christus, de ware Wijsheid, Die in hun hart woont. 

Een billijke gezeglijkheid 

Deze bescheidenheid onderwerpt zich gaarne aan het gezonde verstand en gaat dan ook gepaard 
met rechtvaardigheid en eerlijkheid (Filippenzen 4:8). 

Te zien in al onze handelingen 

Tussen ons en onze God is geen sprake van bescheidenheid: Hij eist absolute gehoorzaamheid 
waardoor wij ons aan Zijn geboden gaarne en gewillig onderwerpen. Denk aan de patriarchen, 
Mozes, de profeten en de apostelen.  

God daarentegen moet bescheiden met ons handelen, anders zouden wij niet kunnen bestaan! 

Jegens de mensen moeten wij bescheidenheid meer laten zien, ook met verloochening van eigen 
recht, daar wij allen onze zwakheden hebben. 

De beoefening van deze deugd.  

Eigenlijk geeft men als Christen wat toe van zijn hoogste en scherpste recht en onderwerpt men 
zich in al zijn handelingen aan het gezonde verstand. Paulus stond voor Onésimus in, zonder zijn 
hoogste recht te eisen (Filémon:19). 

Elkaars zwakheden helpen dragen 

De een is wat stuurser of vriendelijker van aard dan de ander; de een is wat sneller of wat langzamer 
van begrip of in zijn werk, wat moediger in al zijn doen dan de ander. Hierin moeten wij wat ontzien 
en toegeven (Romeinen 15:1): hoe meer wij in de liefde geworteld zijn, hoe overvloediger wij onze 
bescheidenheid zullen laten zien (1 Korinthe 13:7). 

De woorden van onze naaste zo gunstig mogelijk uitleggen 

Van nature zijn we geneigd zijn woorden zo nadelig mogelijk te verdraaien, wat een volkomen werk 
van de duivel is (Genesis 3:4 en 5). 

Christelijke bescheidenheid zal de woorden en werken met ook maar de minste goedheid in zich, 
welwillend prijzen en wat er enigermate aan ontbreekt, niet al te scherp berispen. 

Ons recht en gelijk om de vrede gaarne wat loslaten 

De Zaligmaker gaf het voorbeeld door de tol te betalen, hoewel Hij als de Zoon van het huis, vrij 
was (Mattheüs 17:27). Ook Abraham gaf veel toe aan zijn broeder Lot, i.p.v. met hem te twisten 
(Genesis 13). 

Overigens mogen wij in Gods zaak niets toegeven zonder de hoogste heiligschennis en trouwe-
loosheid. 

Persoonlijke onrechtvaardige behandelingen gaarne verdragen 

De Christen zal slechts in de uiterste nood de toevlucht nemen tot de wereldlijke rechter (1 Korin-
the 6:5 tot 8). 

Hij is een heilig en vroom man, die niet alleen over de religie weet te spreken, maar die zijn heilig-
heid en vroomheid in alle godsdienstige oefeningen kan laten zien. 

p. 34 

p. 38 
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Helaas zit het hart van de mens vol achterdocht jegens zijn naaste en kan hij geen ondoordacht 
woord of stuurs gelaat verdragen. Ook heeft de mens weinig genegenheid om zijn naaste te verge-
ven, wat een duidelijk bewijs is dat hem ook weinig door God vergeven is (Mattheüs 6:14). 

Aansporing tot beoefening van de deugd.  

De naam van deze deugd is reeds aangenaam en beveelt zichzelf voldoende aan. Alle soorten en 
standen van mensen zijn daartoe verplicht (Filippenzen 4:5).  

Als God Zelf zo bescheiden, zo goedertieren met ons handelt, dan moeten wij gaarne met onze 
naaste zo handelen (Lukas 6:36). Als wij veel houden van het Woord des Heeren en de leer van het 
Evangelie, dan zal dat ons hart in waarheid vermurwen en zeer bescheiden maken. 

 ZACHTMOEDIGHEID 
Onrecht dat een mens in dit leven overkomt, wordt verdragen door zachtmoedigheid. 

Beschrijving van deze deugd. 

Zachtmoedigheid is een Christelijke deugd, een vrucht van de Geest of van de bovennatuurlijke genade, die de 
mens zo leert zijn toorn te matigen dat hij ook veel kan verdragen en een oprecht bezadigd gemoed in heel zijn 
wandel kan laten zien.  

Een Christelijke deugd 

Deze overtreft de schijn van uitwendige zachtmoedigheid in natuurlijke mensen, zoals o.a. door 
Seneca is beschreven; deze heeft echter een andere wortel en vrucht hoewel ze op zichzelf geen 
fouten of schuld heeft. De zachtmoedigheid van een Christen heiligt het hart en doodt de tegen-
strijdige bewegingen (Galaten 5:22). 

Een bovennatuurlijke genade 

Er is een tijd waarin wij zowel toornig als blij of droevig mogen zijn. Beoefening van deze deugd 
matigt de toorn maar is onderscheiden van een stoïsche ongevoeligheid. Nooit toornig willen zijn 
is een dwaze domheid. Zelfs onze Zaligmaker, Die zonder zonde was, is niet vrij geweest van toorn 
(Markus 3:5). Wij worden opgewekt tot ware, heilige ijver (Openbaring 3:19), welke niet zonder 
toorn kan zijn. De kerkvader Hiëronymus van Stridon zegt: Iniuriam meam tuli, impietatem contra 
sponsam Christi ferre non potui, dat is: ’Ik heb mijn onrecht verdragen, maar de goddeloosheid tegen 
de bruid van Christus kon ik niet verdragen’. 

Een juiste matiging van toorn 

Zachtmoedigheid leert verdraagzaamheid of lankmoedigheid.  

Het Woord des Heeren maant echter voortdurend af van eigen wraak (Romeinen 12:19). 

Een kalm gemoed 

Heel onze wandel (: onze tong, ons gelaat, ons hart) moet laten zien dat wij in het verdragen een 
kalm gemoed hebben. 

Beoefening van deze deugd. 

In het bedwingen van onze toorn 

Rechtvaardige redenen voor toorn zijn: 

- oprechte ijver voor Gods eer zoals bij Mozes (Exodus 16:2 tot 20 en 32:19), 

- onrechtvaardige belediging in strijd met Gods wet (Numeri 16:15), 

- bij onrecht jegens een broeder, die wij liefhebben naar de wet. 

Wij bezondigen ons tegen de Heere als wij in zulke gevallen niet met toorn vervuld worden. 

Een zachtmoedig Christen zal er goed op letten hóe hij zich vertoornt: 

- hij zal in zijn toorn des ontfermens gedenken, zoals zijn God (Habakuk 3:2), 

- hij zal niette scherp uitvallen, want met schelden en lasteren zouden we het bederven, 

- hij zal met gepast respect toornig zijn en rekening houden met de omstandigheden en de relatie 
tot de persoon, 

- hij zal geoorloofd toornig zijn op fouten en zonden en niet zozeer op de personen (Markus 
3:5), 

p. 42 

Deel 4 

p. 46 - 82 

p. 50 
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- hij zal de toorn niet te lang uitstrekken om deze daardoor onverzoenlijk te doen worden, 

- hij zal slechts Gods eer bedoelen door tonen van afkeer van de zonden, tot welzijn van Kerk 
en staat en behoud van de naaste. 

Beoefening van de zachtmoedigheid m.b.t. de toorn is samengevat: 

- traag zijn tot toorn, 

- eerder water dan olie op het vuur van de toorn gieten, 

- gestrengheid met goedertierenheid samenvoegen, 

- zich zeer gemakkelijk laten verzoenen, 

- zich verzetten tegen buitensporige gemoedsbewegingen (Psalm 39:2) 

In het vertonen van verdraagzaamheid 

Als men door woorden berispt wordt, wordt men vaak terstond toornig en is men aan het eind van 
zijn geduld. De zachtmoedige wil echter graag raad ontvangen en kan met zijn Zaligmaker het 
tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen (Hebreeën 12:3). Hij weet dat God zulke bij-
tende tongen wel wil gebruiken om zijn ziel te genezen. 

Ook onrecht dat de zachtmoedige metterdaad wordt aangedaan, zal hij gaarne verdragen omdat God 
er acht op slaat en dat op Zijn tijd wil vergelden. Zelfs wanneer het buitengewoon onrechtvaardige 
bejegeningen zijn, zoals vervolging, rekenen zij dit tot hun hoogste eer (1 Petrus 4:14), om door 
deze enge en nauwe weg tot het eeuwige leven in te gaan. 

In de gehele levenswandel 

- als men moet berispen, betracht men zachtheid, 

- als men moet straffen, zullen kastijdingen met barmhartigheid vermengd worden, 

- als men de naaste overwint, zal deze niet wreed maar matig worden behandeld (Spreuken 17:5), 

- in alle handelingen zal een zachtmoedig Christen tevreden zijn en niet blijven staan op zijn 
hoogste recht. 

Helaas vindt men echter veel opvliegende mensen in staat en kerk die met toorn en haat vervuld 
zijn, terwijl ze zich ook nog eens allervriendelijkst voordoen zoals een Judas (Lukas 22:47). 

Velen zijn toornig op hun broeder, omdat hij zo deugdzaam is (: Kaïn, broeders van Jozef). 

Hoe onverzoenlijk blijven vele mensen! Zij laten dikwijls de zon ondergaan over hun toorn. Zij 
behouden hun boosaardig hart jegens hun naaste, zodat ze deze haat wel op hun kinderen zouden 
kunnen overbrengen. 

Opwekking tot beoefening van de zachtmoedigheid. 

Door Gods Woord 

Ook tot de zachtmoedigheid worden wij in het Woord des Heeren dikwijls opgewekt en er worden 
ons vele voorbeelden voorgesteld, terwijl ook onze Zaligmaker het ons leert (Mattheüs 11:29). 

Teneinde geduldig te zijn 

Ongematigde, opvliegende toorn: 

- schendt het beeld Gods in de mens en blust de liefde van God uit (1 Johannes 4:20), 

- maakt ons gelijkvormig aan de duivel, 

- maakt niet alleen de persoon zelf, maar ook anderen zeer ellendig; wie zich in toorn te slapen 
legt, heeft de duivel tot zijn bedgenoot en wordt echt ellendig, 

- mismaakt het lichaam en brengt de mens vaak in het grootste gevaar, 

- brengt een kwaad over de eigen ziel, zodat het nuttige niet goed van het schadelijke is te on-
derscheiden en men geen maat kan houden, 

- zal nauwe vriendschap snel laten ophouden en zelfs broeders in vijandschap laten opzetten. 

De zachtmoedigheid daarentegen: 

- is noodzakelijk en aangenaam voor God en de mensen (1 Petrus 3:4), 

- geeft ons het bezit en de ware genieting van onszelf waardoor wij gerust kunnen slapen en 
eten, in tegenstelling tot een hoogmoedige Haman (Esther 5:13), 

p. 57 

p. 63 

p. 67 

p. 76 



5 

 

- bewaart onze ziel voor veel zonden (1 Petrus 3:13 en 15), en bevrijdt het gemoed van kwel-
lende gemoedsbewegingen van haat, nijd en toorn; het verstand en het geheugen worden er 
door gevormd om ontvangen weldaden te onthouden en geeft de troost van het geestelijk 
kindschap (Mattheüs 5:5). 

Om toorn in onszelf en anderen trachten te voorkomen 

Vitia facilius repelluntur quam expelluntur, dat is: ‘De zonden worden gemakkelijker tegengestaan dan 
uitgedreven’.  

Tracht oorzaken van toorn weg te nemen en bedenk: achterdocht verwekt jaloersheid en jaloezie 
baart twist. Kwaadspreken kan het gemoed van de meest zachtmoedige wel in vlam zetten, zoals 
we dat bij een Mozes en bij David zelfs hebben kunnen zien.  

Heidense filosofen (: Athenodorus, Socrates, Plato) lieten grote zachtmoedigheid in hun wandel 
zien, wat Christenen zou moeten beschamen. 

Als een mens geringe gedachten van zichzelf heeft, kan hij veel verdragen. De matigheid is de 
moeder en voedster van de zachtmoedigheid (Galaten 5:22). 

 BARMHARTIGHEID 
Het betaamt een oprecht Christen jegens armen en ellendigen barmhartig en vol mededogen te 
zijn. 

Het woord. 

In de grondtaal van het O.T. betekent: ֶחִֶסד /ḥeseḏ/ ‘barmhartigheid’ en: ים  /ḥesāḏîm/ֲחָסד 

‘barmhartigheden’; eigenlijk betekent het ingewanden der barmhartigheden.  

Ook het woord ִֶחםָר  /rāḥem/ ‘baarmoeder’ komt hiervan.  

Het Griekse woord: κλαίω /klaiō/ ‘wenen’ is uiting van het treuren waarvan de tranen de spijze 

van de ellendigen zijn, jegens wie deze deugd beoefend moet worden. 

De latinisten noemen deze deugd misericordia ‘medelijden met de ellendigen’. 

Beschrijving van de deugd. 

Barmhartigheid is een Christelijke deugd, een vrucht van de Geest of bovennatuurlijke genade, die in onze ziel 
zulke innerlijke genegenheden van liefde ontsteekt, dat wij daardoor niet anders dan uit goede en heilige op-
merkzaamheid ertoe gebracht worden om ons mededogen en onze hulp aan de armen en ellendigen te bewijzen. 

Een bovennatuurlijke genade 

Hypocrieten hebben slechts een gedaante van barmhartigheid.  

Van nature zijn wij echter wolven en beren, geen mensen: vol wreedheid en ongevoeligheid (Jesaja 
11). Door de genade van de wedergeboorte wordt onze wrede natuur veranderd en ontvangen we 
hemelse wijsheid (Jakobus 3:15), die vol van barmhartigheid is. 

Hartelijke genegenheden 

Oprechte innerlijke liefde heeft dit als vrucht (Kolossenzen 3:12), wat geworteld is in het hart en 
ook aan onze God (oneigenlijk) wordt toegeschreven (Hosea 11:8). 

Metterdaad ellendigen te hulp komen 

Het Griekse woord ἐλεημοσύνη /eleēmosunē/ ‘aalmoes’ drukt de barmhartigheid uit waarmee 

men metterdaad zijn arme broeder te hulp komt. 

De liefde neemt de mens in aanmerking, ongeacht zijn omstandigheid; de barmhartigheid – hoewel 
ze er de vrucht van is – heeft betrekking op de mens die arm en ellendig is. 

Uit broederlijke liefde 

Wanneer één lid lijdt, lijden alle leden mee: dit geldt in het natuurlijke lichaam èn in het geestelijke 
lichaam van Christus (Hebreeën 13:3). 

De natuurlijke barmhartigheid is als burgerlijke deugd te prijzen maar deze Christelijke deugd heeft 
als fundament de liefde van God en heeft in het bijzonder de vertroosting van de ziel op het oog. 

p. 79 

Deel 4 

p. 83 - 116 

p. 86 
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Beoefening van de barmhartigheid. 

Een hypocriet kan wel een uitwendig werk van barmhartigheid doen, maar de oprechte ziel doet 
het uit liefde tot de deugd en omdat God dat van onze handen verwacht (Micha 6:8). 

Ziel èn lichaam moeten zich inspannen om de ellendige te helpen. Een barmhartige ziel is met zijn 
verstand, geheugen en wil doende tot troost en verkwikking van zijn broeder: hij is arm in zijn 
armoede en ziek in zijn ziekte. 

De uitwendige barmhartigheid bewijst metterdaad barmhartigheid (1 Johannes 3:18), zowel pu-
blieke als particuliere personen, zowel armen als rijken.  

