Hoofdstuk 20

Moeders zijn missionarissen
‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan
heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van
de wereld. Amen.’ Mattheus 28:18-20
Misschien heb je het gevoel dat je de Heere niet meer kunt dienen zoals je dat wilt, omdat je het te druk
hebt met de zorg voor je kinderen. Je zou willen dat je kon ontsnappen aan de frustraties en sleur van elke
dag en een arbeider op het zendingsveld zou kunnen worden. Moeder, ik wil je eraan herinneren dat je een
zendeling bent. Je hebt al een zendingsveld. Het is vlak voor je neus. Je bent nu op het zendingsveld!
Een vrouw schreef Gipsy Smith ooit na een evangelisatiecampagne om hem te vertellen dat ze bekeerd was
als resultaat van een van zijn boodschappen. Ze zei: "Ik geloof dat de Heere wil dat ik het evangelie predik,
broeder Smith, maar het probleem is dat ik twaalf kinderen moet opvoeden! Wat moet ik doen?" Ze
ontving in een brief het volgende antwoord: "Mijn beste dame, ik ben blij om te horen dat je gered bent en
je je geroepen voelt om te prediken, maar ik ben nog meer verheugd om te vernemen dat God voor jou al
voorzien heeft in een groep van twaalf personen!"
In Mattheüs 9: 37 en 38 zei Jezus tegen Zijn discipelen: ‘De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.
Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.’
Als moeder vervul je dit gedeelte in je huis op twee manieren:
1) Je bent een van Gods arbeiders terwijl je je kinderen opleidt voor de doeleinden die God voor hen
heeft gepland.
2) Je levert arbeiders voor Gods oogstveld wanneer je de kinderen ontvangt die Hij voor jou bestemd
heeft en hen traint voor Gods leger.
Moeders, we hebben een missie ontvangen van God! Het moederschap en het trainen van onze kinderen
voor Gods doeleinden is de roeping van ons leven. Het is onze bestemming. Het is precies dát waarvoor we
geschikt zijn. Het is altijd al Gods plan voor vrouwen geweest vanaf het begin van de schepping, maar ik
geloof dat er een speciale roeping van God is voor de moeders van nu. Ik geloof sterk dat de moeders van
nu weleens de moeders zouden kunnen zijn die de generatie traint die de weg zal bereiden voor de komst
van de Heere. We hebben een machtige taak, groter dan ooit in de geschiedenis.
AAN BOORD GAAN OP MISSIE
Wat is een missie? Hier zijn enkele betekenissen uit woordenboeken:







Toegewezen worden aan een bijzonder werk
Ons doel in het leven
Dat waartoe we geschikt zijn - onze roeping
Het doel dat we in het leven moeten behalen
Gedelegeerd om een specifieke of speciale taak uit te voeren
De belangrijkste taak van het leven

Synoniemen voor ‘missie’ zijn: een last, een plicht, een opdracht, een onderneming, een mandaat, een
roeping en een achtervolging.