Barmhartigheid moet worden bewezen in: het geven, lenen zonder woeker, vergeven en te werk 
stellen, zodat de arme met eer door de wereld kan komen. Het Woord des Heeren geeft een regel 
hoe barmhartigheid bewezen moet worden: niet als Eli (1 Samuël 2), dit is slechts wreedheid!  

Ook is de offerande of het aalmoes van onrechtvaardig goed (wat gestolen of ontvreemd is), be-
spottelijk. 

Naast rechtvaardigheid dient barmhartigheid met wijsheid bewezen te worden: aan allen die echt 
arm en ellendig zijn (2 Thessalonicenzen 3:10), waarbij ook verschillende werken onderscheiden 
worden, al naar gelang de behoefte: hongerigen, dorstigen of naakten (Mattheüs 25:35 en 36).  

Dat dit alles naar vermogen dient te gebeuren, is ook een Bijbelse regel; boven vermogen, door 
zich in de schulden te steken om een ander te helpen, wordt niet gevraagd. 

Uitdelen: de tijd en de wijze 

Wanneer de nood het grootst is, is de tijd om barmhartigheid te beoefenen het meest geschikt. 

De wijze van milddadigheid beoefenen heeft de volgende kenmerken: 

- in eenvoudigheid en medelijdend,  

- met innerlijke genegenheid (2 Korinthe 9:7) en vriendelijke woorden,  

- milddadig door rijkelijk te geven,  

- ijverig door niet te vertragen of op te houden,  

- in geloof en liefde, door ons eerst aan de Heere te geven en daarna aan de arme (2 Korinthe 
8:5).  

Helaas schijnt de wijsheid die van boven komt en vol is van barmhartigheid, uit vele gezinnen 
gebannen te zijn en heeft men slechts eigen eer en voordeel op het oog waardoor de vreemden aan 
de kant moeten staan en alleen vrienden te hulp worden gekomen, waarover wij schaamrood zou-
den moeten zijn. 

Aansporingen van Christelijke huisvaders en huismoeders. 

Onbarmhartig zijn, strijdt tegen de natuur van de mens en in zulke mensen is geen geestelijk leven 
(1 Johannes 3:14). Zij zullen de verschrikkelijke stem van de Rechter Zelf moeten horen (Mattheüs 
25:41 tot 43). 

Daar zijn voor de barmhartigen veel beloften in het Woord des Heeren: zegeningen in dit leven en 
de gelukzaligheid (Psalm 41:2 en Mattheüs 5:7). Augustinus zegt: “Geef wat u niet kunt behouden, opdat 
u mag ontvangen wat u niet kunt verliezen”.  

De armen zijn een vette grond, waarin wij met profijt kunnen zaaien: wij kunnen nooit ons geld op 
zekerder winst uitgeven. 

Ook Gods wet verplicht ons ernstig tot beoefening van deze deugd (Deuteronomium 15:9). Gods 
Zoon is zo barmhartig geweest, dat Hij voor ons heeft willen sterven: zullen wij Hem hierin niet 
gaarne gelijkvormig willen worden, i.p.v. wreed zijn jegens onze broeders? 

Er is een bijzonder geluk in deze deugd: Handelingen 20:35. 

Van alles dat de mens heeft, zullen geen dingen hem geleiden naar de rechterstoel van Christus dan 
peccata et bona opera, dat is ‘onze zonden en onze goede werken’. Het ene tot schande, het andere tot 
heerlijkheid.  

Wilt u het goed bewaren voor uw vrouw en kinderen? Wat u aan de armen geeft, leent u aan de 
Heere (Spreuken 19:17), ja: u hebt het niet van uzelf wat u anderen kunt geven (1 Korinthe 4:7). 

Barmhartig zijn is een eerlijker werk dan dat wij de doden zouden opwekken of kerken bouwen. 

p. 89 

p. 94 

p. 97 

p. 103 

p. 108 

p. 111 
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Hulpmiddelen tot beoefening der deugd. 

- Roei ondeugden die dit verhinderen uit, zoals ongelovigheid, gierigheid en hovaardigheid. 

- Bid om Goddelijke wijsheid om de omstandigheid van personen en zaken goed te onderschei-
den (Hebreeën 13:3) en Gods ontferming en vertroosting die persoonlijk ervaren is, steeds te 
bedenken (2 Korinthe 1:4).  

- Arbeid ijverig om nooddruftigen te kunnen helpen en verkwist goederen en inkomen niet; een 
winnende hand is een milde hand.  

 HERBERGZAAMHEID 
De liefde heeft veel takken en moet zich daarom in vele plichtsvervullingen laten zien. 

Het woord. 

Het Griekse woord: φιλοξενία /philoxsenia/ ‘herbergzaamheid’ is in het Latijn: hospitala, waar-

mee eveneens de broederlijke liefde tot de vreemdeling tot uitdrukking komt. 

De deugd. 

De herbergzaamheid is een Christelijke deugd, een zodanig werk van de liefde waardoor wij bewogen worden 
de vreemdelingen, inzonderheid de verdreven broeders, in onze huizen te herbergen en met alle vriendelijkheid te 
ontvangen. 

De heidenen rekenden de herbergzaamheid tot een deugd omdat hun goden respect hadden voor 
vreemdelingen en ook in Gods Woord komen we voorbeelden tegen van hun welwillendheid om 
vreemdelingen te ontvangen (: Farao, Abimélech, Achis, Cyrus, Daríus); dit was slechts burgerlijke 
beleefdheid.  

De Christelijke deugd is echter een werk van bijzondere en broederlijke liefde in Christus en vrucht 
van de door Gods Geest ontstoken ontferming in ons ingewand. 

Vreemdelingen (het voorwerp van deze deugd) zijn degenen die uit hun land verstoten en verdre-
ven zijn en onder andere volkeren als vreemdeling moeten wonen, maar ook zij die ons geheel 
onbekend zijn (Nehemia 5:17). Openbare ketters zijn hiervan uitgesloten (2 Johannes: 10 en 11). 

Maar in het bijzonder herders en leraars moeten altijd onderdak bij de broeders kunnen vinden 
omdat zij in tijden van algemeen onheil de meeste gevaren moeten doorstaan door de listigheid 
van de duivel (1 Koningen 18:13). 

Beoefening van de herbergzaamheid.  

In de vroege kerk was de beoefening van deze deugd, mede door de hitte van de vervolging, zeer 
algemeen zodat de oude leraar Tertullianus het tot een kenmerk van de Christenheid stelt. 

Na vele kentekenen, die men vanwege bedriegers vaak veranderde, gebruikte men op het laatst de 

vier Griekse letters: π - υ - α - π, de eerste letters van:  

Πατήρ /Patēr/ ‘Vader’, Υἱός /Huios/ ‘Zoon’ en Ἄγιος Πνεῦμα /Hagios Pneuma/ ‘Heilige 

Geest.  

Als iemand dat maar kon tonen, zou het hem nergens aan een geschikt onderdak ontbreken. 

Men beoefende: 

- benevolentia charitatis, dat is een welwillendheid van liefde door grote achting en waarde te beto-
nen, 

- beneficentia chartitatis, dat is een weldadigheid van de liefde, ofwel goeddoen (Galaten 6:10), ja zelfs 
met aandrang (Lukas 24:29), en door te beschermen tegen alle onrechtmatige bejegeningen. 

Helaas zijn de oude liefde en het medelijden jegens de vreemde maar al te zeer vergeten zoals bij 
een Nabal of de Samaritanen en Gadarenen, die Christus niet wilden ontvangen.  

Ongastvrijheid moet ons afschrikken: 

- het toont een gruwelijke zonde: gebrek aan liefde, 

- het is een schandvlek, 

- het roept om Gods oordelen zoals bij Sodom en Egypte. 

p. 113 

Deel 4 

p. 117 - 139 

p. 122 

p. 128 
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Aansporingen tot herbergzaamheid. 

Zowel in het Oude als Nieuwe Testament wordt herbergzaamheid als noodzakelijke plicht bevolen 
(Exodus 22:21).  

Het Griekse woord: διώκοντες /diōkontes/ ‘herbergzaamheid’ in Romeinen 12:13 komt van het 

woord διώκω /diōkō/ dat ‘aanhoudend najagen’ betekent (Hebreeën 12:14).  

Onze Zaligmaker plaatst het onder de werken van barmhartigheid (Mattheüs 25:43). 

Een grote wolk van getuigen in Gods Woord wekt ons hiertoe op.  

Wij moeten ook bekennen dat we hier slechts gasten en vreemdelingen op aarde zijn, omdat wij 
een beter Vaderland moeten zoeken. Wie weet hoe spoedig onze toestand droevig kan veranderen: 
dat wij als verdreven ballingen in andere landen moeten sukkelen (Hebreeën 13:2).  

Het is troostrijker de vreemdelingen te herbergen dan zelf vreemdeling te zijn. Wij weten soms niet 
wie wij onderdak verlenen en wat voor zegen zij in onze huizen zouden kunnen brengen of ach-
terlaten.  

De oude leraar Gregorius zegt van de Emmaüsgangers: Dignatus est Christus cognosci dum pascitur: 
“Christus verwaardigde Zich bekend te maken toen Hij gevoed werd”. 

Enkele regels om in acht te nemen: 

- gebruik voorzichtigheid om niet bedrogen te worden: zorg dat ze een goed getuigenis hebben, 

- betoon milddadigheid: matig, maar niet bekrompen, 

- wees terstond bereid met blijmoedigheid, 

- wees niet overdadig naar vrienden om over te houden voor de armen. 

 NEDERIGHEID 
Hiervóór is aangewezen de ware ootmoed jegens God en nu zal gesproken worden over de nede-
righeid die wij aan de mensen moeten laten zien. 

Het woord. 

In het Grieks heeft deze deugd de naam: ταπεινοφροσύνη /yapeinophrosunē/ ‘nederwerping 

van het gemoed’. In het Latijn is het: humilitas animi ‘nederigheid van het gemoed’. 

Hovaardij, hoogmoed en opgeblazenheid zijn strijdig met deze deugd en schadelijk. 

De deugd in haar aard. 

Nederigheid is een Christelijke deugd, een vrucht van de Geest, waardoor het gemoed van de mens bewerkt 
wordt, zodat hij zich te allen tijde zo laag houdt dat hij zich niet boven zijn staat en toestand wil verheffen. 

Een Christelijke deugd 

Het is een gedeelte van de onderwezen hemelse wijsheid van de Zaligmaker (Mattheüs 11:29). 

Een vrucht van de Heilige Geest 

Onze Zaligmaker is het volmaakte Voorbeeld omdat Hij deze Geest niet met mate heeft ontvangen 
(Johannes 3:34). 

De zetel van deze deugd 

Hoewel spraak, gelaat en handelingen de nederigheid bekendmaken, zetelt de deugd in het gemoed, 
het hart (Jesaja 57:15).  

Er is ook geveinsde of bedrieglijke nederigheid (: Absalom, de paus). Echter: de uitwendige verne-
dering is het lichaam van de vernedering, maar de vernedering van de ziel is de ziel van de verne-
dering. 

Tevreden met staat en stand 

Zowel de Zaligmaker (Mattheüs 23:10) als Paulus (Romeinen 11:20) vermaant ons hiertoe.  

Ook hier geldt dat men soms de dekmantel van de nederigheid gebruikt om hovaardij te bedekken, 
zoals bijv. de monniken. 

Nederigheid is in haar werking volkomen vrijwillig. 

p. 133 

p. 137 

Deel 4 

p. 140 - 187 

p. 143 
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De beoefening van deze deugd. 

Geen vermaak in uitwendige roem 

Een oprecht Christen heeft geen enkel vermaak in de ijdele eer van mensen en in eigenwaan zoals 
o.a. gevonden werd bij de leraars in Israël (Mattheüs 23:5 tot 7). 

Als enige eer, overeenkomstig de gaven en bekwaamheden van God ontvangen, wordt bewezen, 
zal hij die zedig ontvangen zonder zich daarop te verhovaardigen; hij zal liever al te grote uitwendige 
eer afwijzen (Handelingen 10:25 en 26). Als de werken van Paulus hem niet prijzen, dan zal zijn 
mond dat zeker niet doen (2 Korinthe 10:13). 

Het nederig gemoed is kenbaar aan spraak, gelaat en kleding. De wind van de hoogmoed doet het 
hart van de mens echter geweldig zwellen, maar beoefening van de nederigheid neemt terstond de 
opgeblazenheid van het hart weg, zoals bij Agur (Spreuken 30:2 en 3). 

Geduldig dragen van verachting 

De prijs en waarde van een kostbare parel, die door de haan op de mesthoop wordt weggekrabd 
en versmaad, vermindert er niet door. Zo kan ook het sieraad van de genade van een nederige 
Christenziel niet verminderen, hoewel die bij wereldse mensen nog zo veracht wordt. Wel is hij er 
gevoelig voor als dit schadelijk zou zijn voor Gods eer of kerk. 

Een ander hoogachten en ten dienste zijn 

Wanneer de omstandigheid het eist: zelfs als het beneden onze stand en waardigheid is! Onze Za-
ligmaker is hierin een voortreffelijk Voorbeeld geweest: één en al dienstbaarheid, tot het voeten-
wassen van Zijn discipelen (Johannes 13:15). 

Ware nederigheid leert een mens dat, hoe groter hij in deze wereld is, hij des te dienstbaarder wezen 
moet (Mattheüs 23:11). 

Niet staan naar (te) grote en hoge dingen 

Seneca zegt: ‘De eerzucht verdraagt niet dat iemand rust in de mate van zijn geluk’.  

De nederigheid leert ons echter uit een diep besef van eigen zwakheid, niet iets te ondernemen wat 
voor ons te hoog of te zwaar zou zijn; men wil alleen door de rechte weg bevorderd worden tot 
het beroep wat ons voorkomt (Psalm 131:1). 

Toch mag wel in goede achting komen: 

- de door God meegedeelde genaden en gaven tot nut van anderen (2 Korinthe 11:5-6),  

- een door God opgelegd ambt of dienst tot Gods eer, door een wettige roeping. 

Geen jaloersheid als anderen voorspoed hebben 

Mozes is hierin een voorbeeld (Numeri 11:29), maar ook Johannes de Doper (Johannes 3:30). 

Liefde voor de waarheid 

Nederigen willen zelfs door hun minderen onderwezen worden. 

Overige kenmerken 

- Dienstbaar en toch beschaamd over de eer die hen daarom wordt bewezen. 

- Geen schaamte over lage afkomst wanneer men hoog verheven wordt. 

- Eigen misslagen worden vergroot en fouten van de naaste worden verkleind. 

- Dankbaar voor bestraffingen.  

Helaas wordt het gebrek aan nederigheid maar al te veel gezien in onze Christelijke gezinnen. Praal-
zucht en uiterlijke zaken laten veelal onze hoogmoed zien. 

Lage dalen zijn het vruchtbaarst! Wijze lieden proberen gevrijwaard te worden van eer en aanzien, maar 
nu branden velen van ambitie hiernaar en draven om op de stoel van eer te komen en zijn daarom 
gelijk aan de doornbos in Jothams parabel (Richteren 9:15). 

Velen kunnen weinig verdragen en zouden liever met Saul, Achitofel en Judas de hand aan zichzelf 
hebben willen slaan dan in hun reputatie bekort te worden.  

Zij bidden zelden alleen en in hun slaapkamer, want het zien en de adem van aanwezige mensen 
verwarmt hun vroomheid. Ze zijn net als de hen die niet één ei kan leggen of zij moet het terstond 
door haar gekakel bekendmaken. 

p. 149 

p. 156 
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Aansporingen tot beoefening van de deugd. 

Gedurige vermaningen in Gods Woord 

Het is de hoogste eer van een Christen (Jakobus 1:9), en Jezus leert het (Mattheüs 11:29). 

Het Griekse woord: ταπεινοφροσύνη /yapeinophrosunē/ komt van een woord dat oorspron-

kelijk zoveel als knoop betekent; dingen die goed geknoopt en samengevoegd zijn, hebben een bij-
zondere schoonheid. 

- Bedenk geringheid van eigen afkomst: uit de aarde, stof en as.  

- Bedenk dat wij kinderen des toorns zijn, wat in de spiegel van de wet zichtbaar wordt (Romei-
nen 7:24).  

- Bedenk steeds de ijdelheid en vergankelijkheid van alle aardse dingen; het is slechts ventus, 
fumus, umbra, nihil: wind, rook, schaduw, niets.  

- Bedenk dat alle genaden (: kennis, geloof, hoop, lijdzaamheid, liefde en godzaligheid) van God 
zijn ontvangen (1 Korinthe 4:7).  

De tegenovergestelde ondeugd is zeer schadelijk 

Hoogmoed is een ‘alleenheerser’ die door iedereen aangebeden wil worden. Het is een verachtelijke 
dwaasheid en domheid zonder enige waarde. Al kijkt de schoorsteen uit boven het hoogste gedeelte 
van het huis, van binnen is er slechts rook en zwart, bitter roet. 

Zij is zo hoogdravend, dat ze God Zelf wel van Zijn troon zou willen werpen. Omdat de hovaardige 
geest graag door de mensen gezien wil worden, is ze ook zeer besmettelijk en wordt onder alle 
soorten mensen gevonden, die daar ook maar moeilijk van genezen. Omdat deze ondeugd haar 
oorsprong in het goede heeft, kan zij haar voedsel hierin vinden: hoe meer goeds iemand in zich 
heeft, hoe meer hij zich zal verheffen. 

Er is zoveel bedriegerij in deze zonde, dat zij alle goede werken van de mens vergiftigt. Het is als 
de dode vlieg, die de apothekerszalf doet stinken. Deze zonde strijdt het meest tegen God, zoals 
Farao (Exodus 5:2). Een onzedelijk mens zondigt tegen zijn eigen lichaam, een onrechtvaardig 
mens doet zijn naaste onrecht aan, maar een hoogmoedig mens doet ook zijn God onrecht aan, 
Wiens eer hij moet bedoelen. Deze zonde bewijst ondankbaarheid jegens God de Gever van alles.  

De vruchten van de hoogmoed zijn afschuwelijk 

Het Woord des Heeren geeft vele voorbeelden, te beginnen in het paradijs. 

De hoogmoed heeft zelfs van de engelen duivels gemaakt (2 Petrus 2:4). 

Het nut van de beoefening der nederigheid 

- Het maakt ons gelijk aan onze Zaligmaker (Filippenzen 2:5-8).  

- Het maakt ons gelijk aan de engelen (Jesaja 6:2).  

- Het doet ons Gods gunst vinden (Jesaja 66:2).  

- Het zal alle andere genaden in ons doen toenemen tot nut van onze naaste: de takken die het 
meest met vruchten zijn beladen, hangen het laagst zodat die met meer gemak zijn te plukken.  

- Het is de gebaande weg naar onze eeuwige verhoging: om door de enge poort te kunnen 
(Mattheüs 7:14).  

Samenvattende vermaningen 

- Houd voorbeelden van nederige heiligen voor ogen.  

- Bedenk Gods oneindige majesteit.  

- Blik in Gods volmaakte wet om onze verlorenheid te zien.  

- Acht de ander altijd uitnemender (Filippenzen 2:3).  

- Houd Gods straffen over hoogmoedigen voor ogen.  

- Bid veel tot God om ware nederigheid.  

 ZEDIGE STEMMIGHEID      
Hoewel oude leraren deze deugd voor onvolmaakt hielden, is deze voor de uitwendige ogen zeer 
aangenaam. 

p. 156 
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p. 175 
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Het woord. 

Het Griekse woord εὐσχημοσύνη /euschēmosunē/ ‘eerbare zedigheid, betamelijkheid’ (Romei-

nen 13:13), heeft als samengesteld woord een ruime betekenis: eerlijk, eerbaar, getrouw, zedig, or-
dentelijk, behoorlijk. Het Latijnse woord is modestia. 

Beschrijving van de deugd. 

Zedige stemmigheid is een Christelijke deugd, een genade of vrucht van de Geest, waardoor een mens zich 
overeenkomstig de waardigheid van zijn plaats en beroep, in al zijn doen en laten, in zijn uiterlijke wandel, 
ingetogen en met alle Christelijke gematigdheid weet te gedragen. 

Een Christelijke deugd 

Blinde heidenen hebben hier weinig van en beoefenen deze niet als gevolg van een inwendige 
werking van de ziel. 

Een vrucht van de Geest 

Van nature zijn we aan de wilde beesten gelijk (Job 11:12). Christelijke gematigdheid moet ons door 
God geleerd worden. 

Ingetogen waardigheid 

Deze wordt geplaatst tegenover al te grote nieuwsgierigheid, driestheid, onbeschaamdheid, oneer-
baarheid en lichtvaardige ijdelheid die veel mensen laten zien in hun spraak, gewaad, gelaat en 
wandel. 

Een wijd uitgestrekte beoefening. 

Tevreden met eigen doen 

Een zedig Christen zal er eerst naar staan om alles in zijn huis ordelijk te laten toegaan en zich niet 
met de regering van kerk en staat bemoeien als hij daar niet toe geroepen is.  

Het heimelijke van de naaste, o.a. in brieven, over de afkomst of m.b.t. zijn schulden, wil men niet 
al te nauwkeurig doorsnuffelen (Prediker 7:21). 

Tonen van eerbare schaamte 

Beschaamdheid als verzuim of straf wordt in Gods Woord genoemd (Ezra 9:7).  

Dikwijls is het tonen van schaamte een deugd waarover wij nooit beschaamd hoeven te zijn. 

Oorsprong vanbinnen 

De zedigheid is eerbaar op zichzelf, maar staat ook beschaamd als zij ook maar het minste wat 
hiermee in strijd is, ziet of hoort. Diogenes Laërtius, een Griekse biograaf noemt schaamroodheid: 

αρετής χρώμα /aretēs chrōma/ ‘de kleur van de deugd’. 

De zonde is onbeschaamd en wordt in het Woord des Heeren vergeleken met de schandelijkste en 
onreinste dingen, die de Naam van God ontheiligen en de Christen beschaamd moet doen staan. 

Geen beschuldigend vergrijp 

- Onterechte beschuldiging kan een schaamroodheid veroorzaken.  

- Onvrede over eigen gedrag, hetgeen kennelijk een onterechte beschuldiging veroorzaakte.  

- Zelfs een als grap bedoelde beschuldiging kan verlegen doen staan, daar omstanders het in 
ernst zouden kunnen geloven.  

- Rechtvaardige toorn over een beschuldiging spreidt zich zeer snel tot onze kaken uit: als uiting 
van schaamte.  

Een klein vergrijp 

Een zedige ziel zal dit door deugdzame schaamte willen herstellen. 

Deftige en stemmige wandel 

- Eerbiedig in openbare en particuliere samenkomsten.  

- Zich schikkend naar tijd en gelegenheid (Romeinen12:15).  

- Onthouding van ijdel, lichtvaardig en ongemanierd gedrag.  

- Zedig in de spraak (Spreuken 10:19). Zwijgen is een vrije, goede keus maar geen toevlucht: als 
zijn/haar mening gevraagd wordt, zal men het antwoord niet voor zich houden.  

p. 192 
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- Gematigd en zedig in uitwendig gelaat en kleding, met een walg van vreemde modes, blanket-
ten van het gezicht en ontbloten van lichaamsdelen (Jesaja 3). 

- Stemmigheid is als een ballast van de ziel waardoor het gemoed zich deftig gedraagt. Dit is 
echter niet een stemmigheid in schijn of een natuurlijke stemmigheid en zwaarmoedigheid van 
geest waarin niet het vuur van de Geest (: een geestelijke genade!) gevonden wordt. Overigens 
mag een natuurlijke gestalte (: karakter of uiterlijk gelaat of houding) niet meteen voor een 
breuk met de Christelijke stemmigheid worden gehouden: denk aan de springende en huppelende 
David (2 Samuël 6:16).  

Aansporingen tot beoefening van de deugd. 

Veel onnodig twisten in gezin, staat en kerk ontstaan doordat men druk is zich met alle dingen te 
bemoeien tot zelfs de geheimen van de naaste (1 Petrus 4:15). 

Hoe zediger iemand is, hoe minder opgeblazenheid hij in zich heeft en hoe wijzer en aangenamer 
hij door alle mensen wordt gezien. 

- Besef van eigen gebreken en ellenden in eigen huis, zal weerhouden andermans doen en laten 
te willen doorzoeken.  

- Door onze gruwelijke zonden vertoornen we onze God, hetgeen onze ogen met schaamte 
moet vervullen. Augustinus zegt: ‘het is een vreemde zaak als in ons gezicht het voorhoofd zo ver van 
onze tong zou staan, dat de schaamte een brutale tong niet zou kunnen inbinden’.  

- Onze God is een God van orde; het onteert een stad, kerk en gezin wanneer ze niet met goede 

orde en fatsoen bestuurd worden; er is dan geen: εὐσχημοσύνη /euschēmosunē/  ‘betame-

lijkheid’ maar: κακοσχημοσυνη /kakoschēmosunē/ ‘onbetamelijkheid’.  

 KUISHEID 

Als de mens zich aan onreine, vleselijke lusten overgeeft, dan moet het leven als het ware zonder 
leven zijn: de kuisheid is het leven van ons leven! 

Het woord. 

De Heilige Schrift geeft deze deugd geen naam. We lezen over reinheid, zuiverheid, eer of eerbaar-
heid. 

De aard van de deugd. 

De kuisheid is een Christelijke deugd, een bijzondere genade en vrucht van de Geest, waardoor een waar 
Christen zijn ziel en lichaam voor alle vleselijke lusten en begeerlijkheden zuiver en onbesmet tracht te 
bewaren. 

Een Christelijke deugd 

Zij betaamt een oprecht Christen (1 Petrus 4:3), om zo anderen tot een voorbeeld te zijn. 

Een genade van de Geest 

Van nature zijn we tot alle onreinheid geneigd (Galaten 5:19). Die uit God geboren zijn, laten 
heiligmaking en kuisheid samen zien (1 Thessalonicenzen 4:3 en 4). 

Beoefening bewaart voor vleselijke begeerlijkheid 

Begeerlijkheid naar het goede is niet zondig, maar de vleselijke begeerlijkheid heeft de mens ver-
dorven en is de oorsprong van een onreine stroom van zondige lusten. Paulus vermaant deze te 
doden (Kolossenzen 3:5), hetgeen beoefening van de deugd van kuisheid is. 

Er is tweeërlei kuisheid: kuisheid van de ziel en van het lichaam. 

Kuisheid van de ziel 

Ons verdorven hart werpt niet anders dan onzuivere, ijdele, onkuise gedachten op (Markus 7:2), 
welke we niet moeten voeden of als onreine vogels laten nestelen (1 Petrus 2:11). 

Kuisheid van het lichaam    

Lichaam èn ziel zijn beide Godes (1 Korinthe 6:20), en moeten we zuiver en onbevlekt bewaren (1 
Thessalonicenzen 4:4). 
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- Kuisheid van de ogen heeft een afkeer van voorwerpen die wellustige neigingen in de ziel 
opwekken (Spreuken 6:25). Het zien van vleselijk, ongeoorloofd vermaak heeft (ook in de 
Schrift!) velen jammerlijk verstrikt (Mattheüs 5:28).  

- Kuisheid van oren, mond en tong volgt het voorbeeld van de Heilige Geest, Die kuis en eer-
baar spreekt in het Woord des Heeren, zoals: ‘bekennen van een vrouw’ of ‘wijze der vrouwen’. 
Alle lichtzinnige, wellustige boeken en schandelijke voorstellen moeten we als vergif mijden. 

Het is λόγος σαπρὸς  /logos sapros/ ‘verrotte, stinkende rede’ (Éfeze 4:29), welke schadelijk 

is voor de godvruchtigheid.  

- Kuisheid in onze gehele wandel wacht zich voor onzedelijk gezelschap, ijdele danserijen en 
onreine toneelvoorstellingen, alsook onbeschaamde ontbloting van de lichaamsdelen die de 
eerbaarheid gebiedt te bedekken (Habakuk 2:15). Hoererij, overspel, bloedschande en beest-
achtige, tegennatuurlijke vermenging (: Sodomitische zonden) zijn een gruwel, ook in de ogen 
van een kuise ziel.  

Opwekking en aansporing tot beoefening van deze deugd.    

Als we letten op de doorbraak van onkuisheid in ons land, is te vrezen, als de rijkdom van Gods 
goedertierenheid het niet verhindert, dat het zijn inwoners wel zou uitspuwen. 

Beweegredenen tot liefde voor deze deugd 

- De onkuisheid berokkent schade aan lichaam en ziel en is tevens een verschrikkelijke straf 
(Romeinen 1:24). Blinde heidenen hebben deze zonde zelfs gezien als een dodelijke pest, welke 
dikwijls de ondergang van landen en mensen tot gevolg heeft gehad.  

- De Heere wekt ons voortdurend op tot kuisheid (1 Thessalonicenzen 4:3 en 4).  

- Bijbelheiligen worden geroemd om deze deugd: Jozef, Boaz, Job, Maria, Anna en vele anderen.  

- Onze heilige roeping verplicht ons hiertoe (1 Thessalonicenzen 4:7), want ons lichaam is een 
tempel van God, de Heilige Geest.  

- Het niet gedurig bevorderen van deze deugd zal onze goede naam bezoedelen, onze consci-
entie verontrusten en Gods zalige gemeenschap hiernamaals doen missen.  

Zaken om in acht te nemen             

- Vermijd smet op de kuisheid door wellustige gedachten niet in het hart toe te laten.  

- Wapen uzelf tegen alles wat onkuise lusten kan doen ontvonken, zoals overdaad, dronken-
schap, leegloperij (: ledigheid is de duivels oorkussen), verkeerd gezelschap (1 Korinthe 5:6) 
en uitwendige gelegenheden (: schilderijen, danserijen, voorstellingen).  

Gebruik goede hulpmiddelen 

- Houd nauwgezet de wacht over uw hart door overdenking van roeping, belijdenis en plicht.  

- Versterk het hart in de vreze Gods (Genesis 39:9).  

- Bedenk nauwkeurig de diepe, eerste bron van uw verdorvenheid (Psalm 51:7), en spiegel uzelf 
aan wat Ambrosius zei: Nec Samsone fortior es, nec Davide sanctior, nec Salomone sapientor, dat is: ‘U 
bent niet sterker dan Simson, niet heiliger dan David, niet wijzer dan Salomo’. Zij zijn namelijk 
toch verleid!  

- Verontschuldig uw onreinheid niet, maar zie op de zonde zoals die op zichzelf is.  

- Vertrouw niet op eigen krachten: de beste weg om nooit te vallen is altijd te vrezen (Romeinen 11:20).  

- Heb liefde tot Gods Woord (Psalm 119:9) en de heilige sacramenten (Zacharia 12:10).  

- Bid dagelijks vurig om een rein hart, want de veelheid van de onreine begeerlijkheden die ons 
omsingelen, kunnen ons gemakkelijk overrompelen en onder doen liggen!  

 MATIGHEID 
Deze deugd bevordert noodzakelijke voorzichtigheid en kan opgevat worden in een ruimere zin en 
in een engere zin. 

Matigheid in ruimere zin 

Dit is de bekwaamheid van een gezond verstand om onszelf tot ons bestwil, tot behoud en zaligheid 
in een goede orde te regeren. 
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Het Griekse woord is: σωφρονοῦντα /sōphronounta/ ‘gezondheid van verstand’ (Lukas 8:35). 

Ze regeert de ziel 

- Het verstand. 

- Het geheugen. 

- De consciëntie. 

- De wil. 

- De gemoedsaandoeningen. 

Ze regeert het lichaam 

Dit wordt als tempel van de Heilige Geest een bereidwillig instrument van de ziel tot alle goede 
werken. 

Matigheid in engere zin 

Dit is de bekwaamheid om begeerte en gebruik van aangename zaken naar behoren te beheersen. 

Uitwendige onthouding 

Dit betreft dingen die op zichzelf verkeerd zijn: de vleselijke begeerlijkheden (1 Petrus 2:11). 

Dit is beoefening van de kuisheid. 

Geoorloofd zonder misbruik 

Eten en drinken is goed, maar Salomo vermaant tegen overdadigheid (Spreuken 23:20). 

Het Griekse woord: ἐγκράτεια /egkrateia/ ‘beheersing’, drukt eigenlijk onthouding uit, en ver-

eist een kloekmoedige, verheven geest om strelende verzoekingen van middelmatigheden te weer-
staan. 

Voorname delen van deze matigheid zijn: 

- Continentia: ingetogenheid en onthouding. 

- Zachtmoedigheid: matiging van toorn. 

- Vriendelijke bescheidenheid: afstand doen van ons hoogste recht. 

- Zedigheid en bescheidenheid: geen lichtzinnige of te statige kleding. 

- Nederigheid: onderdrukken van hovaardigheid. 

- Weetgierigheid: matiging van onze nieuwsgierigheid (Griekse woord: σπουδαῖος /spoudaios/). 

- Eutrapelia: beleefdheid om eerlijke vermakelijkheden bescheiden te bekijken. 

- Parsimonica: spaarzaamheid in de besteding van onze dagelijkse behoeften. 

Twee zaken die de matigheid bewerken: 

- Eerbaarheid (honestas) of betamelijkheid welke schandelijkheid en onkuisheid voorkomt. 

- Schaamte (verecunaia) maakt beducht voor iets dat nadelig is voor aanzien of uitnemendheid. 

Hier zal worden gehandeld over matiging in gebruik van en begeerte naar spijs, drank en dergelijke 
dingen. 

Beschrijving van de deugd. 

Het is een Christelijke deugd, een vrucht van de Geest, waardoor een waar Christen over zijn hartstochten 
zo veel gezag heeft, dat hij in het begeren en gebruiken van de dingen die hij tot noodzakelijk onderhoud en 
verkwikking van zijn tijdelijk leven nodig heeft, zich zo weet te matigen en te bedwingen dat hij alle onge-
regeldheid, die zich in een te grote hevigheid, omvang of een andere verkeerde wijze toont, naar zijn vermogen 
zal trachten te vermijden. 

Een Christelijke deugd 

Zij past heel goed bij de belijdenis van het Christendom (Titus 2: 11 en 12). 

Een vrucht des Geestes 

Van nature zijn we ongematigd in al onze begeerten en de kracht om deze in bedwang te houden 
wordt als genade bij de wedergeboorte ontvangen (Galaten 5:24). 

Trachten om de ongeregeldheid van hartstochten te vermijden 

Misbruik van deze dingen is een grote zonde maar een waar Christen tracht deze onder het juk van 
de rede en de godsdienst te houden. 
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De eigenlijke beoefening van deze deugd. 

Spijs, drank en rust (: ontspanning) heeft de mens nodig tot zijn levensonderhoud. 

Lichaamsonderhoud door spijs en drank 

De natuur op zichzelf is met weinig tevreden.  

We mogen eten en drinken ‘zo veel als nodig is voor het leven’: necessitas vital, maar ook om ‘de ons 
opgelegde plichten uit te kunnen voeren’: necessitas officii. Ook het vermaak hierin wordt niet uitge-
sloten (Handelingen 14:17). 

Hoewel spaarzaamheid te prijzen is, mogen we op bijzondere momenten onze tafel wat breder en 
ruimer laten opdienen in aanwezigheid van vrienden of personen van respect (Genesis 21:8). Even-
wel is het ons, die gezond en sterk zijn, niet geoorloofd en nuttig alle dagen overdadig te eten. 

Wij, die Christenen zijn, zouden het unum necessarium ‘het ene nodige’ met Maria moeten waarnemen 
i.p.v. met Martha ons met zovele dingen bezig te houden. 

Ook moeten de tijden en gelegenheden goed van elkaar onderscheiden worden: òf om te eten in 
overvloedige mate, òf om te vasten of grote matigheid te betrachten. 

Daarnaast moeten we op de hoeveelheid spijs en drank letten en onze natuur niet overladen (door 
gulzigheid) waardoor wij ongeschikt worden voor onze plicht en het ons tot een last wordt. 

Ware matigheid is gelegen in: 

- Zo te eten en te drinken dat wij God kunnen dienen; Hiëronymus zegt: ‘Waar zatheid is, daar 
danst de duivel’. 

- Een afkeer hebben van langdurige, gulzige en ontuchtige maaltijden. 

Verkwikking van ons lichaam door slaap 

- Wij moeten de slaap niet liefhebben (Spreuken 20:13) of te veel daarin ons vermaak zoeken 
(Micha 2:1). 

- Wij moeten niet te lang slapen om als luiaard te worden aangesproken (Spreuken 6:9 tot 11). 

- Wij moeten kunnen waken als het nodig is: als ons geestelijk en lichamelijk welzijn hiermee 
verbonden is (1 Thessalonicenzen 5:6). 

Verkwikking van ons lichaam door geestelijke ontspanning 

- Om onze menselijke zwakheid mogen wij ons dagelijks werk onderbreken en ons met geoor-
loofd vermaak verkwikken. 

- De boog mag niet altijd even sterk gespannen zijn of ze wordt onbruikbaar. 

- Ontspanning is nuttig als vermoeidheid de krachten van de geest te veel vernietigd heeft: het 
doet ons des te beter volhouden in ons werk. 

Regels voor het gebruik van middelmatige dingen 

Christelijke matigheid maakt een gewetenszaak van geoorloofde vermakelijkheden. 

Vermakelijkheden van het gemoed 

- Raadsels zijn niet ongeoorloofd als deze eerlijk, kuis en met goede bedoelingen worden voor-
gesteld. 

- Aanschouwen van de natuur (1 Koningen 4:33). 

- Oefeningen van het verstand als dichten en schaken. 

Vermakelijkheden van het gemoed en het lichaam 

- Beoefenen en beluisteren van de muziek. 

- Oefeningen van het lichaam, zoals schermen, worstelen en boogschieten. 

Toch zullen wij eerst en vooral vermakelijkheden moeten kiezen waardoor ons gemoed en onze 
ziel het meest tot de verheerlijking van Gods Naam en de bevordering van onze eigen zaligheid 
opgetrokken kunnen worden. 

Ondertussen moeten we erop letten dat wij onze jaren en positie in aanmerking nemen bij de be-
geerte tot deze vermakelijkheden (1 Korinthe 3:11), maar ook dat in een rustperiode ook daadwer-
kelijk het lichaam òf de geest tot rust komt! 
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Ongeoorloofde vermakelijkheden (: schouwburgen, tonelen, danserijen, balletten, kaarten en dobbe-
len) zijn vol ijdelheid en lichtzinnigheid, waardoor ze met de Christelijke deftigheid niet samen 
kunnen gaan, vriendschappen verbreken en de liefde kwetsen. 

Gebruik van geoorloofde vermakelijkheden heeft het gevaar in zich van misbruik, wanneer we de 
Christelijke bescheidenheid en matigheid niet gebruiken. Het zijn slechts middelen tot verkwikking 
en niet om onze krachten erin af te sloven; het is niet het doel van ons leven (Éfeze 5:16). 

Ook moeten wij ’s Heeren rustdag niet gebruiken voor ons vermaak, maar onze ziel opheffen tot 
de hemelse vermakelijkheden. 

Tenslotte is het nooit geoorloofd winst te zoeken in of uit de schade van een ander; dit is hebzuch-
tig vermaak wat tot onnutte verkwisting van goederen leidt. 

Opwekking en aansporing tot matigheid. 

Helaas is het heden ten dage enkel vermaak dat de mensen zoeken en een liefde tot de genoegens. 

Hoe loopt men naar de goddeloze toneelstukken: ware scholen en schouwburgen van de satan! 

En wanneer onze vermakelijkheden al geoorloofd zijn, hoeveel overdaad wordt ook daarin niet 
gepleegd! 

- Gods Woord wekt dikwijls op tot matigheid; onmatigheid is een zonde van de jeugd, maar 
oude mensen zijn ook aan dergelijke excessen onderworpen. 

- Zaligmakende genade doet matig leven, waartoe Petrus vermaant (1 Petrus 1:13 en 14). 

- Matigheid is het enige voorbehoedmiddel om onze uitnemendheid (: rede en oordeel) en eer 
ongeschonden te bewaren. 

- Spijs en verkwikkingen zijn ijdel en nietig en vermanen ons om in het gebruik ervan echt matig 
te zijn (1 Korinthe 7:29 tot 31). 

- Exces en overdaad in middelmatige dingen baart in het algemeen een vleselijke zorgeloosheid: 
een schadelijke strik van satan en al onze geestelijke vijanden. 

Enige hulpmiddelen 

- Leer te strijden tegen uzelf en de verleidende lusten en begeerlijkheden om de vrede met God, 
uzelf en de naaste beter te bewaren. Tracht het lichaam wat te bedwingen met vasten (1 Ko-
rinthe 9:27). 

- Houdt nauwgezet de wacht over de gedachten van het hart; de uitwendige zinnen zijn de deu-
ren en vensters waardoor de onmatige begeerten in ons hart kruipen. 

- Ledigheid is de grootste vijand van deze deugd: wees flink en vlijtig in uw beroep (2 Thessa-
lonicenzen 3:11 en 12). 

- Bidt veel om deze deugd te mogen beoefenen (Spreuken 30:8 en 9), en bedenk tevens dat: 
“wie om gezondheid bidt, niet moet nalaten de geneesmiddelen te gebruiken”. 

 RECHTVAARDIGHEID 
Gods Woord spreekt soms in zo’n ruime betekenis over gerechtigheid, dat het alle deugden en een 
gehoorzaamheid aan al Gods geboden van de 1e en 2e Tafel omvat. Soms spreekt ze over de ge-
rechtigheid m.b.t. de plichten van de 2e Tafel: de hebbelijkheid van het gemoed (Mattheüs 7:12). 

Deze gerechtigheid is tweeërlei: 

- uitdeelbare gerechtigheid: iedereen geven waarop deze recht heeft (naar de billijkheid van de 
wet), 

- uitwisselende gerechtigheid; evenwicht betrachten in heel onze handel (kopen en verkopen). 

Beschrijving van de deugd. 

Rechtvaardigheid is die Christelijke deugd en vrucht van de Geest, die gesteldheid van het gemoed, waardoor 
wij genegen zijn in al onze uitwendige handelingen met de mensen, iedereen te geven wat wij hem van rechts-
wege schuldig zijn. 

Een Christelijke deugd 

Deze wordt in de school van Christus (uitwendig) geleerd en is onderscheiden van de burgerlijke 
rechtvaardigheid en gerechtigheid van de farizeeën en Schriftgeleerden (Mattheüs 5:20). 
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Een bovennatuurlijke genade 

Deze deugd is een deel van Gods beeld waarin wij eerst door Hem zijn geschapen. In de wederge-
boorte wordt deze van boven gegeven. 

Een genegenheid om ieder te geven wat wij schuldig zijn 

- Proberen aan iedereen, wie het ook zij, recht te doen en het zijne te volvoeren. 

- Met onze naaste handelen als wij willen dat met ons gedaan wordt, naar het ius humanum (het 
menselijk recht) en naar het ius divinum (het Goddelijk recht). 

- Tonen van onze rechtvaardigheid in al onze handelingen. 

De reikwijdte van de beoefening van deze deugd. 

Tonen van onze genegenheid tot rechtvaardig handelen 

Als voor Gods ogen (Hebreeën 13:18) in het vermijden en verfoeien van bedriegerij (1 Thessalo-
nicenzen 4:6), zelfs wanneer dit tot onze schade zou zijn (Psalm 15:4), ja zelfs een slechte koop kan 
geduldig verdragen worden (Mattheüs 7:12). 

Dus: 

- niet doen wat wij willen, 

- niet doen wat anderen ons doen (1 Petrus 3:9), 

- niet doen wat anderen aan anderen doen (Exodus 23:2), 

- niet doen wat anderen zichzelf doen, 

- niet doen wat wij gewoon zijn; de Waarheid moet de leidsman voor onze consciëntie zijn, 

- niet doen wat anderen ons toestaan te doen, maar naar de koninklijke Wet (Mattheüs 7:12). 

Enkele regels voor onze algemene handelingen 

Kopen en verkopen 

- Handel niet in gestolen goederen; een oude leraar zegt: ‘de heler is een dief’. 

- Handel in goederen die verkocht kunnen worden, en niet zoals Simon de Tovenaar (Hande-
lingen 8:20); dat is simonie. 

- Handel in waren die nuttig zijn en die niet schadelijk zijn tot verderf. 

- Verkoop waren die inderdaad zijn waarvoor men het verkoopt, dus geen lood voor koper of 
kaf voor koren; het zou doodslag kunnen zijn als wij vervalste dingen verkopen waarvan de 
gezondheid en het leven van de mens afhangen. 

- Handel niet met bedrog in aantal, gewicht of maat (Leviticus 19:35 en 36). 

- Neem genoegen met een redelijke winst door een rechtvaardige prijs; het Griekse woord 

ὑπερβαίνειν /huperbainein/ ‘vertreden’ geeft aan dat een onrechtvaardige prijsverhoging 

een moedwillig overtreden (te buiten gaan) van rechtvaardige gelijkmatigheid betekent (1 Thes-
salonicenzen 4:6). Ook de koper mag zich niet met de armoede van de verkoper verrijken door 
veel te weinig te willen geven. 

Borgen en lenen, uitzetten van geld en verhuren van goederen 

- Betaal trouw uw schuld bij borgen (2 Koningen 4:7), maar ook tol en belasting: op tijd maar 
ook zelfs na de dood van de eigenaar aan de kinderen of erfgenamen. 

- Geef het geleende getrouw terug (2 Koningen 6:5). 

- Leen vrijwillig uit liefde aan de arme (Lukas 6:35). 

- Eis geen onderpand bij het lenen aan een arme (Exodus 22:27). 

- Eis het geleende niet te streng terug. 

- Rechtvaardigheid verwerpt alle bijtende woeker op uitgezet geld dat het Hebreeuwse woord 

ֶׁשך  nešeḵ/ ‘overwinst’ duidelijk aangeeft (Psalm 15:5). Niet elke vorm van rente of woeker/ ֶנֶ֫

is echter verkeerd (Mattheüs 25:27), maar we moeten ons binnen de toegelaten grenzen hou-
den en ergernissen vermijden. 
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- Verhuren van onze goederen tegen een rechtvaardige prijs is toegestaan, maar bij het lijden 
van schade of verlies door de huurder zal de verhuurder niet altijd zijn hoogste recht mogen 
vorderen. 

Helaas schijnt de oude oprechtheid, de eenvoudige liefde en genegenheid tot alle gerechtigheid, om 
elk het zijne te geven, onder ons verdwenen te zijn. 

Allerlei ongerechtigheid, zich richtend op bedrog, heeft onder ons de overhand gekregen: elkeen is 
een dief in zijn eigen nering. 

Aansporingen tot beoefening van deze deugd. 

God eist van een ieder dat wij nooit zullen nalaten gerechtigheid te beoefenen (Micha 6:8): van 
gezagsdragers, ambtsdragers, rechters, advocaten, pachters, voogden, kooplieden en soldaten. 

Wij zullen deze gerechtigheid ook zo beoefenen dat wij tegelijkertijd ook barmhartig zijn (Psalm 
101:1).  

Gerechtigheid en weldadigheid zijn twee zusters, die heel goed samen gaan zoals gepast afgebeeld 
door de toga’s van rechters op sommige plaatsen, welke rood en wit zijn. 

Nadere aansporingen 

- Gods eis moeten we gaarne opvolgen. 

- Laat u door de voortreffelijke voorbeelden in Gods Woord aansporen, in het bijzonder van 
onze Zaligmaker (Psalm 45:7). 

- Zie op God, Die een vijand is van alle ongerechtigheid (Spreuken 11:1). 

- Zij die onrechtvaardig handelen, kunnen de Heere niet behagen en dit doet Gods toorn ont-
steken (Deuteronomium 32:22). Bedriegen en bedrogen worden gaat menigmaal samen! 

- De beoefening van deze deugd is profijtelijk (Spreuken 10:6). 

- Weinig met recht geeft meer troost dan grote schatten van onrechtvaardigen. 

- God hoort gaarne de gebeden van de rechtvaardigen (Psalm 34:6). 

- Het dierbare bloed van de Zaligmaker moet onze consciëntie verzoenen, maar beoefening van 
de rechtvaardigheid is een goed hulpmiddel om de consciëntie gerust te stellen (Psalm 37:37). 

- Rechtvaardigen worden bevrijd te midden van de grootste gevaren (: Noach, Lot). 

- Een goede naam kan slechts behouden worden door rechtvaardig te handelen (Spreuken 10:7). 

- Onrechtvaardigheid brengt een vloek over het huisgezin (Spreuken 3:33). 

- Rechtvaardigheid brengt zegen over het land (Spreuken 11:10 en 11). 

Enkele hulpmiddelen 

- Ban verkeerde neigingen uit het hart (Psalm 7:15). 

- Bidt vurig tot God om een rechtvaardig hart en dat Hij onze voeten wil richten op de paden 
van rechtvaardigheid en vrede. 

- Beken schuld voor de Heere als het hart ons aanklaagt dat wij onze broeder bedrogen hebben 
(1 Samuël 12:3). 

- Bedenk voortdurend dat God de Heere een Wreker is van alle ongerechtigheid (Psalm 5:6). 

- Bedenk terdege dat God al onze werken weet en ziet. 

 WAARHEID EN WAARACHTIGHEID 
Het woord 

Het Hebreeuwse woord: ֱאֶמת /’emeṯ/ betekent zoveel als ‘vastheid van onze woorden’.  

Het Griekse: ἀλήθεια παρά τὸ μὴ λανθάνειν /alētheia para to mē lanthanein/ betekent: ‘een 

waarheid die niet verborgen wil zijn’.  

De oude leraar Tertullianus zei: veritas nihil veretur, praeterquam abscondi ‘de waarheid vreest niets an-
ders dan om bedekt te blijven’. 

p. 298 

p. 305 

p. 310 

Deel 4 
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De zaak 

In de Heilige Schrift heeft waarheid zeer verschillende betekenissen, welke sommige leraars in een 
viertal soorten onderscheiden hebben: bovennatuurlijk, logisch, zedelijk en theologisch. 

Beter is het waarheid te onderscheiden naar:  

- trappen van uitnemendheid 

 de eerste: God Zelf, 

 de tweede: Gods Woord en de Christelijke religie gegrond op dat Woord; 

- ten aanzien van de onderwerpen waar zij haar zetel heeft 

 ons gemoed: de zaligmakende kennis der waarheid, 

 ons hart: ons binnenste, 

 ons werk: onze vroomheid des levens, 

 onze mond, tong en lippen: die de waarheid spreken. 

Er zal meer over waarachtigheid: veracitas, dan over waarheid: veritas worden gesproken. 

Beschrijving van de deugd. 

De waarachtigheid is een Christelijke deugd en een vrucht van de Geest, waardoor ons geleerd is de zin en 
mening van ons hart zo te openbaren, dat wij niets anders dan de waarheid spreken en een afkeer van alle 
valsheid en leugentaal hebben. 

Een Christelijke deugd 

Het betaamt in het bijzonder een Christen de waarheid lief te hebben (Psalm 15:2), hoewel ook 
vele heidenen deze deugd geroemd hebben door het licht van de natuur. 

Een vrucht van de Geest 

Van nature zijn wij vijanden van de waarheid (Psalm 58:4), maar door de genade van de wederge-
boorte krijgen we de waarheid lief: een vrucht van de Geest der waarheid. 

De waarheid als openbaring van de mening van ons hart 

De eer van God eist dat een Christen voorzichtig en bescheiden spreekt (of zwijgt) over wat hij in 
zijn gemoed verborgen heeft. 

Valsheid en leugen wordt als schadelijke ondeugd verworpen 

Het Latijnse woord: mentiri betekent ‘liegen’, en is adversus mentem ire ‘tegen zijn gemoed ingaan’. 

Hoe mooi iemand een leugen zou willen oppoetsen (: omwille van het nut of als grap), het is en 
blijft een stinkende zonde. Augustinus staat niemand toe te liegen, ook niet omwille  van zijn naaste, 
al was het om zijn leven te behouden. Wij zijn echter niet verplicht alles te zeggen wat wij weten. 

Indien de heilige patriarchen zich met een of andere onwaarheid beholpen hebben, dan is dat in 
hen een zwakheid en gebrek, ja, een zonde geweest, wat wij niet mogen navolgen, hoewel God het 
goede uit het kwade heeft voortgebracht en waarvan Hij alleen de eer moet hebben. 

Wij moeten niet naar voorbeelden, maar naar regels leven. 

Hoever de beoefening van deze deugd zich uitstrekt. 

In de burgerlijke en kerkelijke regering 

In de burgerlijke regering 

Rechters moeten waarachtig zijn (Exodus 18:21), en oordelen: 

- na gedegen onderzoek, 

- na beide partijen gehoord te hebben, 

- in zaken van leven en dood op grond van meerdere getuigen (Deuteronomium 17:6), 

- zonder aanzien des persoons (Leviticus 19:15). 

Personen bij een rechtbank (aanklagers, verdedigers, etc.) moeten waarheidsgetrouw zijn: 

- notarissen en secretarissen moeten waarheidsgetrouwe akten opstellen, 

- beschuldigers mogen niet met valsheid en tegen de waarheid aanklagen zoals bij onze Zalig-
maker (Lukas 23), 

- gedaagden mogen de waarheid niet ontkennen als zij schuldig bevonden worden (Jozua 7:19), 

p. 319 

p. 325 
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- advocaten en procureurs mogen voor het gerecht geen zaken verdedigen waarvan zij weten 
dat ze oneerlijk zijn, zoals Tertúllus (Handelingen 24:5), 

- getuigen mogen niets buiten de waarheid spreken, zeker bij twijfelachtige zaken moet men 
zeer voorzichtig zijn 

In de kerkelijke regering 

Leraren en opzieners moeten waarheidsgetrouwe mannen zijn (Maleachi 2:7): 

- niet vals profeteren, 

- geen vuil gewin beogen, 

- niet naar de mond praten. 

Aan alle mensen in het bijzonder 

- Door zich te verzetten tegen alle leugen en bedrog. 

- Door niet anders te spreken dan het hart denkt (Psalm 12:3 en 4). 

- Door geen dubbelzinnige woorden te gebruiken om daarmee de naaste te bedriegen; zelfs 
martelaren gebruikten deze niet om vervolging te ontgaan. 

- Door andermans woorden niet te verdraaien. 

- Door de naasten niet openlijk (: smaders – Romeinen 1:30) of heimelijk (: lasteraars – 2 Timo-

theüs 3:3) te lasteren, zoals de duivel, die ook διάβολος /diabolos/ ‘lasteraar’ wordt genoemd. 

Velen spreken zogenaamd de waarheid, maar tasten toch de goede naam van hun naaste aan 
(zoals Doëg en de vorsten van Daríus). De kwaadspreker beschadigt zichzelf, zijn naaste én de persoon 
die naar hem luistert, aldus Bernardus. Onder de tamme beesten bijt de vleier het scherpst, onder de wilde 
beesten de lasteraar, aldus Diogenes. De waarachtige ziel zal hier niet naar willen luisteren. Hiëro-
nymus zegt: Si deest auditor, deest detractor, dat is ‘Men zou van lasteraars niet horen als er niet 
waren lasteroren’. 

- Door niet lichtvaardig onze naaste te veroordelen, plaats te geven aan een kwaad gerucht of 
verkeerd  (hard) over zijn handelen te oordelen, zoals o.a. de vrienden van Job. 

 

Helaas geven de mensen zich van jongs af aan, aan de leugen, waardoor men nu niemand zomaar 
op zijn woord kan geloven. Maar ook pronken velen met het Woord van God (in de kerkelijke 
rechtbanken) die de leugen i.p.v. de waarheid prediken. De beoefening van deze deugd is onder de 
Christenen zeer in verval geraakt.  

Augustinus zegt: veritatem celare, est aurum sepelire: ‘De waarheid bedekken, is het goud begraven’.  

Hoe noodzakelijk aansporing tot beoefening van deze deugd is. 

Beweegredenen uit eigen voordeel 

- Om schade te voorkomen aan onszelf en onze naaste (Jeremia 9:9). 

- Om er lichamelijke en geestelijke zegeningen in te vinden (Psalm 34: 13 en 14). 

Beweegredenen omdat wij Gods kinderen zijn 

Wij doen daarom tenminste belijdenis … en moeten dus uit de waarheid zijn (1 Johannes 3:19). 

Beweegredenen omdat het een hemels sieraad is 

- Zij is een dochter van de God der waarheid. 

- Zij is nooit te duur (Spreuken 23:23). 

- Zij heeft volmaakte schoonheid. 

- Zij is sterk en kan nooit overwonnen worden. 

- Zij staat dicht bij ons: als een vriendin. 

Beweegredenen vanwege de velerlei getuigenissen 

- De opperste Getuige in de hemel (Job 16:19). 

- Getuigenissen uit de hel (Mattheüs 8:29). 

- Getuigen op de aarde (Johannes 5:36). 

- Getuigen in ons (1 Johannes 5:10). 

- Getuigen buiten ons: het goede gerucht! 

p. 333 

p. 341 

p. 346 

p. 351 

p. 358 
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Hulpmiddelen ter aansporing 

- Door nauwgezette kennis van de waarheid. 

- Door oorzaken van valsheid te ontdekken en uit te roeien, zoals hoogmoed, gierigheid, vrees 
en ijdelheid. 

- Door niet te veel te spreken (Spreuken 10:19). 

- Door te bidden om de hulp van Gods Geest (Johannes 16:13). 

- Door vermaak te scheppen in Gods Woord (Johannes 17:17). 

- Door ons hart te wapenen met Christelijke dapperheid: de waarheid spreken kan gemakkelijk 
iemand in grote moeilijkheden brengen. 

 TEVREDENHEID 
De deugd van vergenoeging of tevredenheid maakt de oprechte Christen het meest aangenaam 
voor de ogen van God en de mensen (Psalm 45:14). 

Het woord 

Het Griekse woord αὐτάρκεια /autarkeia/ ’vergenoeging’ komt van een woord dat zoveel bete-

kent als genoeg, voldoende zijn (Johannes 14:8): een tevredenheid bij zichzelf. 

God de Heere is van, door en in Zichzelf: αὐτάρκης /autarkēs/ ‘algenoegzaam’: de El-Schaddai! 

Tevreden personen achten hetgeen zij hebben, genoeg voor hen te zijn, zonder naar iets anders 
met een onmatige begeerte vervuld te zijn. Wie niet tevreden is, zal niet genoeg hebben, al heeft hij 
nog zo veel. Als onze begeerte naar het goed afneemt, zijn we pas echt rijk! 

Beschrijving van deze deugd. 

Ze is een Christelijke deugd, een geestelijke en bovennatuurlijke genade, die zo'n inwendige en stille gerust-
heid aan het gemoed en de ziel van een oprecht Christen geeft, dat hij met zijn tegenwoordige staat waarin 
hij zich bevindt, hoedanig deze ook zou mogen zijn, zeer tevreden is en zich gewillig en gaarne aan Gods 
Vaderlijke wil onderwerpt. 

Een Christelijke deugd 

Als stoïsche filosofen er een eer in stelden met hun noodlot tevreden te zijn, hebben zij niets anders 
dan ijdele roem bij de wereld gezocht, die echter vaak teleurstelde en soms tot zelfmoord bracht. 
Alleen Godzaligheid doet in waarheid tevreden (vergenoegd) zijn (1Timotheüs 6:6). 

Een vrucht van de Geest 

Dit takje, geplukt van de Boom des Levens, wordt in ons geplant door bovennatuurlijke genade. 

Onze eerste ouders zijn met hun eerste staat niet tevreden geweest en dat vergif hebben Adams 
kinderen uit hun moeders borsten ingezogen. 

Paulus kende de aard van de deugd der tevredenheid uit de heidense geschriften (: Menander - 
komedieschrijver, Aratus - dichter, Epimenides - orakelpriester), maar was bij ondervinding door 
God geleerd (Romeinen 15:4). 

Op de school van Gods Geest wordt de hemelse kunst en wetenschap van de tevredenheid krachtig 
geleerd onder door God geheiligde kastijdingen. 

De zetel van deze deugd 

Tevredenheid heeft haar oorsprong en troon in de ziel: het hart of gemoed van de mens. 

Daarom kunnen geen uitwendige kastijdingen of moeilijkheden deze gezegende tevredenheid hin-
deren: het is een vaste, gestadige gestalte van het hart. 

De aard van deze deugd 

Een inwendige gerustheid 

Dit juweel ligt in het kabinet van ons hart opgesloten, al ziet het er uitwendig nog zo lelijk uit 
(Psalm 43:5). 

Een stille gerustheid 

Zij die meest over hun tevredenheid willen roemen, hebben er het minst van ontvangen en bedrie-
gen menigmaal zichzelf en anderen. 

Deel 4 

p. 363 - 423 

p. 367 



22 

 

Een heilige gerustheid 

Deze Christelijke vergenoeging is geen stoïsche ongevoeligheid en verbiedt ons niet te klagen over 
aangedaan onrecht en hulp en troost te zoeken, als wij er Gods hand maar in kunnen zien.  

Wij kunnen voor de Heere nooit onschuldig zijn. 

 

Tevredenheid sluit niet uit dat een mens tracht om zijn staat te verbeteren: een luie en trage hand 
is geen bewijs van een tevreden hart (Spreuken 6:6). 

Tevredenheid strijdt tegen een ongestadigheid in het leven die mensen in verwarring brengt en de 
moed doet verliezen. 

Een tevreden ziel onderwerpt zich gewillig aan Gods Vaderlijke wil. 

- Niet in zijn natuurlijke staat als hij onder de macht van satan is. 

- Niet als hij God smaadheid en oneer aan moet doen, bijvoorbeeld door zijn beroep of am-
bacht. 

- Niet als hij de middelen der genade voor zijn geestelijke wasdom moet missen. 

- Niet klagend tegen God en Zijn handelingen, maar vanwege zijn zonden (Micha 7:9). 

Hoe ver de beoefening van deze deugd zich moet uitstrekken. 

Vele omstandigheden zouden in de huishouding ontevredenheid kunnen geven. 

Leer in voorspoed tevreden te zijn 

Zoals Paulus (Filippenzen 4:12), want ook rijken hebben veel ontevredenheid: 

- de gierigaard zegt nooit “het is genoeg”, 

- de rijke is slechts tevreden als de wind van eer maar in zijn zeilen blaast, anders wordt hij 
ontstemd (Esther 3:5), 

- uit overvloed kunnen zodanige moeilijkheden ontstaan, dat de rijken soms verlangen naar 
minder goederen en eer; beoefening van deze deugd moet het gemoed dan tot de ware rust 
brengen. 

Leer in armoede en gebrek tevreden te zijn 

Zoals Paulus, hoewel het wel hard is om zo te leven maar het is het deel dat de Heere ook een goed 
Christen wel toebedeelt: 

- de menselijke natuur (: het leven) kan met weinig voedsel toe en is dan vaak gezonder dan bij 
overvloed, 

- in armoede wordt niet veel afgunst ervaren en het trekt geen dieven of rovers aan, 

- God doet dit wel voor ons bestwil, 

- uitwendige armoede, maar rijk in de Heere (Jakobus 2:5) laat tevredenheid zien, omdat men 
weet met hoeveel beloften God de Heere Zich aan de armen verbonden heeft. 

Leer ongetrouwd tevreden te zijn 

Hoewel zij vele vertroostingen moeten missen, mogen zij bedenken dat zij ook van velerhande 
kruis en tegenspoed bevrijd zijn en zich met veel minder belemmeringen aan de dienst des Heeren 
kunnen overgeven (1 Korinthe 7:33). 

Leer gehuwd tevreden te zijn 

Al de moeilijkheden van de echtelijke staat hebben het meest hun oorsprong in de goddeloosheid 
en zwakheid van de mens. 

Klagen omdat men geen kinderen heeft 

We zien dit bij Hanna, de Sunamitische, Abram en Rachel, maar een tevreden ziel kan bedenken: 

- God is het Die de kinderen geeft,  

- God onthoudt ze om ons bestwil,  

- kinderzegen brengt ook zorg en last mee; vreugde en troost daarvan is onzeker,  

- kinderen kunnen ouders tot verdriet zijn (Genesis 26:35).  

Klagen omdat men teveel kinderen heeft 

Al deze klachten ontstaan uit ongeloof en wantrouwen.  

p. 373 

p. 378 

p. 383 
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Een oprecht tevreden ziel leert uit Gods Woord: 

- dat de dieren zelfs door God gevoed worden (Mattheüs 6:26),  

- dat God voor onze kinderen zorgt als zij nog in moeders buik zijn.  

Klagen omdat men geen groter getal kinderen heeft 

Een tevreden ziel leert, zelfs als God de Heere één van deze wegneemt: 

- dat men in alles tevreden moet zijn (1 Thessalonicenzen 5:18),  

- dat gebroken bakken van uitwendig genoegen soms worden weggenomen om zich in Gods 
gemeenschap te verheugen (1 Samuël 1:8),  

- wat iemand ons geleend heeft, mag hij terugeisen als het hem belieft, dus ook God,  

- een goddeloos kind wordt afgesneden, een godzalig kind wordt door God vergaderd; wat bij 
de Heere is, dat is het beste bewaard!  

Leer alle dagen tevredenheid in de huishouding 

Klagen omdat men verlies en schade lijdt 

Een tevreden Christen weet: 

- dat rozen (: rijkdommen) doornen hebben en dat de ziel die wat laag gehouden wordt zich 
vaak gewilliger toont tot de dienst des Heeren,  

- dat God het weinige ook wil zegenen (1 Koningen 17:12, 14 en 15).  

Klagen omdat men alles kwijt is 

Als een ziel kan vertrouwen dat het niet door haar onrechtvaardigheid of verkwisting is, dan leert 
zij tevreden te zijn, omdat: 

- God het Zijne van haar weggenomen heeft (Job 2:10),  

- God het leven nog gelaten heeft; dum spiro spero: ‘zolang er leven is, is er hoop’ (Jakobus 5:11),  

- we de geestelijke genaden (: de beste goederen) nooit kunnen verliezen (Mattheüs 6:20).  

Klagen onder een voortdurend kruis 

Alleen beoefening van tevredenheid kan dit ongenoegen wegnemen. 

- Bij geestelijke kwellingen weet deze ziel dat de Heere toch dichtbij is (Hebreeën 13:5).  

- Bij gedurige zwakheid en ziekten kent zij het best God en zichzelf en weet dat zij mens is.  

- Als vrienden trouweloos zijn (Job 6:15), stelt zij zich tevreden met de vriendschap Gods, Die 
wijs, getrouw, meedogend en barmhartig is.  

- Als mensen haar niet naar haar waardigheid eren, weet een tevreden gemoed zich ernaar te 
schikken, ook als hij omwille van het Evangelie gehoond, bespot en gelasterd wordt (Mattheüs 
5:11 en 12).  

- Als zware kastijdingen Gods, zoals vervolging, ervaren worden, vertrouwt een tevreden ziel 
erop dat dit onderwijzingen zijn; nooit is de Kerk van Christus zuiverder en schoner geweest 
dan in tijden van vervolging. Paulus is hierin een zeer voortreffelijk voorbeeld.  

 

Als iemand in deze deugd is onderwezen, dan zult u het terstond aan zijn oefeningen kunnen zien. 

De ware kenmerken van een oprecht tevreden ziel 

Hiermee kunne we ons vergewissen hoever wij in de beoefening van deze deugd gevorderd zijn. 

Een stille, zachtmoedige geest 

Wat God voegt, is hem genoeg. 

Een blijmoedige geest 

Uitwendige tegenspoeden zullen de inwendige vreugde niet zo gauw verminderen (Mattheüs 
16:24). 

Een dankbaar hart 

Een tevreden Christen dankt God dat Hij hem getuchtigd heeft (Psalm 119:71). 

In voorspoed dankbaar, in tegenspoed geduldig 

Een tevreden Christen kan zich tot alles schikken. 

p. 387 
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In lijdzaamheid op Gods tijd wachten 

Een oprecht tevreden gemoed zal zich nooit met ongeoorloofde middelen uit een staat van zwa-
righeid willen redden (Klaagliederen 3:26). 

Buiten Christus geen genoegen in schatten van de wereld 

Een tevreden ziel kan niet rusten voordat zij God de Heere Zelf heeft (Psalm 73:25). 

In matiging van begeerten 

Aardse dingen en rijkdommen kunnen onze zielen bezwaren en overladen en toch niet voeden en 
verzadigen. 

In klagen over haar zonde 

Deze last bracht de zwarigheden en is zwaarder dan lasten en kruis die drukken. De ziel is pas 
tevreden als zij daardoor maar geheiligd mag worden; zij kan vreugde scheppen uit droefenis. 

Een goede consciëntie 

Dit geeft troost van binnen en kan alles wat de in waarheid tevreden ziel uitwendig ontbreekt, 
vervullen. 

Een gedurig gebedsleven geeft rust 

Een tevreden gemoed mag zijn noden aan God bekendmaken en is met Hanna tevreden (1 Samuël 
1:15 en 18). 

Laten we niet zorgeloos, onbekommerd voortleven en genoeg hebben aan een klein beetje gena-
demiddelen door ons met één predicatie op de dag des Heeren tevreden te stellen.  

Dat de deugd van de ware tevredenheid weinig gevonden wordt, komt openbaar als we een mens 
spreken: zijn tong maakt meteen openbaar wat voor ongenoegen hij in zijn hart heeft. Het is een 
kwaad dat in strijd is met de belijdenis van een oprecht Christen en dat alle soorten van mensen uit 
hun evenwicht en tot opstand brengt, waartegen Paulus waarschuwt (1 Korinthe 10:10 en 11). 

Beweegredenen tot beoefening van deze deugd. 

De natuur leert dat men met weinig tevreden kan zijn, wat te vinden is in de geschriften van hei-
dense filosofen als Antisthenes, Seneca, Cato, Zeno en Anacharis. 

De Heilige Schrift wekt ons er echter ook voldoende toe op, denk slechts aan het tiende gebod, 
maar ook het leven van vele heiligen: Abraham, Jakob, Job en in het bijzonder onze Zaligmaker.  

Daarnaast beschikt onze Schepper over ons naar Zijn welgevallen (1 Samuël 2:7), waarom wij van 
deze nood een deugd moeten leren maken. 

Laten we bedenken dat vele anderen met een zwaardere staat tevreden zijn, zoals o.a. Uria rede-
neerde (2 Samuël 11:11). 

Tenslotte: God de Algenoegzame wilde onze eerste ouders versieren met Zijn voortreffelijk beeld 
(Genesis 1:26). Hoe meer genoegzaamheid (tevredenheid) wij in onszelf vinden, hoe meer we Zijn 
natuur deelachtig worden (2 Petrus 1:4). 

Kenmerken van een tevreden ziel 

- Een vast vertrouwen op God. 

- Een zekere hoop op God. 

- Lijdzaamheid in verdrukkingen. 

- Nederigheid. 

- Gehoorzaamheid. 

- Zachtmoedigheid in het dragen van onrecht. 

- Dankbaarheid in alles.  

Voornaamste voordelen in de beoefening van de tevredenheid 

- Het is een medicijn dat het ongenoegen uit het hart wegneemt en de ziel onder de zwaarste 
kastijdingen ondersteunt, zoals bij David (1 Samuël 30:6). 

- Het matigt de onverzadigbare begeerte van het hart en vindt een grote rijkdom in God en Zijn 
genade, al zou men alles in dit leven moeten missen. 
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- Het maakt het gemoed bekwaam en genegen tot de ware godsdienst: gebed, heilige overden-
kingen en andere godsdienstige oefeningen. 

- Het zal bewaren voor vele zonden en verzoekingen als: murmureren, ongeduld en ondank-
baarheid; het is een geestelijk tegengif hiertegen. 

- Het is een hemel op aarde en een blijdschap van de Geest, wat een onuitsprekelijke troost 
betekent. 

Hulpmiddelen tot beoefening van deze deugd 

Neem nauwkeurig kennis van Gods algemene besturing  

Wie zou niet tevreden zijn met hetgeen God schenkt? Hij is toch almachtig, wijs en oneindig goed 
dat Hij alles tot ons bestwil schikken zal. 

Breng het geloof in praktijk  

Ongenoegen komt voort uit ongeloof (Habakuk 2:4). 

- God is onze Vader (Psalm 89:27), waarin wij alles vinden kunnen.  

- Christus is ons deel, Die alles wat ons ontbreekt genadig zal vervullen (Filippenzen 1:21).  

- Gods beloften zijn de geestelijke druiventrossen aan de Wijnstok Christus die in Gods Woord 
te vinden zijn.  

Houdt de Christelijke hoop levend  

Deze hoop, die zicht geeft op de eeuwige erfenis, stelt ons tevreden ook in lijden en verdrukking 
(Romeinen 8:18). 

Sta naar een gebroken en nederige geest  

Zo kan men zich zeer gemakkelijk tevreden stellen. Waar de nederigheid tot een fundament gelegd 
is, zal de tevredenheid erop gebouwd en zeer hoog opgetrokken worden. 

Behoudt een reine consciëntie  

Toegeven aan de zonde, bezoedelt de consciëntie en geeft onrust en ongenoegen in de ziel. 

Leer de les van zelfverloochening  

Als dit goed geleerd is (Mattheüs 16:24), is tevredenheid niet moeilijk. 

- Dood verkeerde (aardse) verlangens en begeerten.  

- Zet het hart niet op aardse dingen (Psalm 62:11).  

Wees hemelsgezind  

De geestelijke dingen kunnen alles verzadigen (Jesaja 55:2); tracht met de geestelijke arenden om-
hoog te vliegen (Kolossenzen 3:1). 

Overdenk onze aardse toestand  

De krijgsknecht des Heeren strijdt om de hemelse kroon te ontvangen en is daarmee tevreden (2 
Timotheüs 2:3). 

- Vreemdelingen en bijwoners weten dat ze het heel wat beter krijgen als zij thuiskomen en zijn 
daarom tevreden.  

- Bedelaars die leven op Gods aalmoezen, zijn tevreden met het gegevene.  

Oordeel goed over onze staat  

- God maakt rijk en arm; Hij verhoogt en vernedert. Het kruis valt ons zoveel te lichter, als wij 
er van tevoren op gerekend hebben.  

- God vermengt Zijn Vaderlijke kastijdingen met barmhartigheid. Is het lichaam ziek? Wat hin-
dert dat, als de ziel maar gezond mag zijn!  

- In onze natuurlijke staat waren wij veel ellendiger dan in onze tegenwoordige toestand; ook in 
de grootste onvolkomenheden is deze staat veel beter dan de gelukkigste van de goddelozen.  

- Vele anderen leden of lijden veel zwaardere verdrukkingen!  

- Wij hebben meer dan dat wij in de wereld gebracht hebben (1 Timotheüs 6:7), wat voor reden 
is er dan om ontevreden te zijn?  

Wees veel in gebed  

Het gebed geeft lucht aan een beklemde ziel (Jakobus 5:13). 

p. 413 
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 ALGEMENE PLICHTEN VAN OUDERS 
Man en vrouw moeten samen en elk in het bijzonder voornemen de uitwendige welstand van hun 
huishouding trachten te bevorderen, waarbij we hier alleen zullen laten zien de zaken betreffende 
de beoefening van de kracht der godzaligheid. 

De huisvader. 

Hij is meester en koning van zijn huis 

Voor het onderhouden van de huishouding moet de huisvader zijn beroep goed uitoefenen en zijn 
plicht naar behoren waarnemen zoals door God ingesteld (Genesis 3:19). Deze instelling is tegelijk 
een vloek (: werken om brood), een belofte (: brood vinden door te werken) en een bevel (: zweten om 
brood). Degenen die dit zouden nalaten, wandelen ongeregeld naar het oordeel van Paulus (2 Thes-
salonicenzen 3:6-11). 

Elk mens heeft zijn gave en bekwaamheid tot een of ander beroep ontvangen en daarin moet elk 
trachten zijn God te verheerlijken (1 Petrus 4:10). 

De heidense filosoof Cato zei: Nihil agendo male agere disces: ‘Door niets te doen zult u leren kwaad 
te doen’. 

Mensen die niet willen werken om hun eigen brood te kunnen eten, worden dieven en ontstelen 
het aan zichzelf, hun gezin (1 Timotheüs 5:8) en aan de armen (Éfeze 4:28).  

De huisvader moet geen luiaard zijn en ook elkeen in het huisgezin nuttig aan zijn werk houden en 
niet zonder bezigheden laten zijn. 

- Let erop dat uw beroep eerlijk en heilig is. God Die Zelf de zonde haat en straft, roept niemand 
tot hetgeen dat zondig is. Neem daarbij in overweging waartoe u zich het meest geneigd voelt, 
welke gaven u ontvangen heeft en welke opvoeding genoten is. Als oprechte Christenen moe-
ten we in ons beroep niet alleen ons eigen voordeel, maar ook het welvaren van de overheid 
en de kerk daarin trachten te bevorderen.  

- Blijf, afgezien van bijzondere (dwingende) omstandigheden, bij uw beroep (1 Korinthe 7:24), 
en verlaat dit slechts na een nauwgezet onderzoek en niet uit brandende lust van hebzucht of 
een kwaad oog van afgunst (1 Prediker 10:4).  

Zijn beroep laat beoefening van de Christelijke deugden zien 

Tevreden met zijn beroep  

Wij behoeven ons over onze (eenvoudige) functie, die de wereld niet missen kan, niet te schamen. 
De grootste beroepen zijn ook niet vrij van kwelling des geestes. 

Beroep uitoefenen met kennis  

Wij moeten kunnen onderscheiden wat goed en verkeerd is gedaan. 

Getrouw en vlijtig in zijn beroep  

God heeft ons zes dagen gegeven om te werken en maar één om te rusten; beoefening van de vlijt 
brengt de zegen in het huis (Spreuken 10:4). 

Met vreugde en blijmoedigheid zijn werk doen  

Dit maakt de last van de arbeid licht. 

Blijf binnen de grenzen van uw beroep  

Het is nooit goed als de discipel zijn meester wil leren. 

Werk met vertrouwen op God  

Er zullen lasten en moeilijkheden zijn waardoor wij onszelf niet kunnen redden. 

Handel in uw beroep met een goede consciëntie  

Neem ook andermans nut goed in acht, naast rechtvaardig te handelen. 

Zoek in het beroep Gods zegen door aanhoudend gebed  

Gods Woord leert duidelijk waardoor en hoe ons beroep geheiligd wordt (Kolossenzen 3:17). 

Doe als Christen in uw beroep alles tot eer van God  

Verzuim de geestelijke roeping, bestaande in godsdienstige oefeningen, niet omwille van het per-
soonlijk tijdelijk beroep. 
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Hij is het hart en centrum van het huis 

De huisvader zoekt in alle opzichten zijn eigen voordeel en dat van zijn huisgenoten en zal zorg-
vuldig alles wat maar enigszins schadelijk zou kunnen zijn, trachten te verhinderen.  

Hij zal het loon zijn dienstknechten nooit onthouden. Onrechtvaardig onthouden geld in de beurs 

van een rijke wordt tot roest ..... waarvan vergif werd bereid. Het Griekse woord: ίός /ios/ ‘roept’ 

betekent namelijk ook ‘vergif’; vergelijk Jakobus 5:3 met Jakobus 3:8! 

Hij voert een goede en ordelijke regering 

Verscheidene heilige mannen worden hierom geëerd in het Woord des Heeren. 

De huismoeder. 

Zij heeft haar taak en werk meestal binnenshuis en laat de besturing van het huisgezin niet geheel 
op haar man aankomen. Het misstaat een vrouw dat zij veel met Dina in het open veld of met 
Thamar op de openbare straten gezien wordt. 

Toch moet zij ook haar God dienen en zich daartoe laten zien in de vergadering der heiligen. 

Overeenkomstig de onderlinge plicht van liefde mag zij ook een goede relatie met de buren onder-
houden en soms haar vrienden bezoeken (Lukas 1:39 en 58). 

De volgende zaken behoren tot haar taak. 

- Bezig zijn  in de huishouding (Spreuken 31): zij durft haar handen uit de mouwen te steken, 
maar niet zoals de dartele juffertjes doen in onze dagen door zich zo te kleden dat ze tot de 
ellebogen bloot zijn.  

- Goede orde houden binnenshuis en elk zijn taak geven.  

- Zorgvuldig besteden van het inkomen van het huis, dat door de man wordt ingebracht.  

- De opvoeding van hun kinderen als bijzondere plicht betrachten.  

 

Als op deze dingen geen acht wordt geslagen, komt er wanorde en verderf over de huishoudens. 

God de Heere wilde dat er in Israël geen bedelaar zou zijn (Deuteronomium 15:4). Alleen voor 
oprechte armen moeten we geopende handen hebben. 

God geve dat we de voorgestelde regels goed in acht mogen nemen tot verheerlijking van Gods 
Naam en welvaren van de huisgezinnen, alsook van het vaderland en de kerk. 

 HUISGODSDIENSTOEFENINGEN 
De uitwendige dingen in de huishouding in goede orde houden is niet genoeg: oprecht godsdienstig 
zijn, bepaalt de welstand wel in het bijzonder. 

Hoewel het aandringen op openbare godsdienst in de huisgezinnen wel gebrandmerkt wordt als 
huichelachtig en ijdel (zinloos), moet dit onze grootste zorg zijn. 

Geveinsde vroomheid? 

Er mogen onder de vromen, die niet alleen bij zichzelf maar ook onder hun huisgenoten de beoe-
fening van de ware godsdienstigheid trachten te bevorderen, geveinsden schuilen: het is goddeloos 
daarom het werk zelf tegen te staan.  

We behoren dit werk en de beoefening ervan te prijzen, hoewel de personen ook zeker hun fouten 
hebben.  

Het is beter voor godsdienstig aangezien te worden dan openbaar werelds te zijn.  

Iemand die zich met godsdienstige oefeningen bezig houdt, is mogelijk een geveinsde, maar die 
deze oefeningen nalaat kan onmogelijk godsdienstig en ernstig zijn 

Alle dagen van de week? 

Op de dag des Heeren mogen we de wereld niet met de beoefening van de godsdienst vermengen. 
Evenwel mogen we wel de beoefening van onze godsdienstigheid met onze dagelijkse oefeningen 
in de wereld vermengen. 

De ceremoniële wet kende ook de morgen- en avondoffers. Wij moeten toch ook alle dagen bidden 
om ons dagelijks brood? 

Deel 4 
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Verloren tijd? 

Denk nooit dat het verloren tijd is die u zult besteden aan de godsdienst. Het zal zegen brengen 
over het huisgezin en aangenaam zijn in Gods ogen. 

Helaas wordt een onrecht of verzuim in de (uitwendige) huishouding streng aangepakt, maar een 
verzuim van de huisgenoten in de godsdienst laat men begaan omdat men over deze dingen geen 
rechter wil zijn. 

De particuliere godsdienstige oefeningen. 

Hoewel we veel van de openbare godsdienst in het huis des Heeren moeten houden, is oefening 
van godsdienst in onze huisgezinnen ook nodig. 

Van vele godsdienstige Christenen vinden we in Gods Woord opgetekend dat zij een gemeente 
hadden in hun huizen (Romeinen 16:5). 

- God eist dat Hij zowel in onze huizen als in de tempel gediend wordt (Johannes 4:21). 

- Het is alleszins redelijk God, Die de Eigenaar is, in onze huizen te dienen. 

- Ieder van het huisgezin is hiertoe verplicht uit kracht van zijn Doop en in het gebruik van het 
Avondmaal. 

- Om het tijdelijk en eeuwig behoud past het ons deze godsdienst te bevorderen. 

- Een godsdienstig huisvader zal ook als hij alleen is, zijn godsdienstige oefeningen nauwgezet 
waarnemen (Jozua 24:15). 

 

Wij tonen vaak veel kostbaar huissieraad aan onze vrienden en bekenden, maar van het beste 
sieraad (: religie en godsdienst) is veelal weinig te bespeuren of er wordt niets over gezegd. Huis-
houdingen waar men zonder godsdienstige oefeningen leeft, liggen open voor allerlei oordelen en 
plagen van God: verschrikkelijke vloeken zijn te lezen in Job 18:13 tot 21. 

Alleen religie en godsdienstigheid verhogen het huis: het huis van Potifar om Jozef, van Laban om 
Jakob en van Obed-Edom om de ark. God wil het huis waarin Hij oprecht gediend wordt, met 
grote zorgvuldigheid bewaren (Spreuken 12:7). 

De weg om de religie en de godsdienst in het land in Gods kerk voort te zetten, is deze eerst te 
planten in de huisgezinnen. 

 CATECHISEREN 
De catechisatie is de Christelijke onderwijzing in de zaken van religie, leer en leven uit Gods Woord, 
als de ware grond van alle oprechte godsdienstigheid. 

Hoewel het een voornaam bestanddeel is van de dienst en plicht  van de predikanten, mogen alle 
Christelijke huisvaders en huismoeders deze plicht om hun huisgenoten te catechiseren niet van 
zich afschuiven en geheel op de predikanten laten aankomen. 

Een Goddelijke instelling. 

Gods bevel 

In het Oude Testament houdt Mozes ons dit voor (Deuteronomium 6:6 en 7); ook de wijze Salomo 
doet dit (Spreuken 22:6). 

In het Nieuwe Testament is mondeling onderwijzen overvloedig bekend en gebruikelijk (Lukas 
1:4). 

Paulus geeft een duidelijk en uitdrukkelijk bevel aan de vaders om te onderwijzen (Éfeze 6:4). 

Voorbeelden der heiligen 

Kaïn en Abel offerden: dit moeten zij van hun ouders geleerd hebben! 

We lezen ook van Abraham (Genesis 18:19), David (1 Koningen 2:1 tot 3) en vele anderen dat zij 
hun huis onderwezen in de religie 

Ook bij de Joden en de eerste Christenen was deze manier van onderwijzing gebruikelijk vanuit de 
ernstige begeerte om kinderen godvruchtig op te voeden. Zij hebben hun nooit toegestaan naar de 
schouwspelen te gaan of met enig lichtzinnig gezelschap om te gaan en zich daarmee te vermaken. 

Deel 4 
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Zijn we niet zelf de oorzaak van allerlei ongeregeldheid, lichtzinnigheid en vleselijke ongebonden-
heid in de huisgezinnen? 

- Vaders achten volmaakte kennis van andere kunsten en wetenschappen helaas vaak het be-
langrijkst. 

- Vaders maken zich vaak wijs dat het het werk van de predicatie is. 

- Vaders zijn veelal zelf te onwetend en zo onbekwaam om te catechiseren, waar Paulus over 
klaagde (Hebreeën 5:12). 

- Velen zijn bang om ervoor aangezien te worden alsof zij al te stipt zouden zijn. 

- Vele vaders zijn te aardsgezind waardoor zij zelfs hun kinderen niet naar de openbare catechi-
saties sturen, uit vrees dat zij vromer of wijzer kunnen worden dan zijzelf zijn. 

 

Chrysostomus vaart dikwijls scherp uit tegen hen die er veel werk van maken om hun kinderen 
grote bezittingen na te laten, maar hun nooit leerden hoe zij de verdoemenis ontvluchten zouden. 

Aansporingen tot godsdienstige oefeningen. 

Een plicht jegens kinderen en onszelf 

- Kinderen zijn van nature geneigd tot alle kwaad. Het is als de eerste aarde: ֹתהּוִָובֹהּו /tōhû 

wāḇōhû / ‘woest en ledig’ en na de val vervuld met doornen en distels, welke uitgetrokken 
moeten worden eer het goede zaad kan worden gezaaid. Als zij niet tot Christus gebracht zou-
den worden, dan zouden ze spoedig naar de duivel en de wereld lopen (Spreuken 22:6). 

- Door hen niet te onderwijzen, maken we ons schuldig aan Gods gebod en doden wij hen (1 
Samuël 2:25). 

Een billijke taak jegens de kinderen 

- Onze kinderen hebben de natuurlijke verdorvenheid van ons geërfd: wij hebben hen op de 
weg van de duisternis gebracht en moeten alles doen om hen op het juiste pad te brengen. 

- Liefde tot onze kinderen tracht hen van al het noodzakelijke te voorzien. Zullen we geen zorg 
voor hun ziel leren dragen? De huisvaders zijn met hun onderwijzing als de zon; de moeder 
en andere huisgenoten als de maan en de sterren, die van hem hun licht van kennis en godza-
ligheid ontvangen. 

- Als God ons zo overvloedig onderwijst, zouden we dat jegens de onzen nalaten? 

- Als goddelozen hun kinderen verkeerde raad en kwade beginselen leren, zullen wij dan als 
Christenen onze kinderen de beoefening van de zuivere godsdienst niet beter trachten in te 
scherpen? 

Een nuttige en profijtelijke plicht 

- Hoe meer men anderen onderwijst, hoe meer men zijn eigen kennis vermeerdert en hoe vaster 
men daarin wordt. Hoe meer een huisvader hiervan uitgeeft, hoe meer hij van God zal ont-
vangen. 

- De jeugd is de meest geschikte tijd om met vrucht daarmee bezig te zijn; ja, het terugdenken 
aan de goede onderwijzing van hun ouders zal hen met de verloren zoon in een oprecht be-
rouw van hun zonden wel tot God doen weerkeren (Lukas 15:17). 

- Godsdienstige oefeningen zonder kennis kunnen de Heere niet behagen, zoals de dienst van 
de Samaritanen (Johannes 4:22). 

Een algemeen nut voor kerk en staat 

Athanasius was als kind door zijn vader zo grondig onderwezen in de stukken van de religie, dat 
hij later, mede door aanmoediging van de bisschop van Alexandrië, een vermaard leraar werd in 
Gods kerk. 

Uit de godsdienstige huisgezinnen moeten de jonge telgen voortkomen, die overheid en kerk veel 
diensten kunnen bewijzen. 

Enkele aanwijzingen 

- Bekwaam u door schatten van Goddelijke wijsheid te verzamelen om mee te delen aan de 
kinderen. 
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- Neem acht op de gaven van de huisgenoten en pas het onderwijs daarop aan. 

- Doe het werk met liefde tot God en welzijn van de zielen der kinderen. 

- Neem dit werk vroeg ter hand: de eerste tijd van de jeugd is ook de zaaitijd van de deugd! 

- Gebruik nagelaten catechismussen van voortreffelijke leraren om met meer vrucht dergelijke 
oefeningen waar te nemen. 

- Benut de voorkomende gelegenheden (: Gods zegeningen of oordelen) om deze als onderwijs 
aan de huisgenoten bekend te maken. 

- Let op het gezelschap en de boeken die u in huis laat komen. 

- Doe zelf wat u leert! 

- Wees veel in het gebed om wijsheid verlegen. 

Vermaningen tot volwassen huisgenoten 

- Bedenk waartoe u geschapen bent (Prediker 12:1). 

- Zorg dat uw geestelijke wapenrusting gereed is om te kunnen strijden en geen schadelijke 
nederlaag te willen ondergaan. 

- Bedenk dat het Gods gave is dat wij deze middelen hebben. 

- Denk er aan hoe zelfs onze Zaligmaker Zich heeft willen onderwerpen (Lukas 2:46). 

 BIDDEN 
Christenen dragen door de beoefening van deze plicht hun naam: de aanroepers Zijns Naams 
(Psalm 99:6). 

Door het gebed brengen wij God de eer en lof toe, die we Hem volkomen schuldig zijn. 

De aard en omstandigheden van deze godsdienstige oefening. 

Een aanspraak tot God 

- We maken onze hartelijke begeerten bekend (Filippenzen 4:6). Bidden is niet het horen van 
Gods Woord, want dan spreekt God tot ons. Het is ook niet een enkele wens of lippenwerk, 
maar een hartelijke bekendmaking.  

- We dragen het gebed alleen op aan de ware God (Psalm 95:6 en 7). Hij is de Alomtegenwoor-
dige, Die ons ook in onze binnenkamers hoort (Mattheüs 6:6). Hij is de Alwetende, Die al de 
begeerten van ons hart kent (Psalm 139:2 en 4). God de Almachtige, de absolute Eigenaar en 
de milde Gever heeft alleen de macht een kwaad te zenden of weg te nemen (Amos 3:6).  

- Wij moeten God bidden onze begeerten te vervullen om Zijns Zoons Jezus Christus’ wil. Als 
Middelaar van het N. T. heeft Hij volkomen aan Gods gerechtigheid voldaan, waarom Hij dit 
aan Zijn discipelen bevolen heeft (Johannes 14:13 en 14). Offeren zonder priester werd aan 
Uzzia gestraft (2 Kronieken 26:16 tot 22) en daarom moeten wij onze gebeden ook niet zonder 
deze Hogepriester Jezus opofferen, want in Hem heeft de Vader Zijn welbehagen ( Mattheüs 
3:17). 

Soorten gebeden 

Met betrekking tot noodzakelijke (goede) voorwerpen  

- Om lichamelijk (brood) of geestelijk goed (Lukas 17:5): προσευχάς /proseuchas/ ‘begeer-

ten’ (1 Timotheüs 2:1).  

- Voor mensen, koningen en vijanden: εντεύξεις /enteuxeis/ ‘voorbiddingen’.  

- Tegen bepaald kwaad (Daniël 9:16): δεήσεις /deēseis/ ‘smekingen, afbiddingen’.  

- Tegen verkeerde personen of onverzoenlijke vijanden van de kerk zoals in Psalm 109: impreca-

tiones ‘vloeken, tegenbiddingen’. Paulus voegt er in 1 Timotheüs 2:1 en 2 nog εύχαριστιας 
/eucharistias/ ‘dankzeggingen’ bij, voor ontvangen weldaden.  

De manier van bidden  

Bidden van de mond en het gemoed  

- De mond spreekt als het goed is, wat het hart begeert en is als het offeren in het Oude Testa-
ment (Hosea 14:3).  

Deel 4 

p. 491 - 550 

p. 488 

p. 496 



31 

 

- Het gemoed (het hart) kan tot God of zichzelf spreken zonder woorden (Romeinen 8:26).  

Bidden met enkele of meerdere gepaste woorden  

- De gebeden der heiligen (: Ezra, Daniël) strekken ten voorbeeld.  

- Wensen en gebeden in het voorbijgaan (Psalm 129:8).  

Bidden in het openbaar of in afzondering  

- Gezamenlijke gebeden zijn als een grote som geld die onmogelijk veracht worden, aldus de 
oude leraar Ambrosius.  

- Huisgebeden zijn als het morgen- en avondoffer; persoonlijke (heimelijke) gebeden worden 
o.a. in de slaapkamer gedaan (Mattheüs 6:6).  

Gewone en buitengewone gebeden  

Soms is in het naderen tot God meer verootmoediging en gaat het dan zelfs gepaard met vasten in 
tijden van zwarigheden. 

Voorwaarden aan een waar gebed 

- Overdenking vooraf is een gepaste voorbereiding (Prediker 5:1).  

- Bid met kennis als onderdeel van onze λογική λατρεία /logikē latreia/ ‘redelijke godsdienst’ 

(1 Korinthe 14:15).  

- Bid oprecht: met het hart (Jeremia 29:12 en 13), voor een (in Gods ogen) goed doel, tot Zijn 
eer.  

- Bid in geloof: in vertrouwen dat God onze noden en begeerten kent.  

- Nader in eerbied tot de Heere (Psalm 95:6), inzonderheid inwendig, naar de ziel.  

- Breng uw gebed met nederigheid in het besef van eigen onwaardigheid (Genesis 18:27).  

- Wees ijverig en vurig in het gebed (Jakobus 5:16).  

De noodzakelijkheid van deze beoefening. 

Een noodzakelijk gebod 

Gods bevel versmaden zou een eeuwig verderf over onze lichamen en zielen brengen.  

Onder de wet moest het reukwerk allen morgen en tussen de twee avonden aangestoken en opge-
offerd worden (Exodus 30:7 en 8), maar ook onze Zaligmaker leerde door een gelijkenis om altijd 
te bidden (Lukas 18:1 tot 8). 

We moeten dit niet opvatten als de euchieten en monniken, die hun hele leven met bidden willen 
doorbrengen en niets anders te doen. We moeten het zorgvuldig trachten waar te nemen op vaste 
tijden en bij alle voordoende gelegenheden. 

Een noodzakelijk middel 

God heeft dit middel afgezonderd om te ontvangen wat we nodig hebben (Mattheüs 7:7 en 8). Zij 
die goed ontvangen zonder Hem daarom te bidden, vinden daarin geen zegen (Mattheüs 5:45).  

Een profijtelijk middel 

Al het nodige zal het gebed kunnen geven (Johannes 16:23).  

God heeft Zijn redenen waarom Hij de gebeden van Zijn kinderen niet zo direct hoort, maar als 
het tot verheerlijking van Zijn Naam en hun tot zaligheid is, zal Hij die te bekwamer tijd vervullen. 
Ook voor goddelozen is door de heiligen gebeden: Mozes voor Farao, Elia en Amos voor een 
goddeloos Israël. 

Een middel van bijzondere kracht  

De geschiedenissen van David, Elia, Jozua en Hizkia laten de kracht van hun gebeden duidelijk 
zien: om bewaring, redding, genezing en om plagen af te wenden. Wie zou de kracht ervan ten 
volle kunnen uitdrukken? Het zijn de wagens en ruiters van Israël geweest (2 Koningen 13:14). Het 
mag dan ook niet verwaarloosd worden. 

Het voornaamste middel  

In al onze godsdienstige oefeningen gaat het gebed voorop: daardoor roemen en verheerlijken wij 
onze God op een bijzondere wijze (Psalm 50:15). 
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Het middel om gemeenzaam met God te zijn  

Alleen de heiligen, Zijn gunstgenoten vinden in het gebed een vrijmoedige toegang om met de God 
van de hemel te mogen spreken: een grotere genade dan voor Esther (Esther 5:2). 

Het gebed als gewetenszaak voor onze welstand 

Met het aanroepen van onze hemelse Vader in het openbaar in de kerk en in gezelschap van de 
gelovigen zullen we ons als oprecht Christen niet tevreden stellen. Ook als hij alleen is, zal een waar 
kind van God gaarne in het verborgen met zijn hemelse Vader spreken. 

Goddeloze mensen kunnen wel bij zichzelf tot God bidden, maar niet uit innerlijke vroomheid en 
godsvrucht, maar alleen omdat ze iets nodig hebben; er is geen bekommering om het enige voor 
hun ziel: de genade van de heiligmaking en de vergeving van de zonden. 

- Het is een noodzakelijke oefening voor Gods kind als hij/zij alleen is, omdat dan de verzoe-
kingen van de duivel vaak het hevigst zijn. Hij/zij heeft zijn/haar heimelijke zonden waarvoor 
men zich in het bijzonder wachten moet en die deze het best alleen voor de Heere kan belijden 
(2 Korinthe 12:7 en 8).  

- De persoonlijke worsteling van de ziel met God is een uitnemend groot voorrecht. Het is een 
eer om in Zijn kracht zich vorstelijk te gedragen met God zoals Jakob (Genesis 32:26), en in 
onze slaapkamer, achter een gesloten deur, een heilig geweld op de hemel te doen.  

- Het is goed en betamelijk als we alleen zijn, ons in het gebed te oefenen. In gezelschap van 
anderen zullen we vele hinderpalen tegenkomen om onze heimelijke zonden voor de Heere 
uit te spreken en open te leggen (Psalm 69:6). Hoe slechter we over onszelf spreken, hoe meer 
welgevallen God in ons hebben zal. Zelfs met zuchtingen en tranen kunnen wij onze nood te 
kennen geven. Onze Zaligmaker vermaakt Zich als de bruid alleen en in benauwdheid de ge-
beden bij Hem brengt (Hooglied 2:14). 

- Het is een nuttig middel om genade en goederen te ontvangen die nodig zijn en tot eer van 
Gods grote Naam strekken. Hij die het meest bidt, zondigt het minst en wordt het rijkst in 
genade. God laat Zijn kinderen, die in het verborgen bidden, Zelf opzoeken zoals Saulus door 
Ananías (Handelingen 9:11).  

De beoefening van de huisgebeden 

Het Woord des Heeren is zeer duidelijk dat Christelijke huisvaders en huismoeders hun gezin moe-
ten samenroepen om gezamenlijk te bidden. 

Bij de gewone maaltijden 

De priester in het O.T. moest eerst het offer zegenen, eer de genodigden ervan mochten eten (1 
Samuël 9:13). Ook de Zaligmaker is ons met Zijn voorbeeld voorgegaan (Mattheüs 14:19). 

Op bepaalde tijden per dag 

De oude patriarchen en heiligen offerden als priesters hun gebeden in hun huizen voor de Heere 
(Psalm 141:2). Paulus legt deze noodzakelijke plicht duidelijk op (1 Timotheüs 2:8). 

Onze Zaligmaker heeft het volmaakte patroon van het gebed zo ingesteld dat het door alle huisge-
noten met elkaar op gepaste wijze uitgesproken kan worden. 

- Nalaten van de huisgebeden is een grote zonde. De mens heeft veel zondige wortels van ver-
borgen atheïsterij, onwetendheid, ongeloof en aardsgezindheid die hem als gezinshoofd van 
deze godsdienstige oefeningen aftrekken. Als wellusten plaatsnemen in ons hart is er geen of 
weinig ruimte voor het gebed (Jakobus 4:1).  

- Nalaten van de huisgebeden doet Gods toorn ontsteken. Hij weet nauwkeurig hoe vaak en 
waarom wij deze gebeden nalieten, maar ook de kruisen en zegeningen die verkregen werden. 
Mensen die geen lust tot deze plicht hebben en stom zijn in het bidden, kunnen vaak wel tong 
en spraak vinden om te liegen, te vloeken en te zweren. Wat een hoge verachting en snode 
versmading van Gods Geest om het tijdelijk bezit (ook een hap brood), zonder toestemming 
van de opperste Eigenaar en Meester te gebruiken. Zij gedragen zich hierin erger dan het 
domme vee (Jesaja 1:3). 

De noodzakelijkheid van het gebed wordt bij velen niet gevoeld  

- Zij denken: God is alomtegenwoordig en weet toch onze behoeften? Maar God heeft bevolen 
tot Hem te bidden (Mattheüs 6).  
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- Zij behelpen zich met Gods bereidwilligheid (Jesaja 65:24). Dit ziet echter op Zijn eenzijdige, 
soevereine genade.  

- Zij menen dat de vele beloften Gods de behoefte om te bidden wegneemt. De heiligen zijn 
daarom des te heiliger geweest in het bidden!  

- Zij zeggen dat God niet als mensen door gebeden en smekingen bewogen moet worden. Ech-
ter, wij trachten zo God te bewegen dat Hij ons wil verwaardigen een zegen te mogen ontvan-
gen, want Hij spreekt op menselijke wijze in Zijn Woord (Hosea 11:8).  

- De mens zegt tenslotte: Gods besluit staat vast en wordt door bidden niet veranderd. Gods 
onveranderlijk besluit is verborgen maar Zijn wil is duidelijk geopenbaard (Deuteronomium 
29:29), waartoe ook het gebed behoort. Als wij het nodige niet van God zouden vragen, dan 
zouden we menen dat God ons dat schuldig is.  

Beoefening van het gebed wordt door velen schandelijk misbruikt  

Afgezien van het pausdom dat tot engelen en afgestorven heiligen bidt in een onbekende taal, 
moeten we op het volgende letten. 

- Nader niet onvoorbereid tot het gebed, maar weeg uw woorden nauwgezet, als wanneer met 
grote meesters van de wereld moet worden gesproken. God de Heere kan niet verdragen dat 
men zich na gruwelijke zonden nog wel tot het gebed durft begeven (Jeremia 7:9 tot 11).  

- Begeer geen tegenstrijdig zaken in het gebed welke getuigen van onkunde en waarmee voor-
bijgegaan wordt aan: “de wil des Heeren geschiede” (Handelingen 21:14).  

- Wees oprecht door met het hart te bidden. De ziel kan wel zonder tong bidden, maar bidden 
met de lippen zonder het hart en de ziel, kan de Heere Zich niet laten welgevallen (Hosea 
7:14).  

- Velen bidden zonder geloof en betrouwen op de Heere, door zich beloften toe te eigenen 
(bijvoorbeeld van bekering) en tegelijk de werking van de Geest tegen te staan: infidelem fiduciam 
‘ongelovig vertrouwen’. Zolang iemand niet in waarheid wedergeboren is, is al zijn bidden 
maar een uitwendige gewoonte en zonder enig vast vertrouwen (Jakobus 1:6).  

- Ook komen veel mensen met weinig eerbied voor de Heere. God de Heere zou daarom zoals 
keizer Augustus eens tot een edelman sprak, die hierin in gebreke was gebleven, dan wel mogen 
zeggen ‘Ik wist niet dat ik zo vertrouwelijk met u omging’.  

- Hoevelen zijn er niet aanmatigend als de farizeeën, die menen dat God hun iets niet kan wei-
geren? Wat is dit niet een onbedachtzame domheid (Psalm 78:41).  

- Wees niet traag en lui in het gebed door half wakend of slapend te bidden.  

De godsdienstige oefening van het gebed is ver in verval geraakt  

Als men het weleens heeft waargenomen, dan was het in een tijd van bijzondere zwarigheden zoals 
met de zeelieden (Jona 1:4 tot 6). 

Aansporingen. 

De noodzakelijkheid van de huisgebeden 

Elk huis heeft dagelijks veel zegeningen nodig die van God gevraagd moeten worden. De hoofden 
van de huishouding moeten de welstand hiervan bevorderen door als profeten te onderwijzen, als 
koningen te besturen maar ook als priesters vurig te bidden om Gods zegen (Psalm 127:1). 

Het is naar recht en billijkheid huisgebeden te doen 

Als God ons een huis gegeven heeft, moet dit ons genegen maken om ons gezamenlijk in het gebed 
te oefenen. Als wij zoveel algemene plichten samen waarnemen (: eten, drinken, opstaan, naar bed 
gaan, in- en uitgaan, samen spreken, werken en bezig zijn), is het dan niet billijk ook samen in het 
gebed met de Heere te spreken? 

De uitnemendheid van de huisgebeden 

Het gebed van één persoon is van grote waarde, hoeveel te meer als velen samen bidden? (Mattheüs 
18:20). Het is een eer voor een huisgezin als daar de Naam van God gezamenlijk wordt aangeroe-
pen. 
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De voordelen van de huisgebeden voor de huisgezinnen  

- Het gebed neemt de kracht van de zonde weg, helpt de duivel overwinnen en zal Gods toorn 
van onze huizen afwenden. Het brengt zegen over onszelf, maar ook het hele gezin wordt 
erdoor gezegend. Alle bezittingen, personen en bezigheden worden erdoor geheiligd, zoals 
Jakob was voor het huis van Laban.  

- Biddende gezinnen kunnen en zullen een geheel land behouden: de rechtvaardige Lot hield de 
verderving van Sodom op totdat hij in Zoar kwam (Genesis 19:22). Ook Gods kerk zal haar 
voordeel erin vinden, want zulke godsvrucht zal zich door de gehele gemeente verspreiden: 
het zijn de wagens en ruiters van Israël.  

- Laten wij de gaven die wij van God ontvangen hebben, opwekken en de talenten der genade 
niet begraven. De geringste gezinnen heeft God wel naar de wereld wonderlijk gezegend, om-
dat zij vroom en godsdienstig waren en als Hij dat al niet doet, dan zal Hij hen Zijn betere 
goederen, genade en eer schenken (Psalm 84:12).  

- Hebt u geen gave om te bidden als u wel zou wensen? Doe wat u kunt, oefen u in het bidden 
en God zal met u zijn als met Mozes (Exodus 4:10 en 11). 

Oefen u in het gebed in de afzondering 

De Geest der gebeden moet ons daarin helpen en daartoe moet de liefde van God meer en meer 
in onze ziel ontbranden (Psalm 18:2). 

Door onze zonden te binnen te brengen, zullen we met de heilige David om de vergeving daarvan 
in het gebed bij de Heere aanhouden (Psalm 25:7). 

Ruim verhinderingen voor de huisgebeden uit de weg 

Leg al te grote zorgvuldigheidseisen van dit leven en het gewoel der wereld aan de kant. Vergeet-
achtigheid ten aanzien van Gods weldaden maakt traag in het gebed, alsook het opvolgen van 
vleselijke wellusten (Job 21:12 tot 15). 

- Heb een afkeer van de zonde, zeker in degenen die u liefhebt.  

- Bemin de heiligheid.  

- Heb liefde tot de huisgenoten.  
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