JE TRAINT EEN EINDTIJD- TASKFORCE
Een missie wordt ook gebruikt in het kader van een militaire operatie:
Het is een groep strijdkrachten met middelen, met name militaire eenheden die een specifiek doel willen
bereiken.
Moeder, je bent betrokken bij het trainen van militair personeel. God heeft je pijlen gegeven om voor Hem
te slijpen en te polijsten. Je helpt bij de voorbereiding van Gods speciale eenheden voor de eindtijd! Dit is
de belangrijkste zendingsopdracht die je van je Commandant, de Koning der koningen en Heere der heren,
kunt krijgen. Je hebt je orders ontvangen. Je hoeft ze niet ergens anders te zoeken.
WAT VOOR KINDEREN WIL GOD DAT JE OPLEIDT?
Hoe zou deze taskforce eruit moeten zien? We kijken samen naar 22 punten. Deze karaktereigenschappen
zouden eerst een levende realiteit in ons eigen leven moeten zijn voordat we ze effectief aan onze kinderen
kunnen leren. We geven onze kinderen eigenlijk veel meer onderwijs door ons levende voorbeeld dan door
onze woorden.
Ik heb slechts kort commentaar geleverd op de volgende punten. Ik zou je echter willen vragen om voor elk
ervan te bidden en God te vragen je te laten zien hoe je elke karaktertrek aan je kinderen kunt
overbrengen. God zal je wijsheid en zalving geven. Belijd ze over je kinderen. Spreek ze dagelijks in hun
leven in. BID vooral voor deze eigenschappen bij je kinderen. Door gebed wordt meer tot stand gebracht
dan door welke andere methode dan ook.
Ik ga hier niet in op het vanzelfsprekende punt dat we elk van onze kinderen tot Jezus moeten leiden om
Hem als Heere en Redder te leren kennen en zij een wedergeboorte zullen beleven. We weten dat dit
alleen kan gebeuren door de werking van de Heilige Geest in hun hart. Maar God heeft jou als moeder
uitgekozen om hen naar de voet van het kruis te leiden! Ze hebben daar een openbaring van Jezus en Zijn
bloedoffer nodig en een persoonlijke ontmoeting met God, zodat ze blijven wandelen met God terwijl ze
groeien en het nest verlaten. Ze moeten God kennen als een realiteit in hun hart, niet alleen kennis van
God in hun hoofd.
1. KINDEREN DIE VAN GOD HOUDEN
Deuteronomium 6:5: ‘Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en
met heel uw kracht’. Lees ook Markus 12:30.
Mattheüs 22:38: ‘Dit is het eerste en het grootste gebod.’ Als dit het eerste en grootste gebod is, dan
beginnen we hier. Liefde voor God is het fundament van alles. We kunnen alle waarheid kennen en alle
kennis hebben, maar zonder God lief te hebben met heel ons hart, ziel, verstand en kracht, is het levenloos.
Het wordt wettisch en kinderen rennen uiteindelijk weg voor wetticisme.
Hoe kunnen we onze kinderen leren om God lief te hebben? Deuteronomium 6:6 en 7 zegt: ‘Deze woorden,
die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in
uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.’ Onze kinderen leren God lief te
hebben als hun ouders God liefhebben en eren in het dagelijkse leven thuis. Kinderen nemen de sfeer van
Gods liefde op. Ze groeien zelden op met liefde voor God, wanneer ouders hun kinderen op zondag naar de
kerk brengen, maar doordeweeks thuis voortdurend kibbelen en discussiëren.
We moeten ook het tweede gebod onthouden: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander
gebod groter dan deze’ (Markus 12:29-31). Al het werk voor God moet worden gedaan vanuit liefde voor

God en voor mensen. Liefde moet altijd de motiverende kracht zijn. Al het andere is als een ‘klinkend koper
of een schallende cimbaal’. (1 Korinthe 13:1-3).
2. KINDEREN DIE WETEN HOE ZE OPDRACHTEN MOETEN AANNEMEN
De eerste les die een soldaat leert tijdens de training voor een Taskforce, is gehoorzamen. We kunnen net
zo goed elke andere les vergeten als ze deze niet correct leren. We hebben dit punt besproken in de
hoofdstukken 10 en 11.
1 Timotheüs 3:4 legt uit dat als een man een ouderling of dominee wil worden dan moet hij ‘goed
leidinggeven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden, in alle waardigheid.’ Ook al is dit
geschreven voor ouderlingen, het openbaart Gods plan voor alle ouders. God investeert zijn gezag in ons
als ouders, want wij leiden onze kinderen voor Hem op. We gebruiken onze door God verleende autoriteit
niet als we onze kinderen niet trainen om zich te onderwerpen aan onze geboden en de regels van ons
huis.
3. KINDEREN DIE GOD VREZEN
Eenmaal als we onze kinderen hebben geleerd om te gehoorzamen, kunnen we ze leren om God te vrezen.
Deuteronomium 4:9 en 10: ‘Dan zal Ik hun Mijn woorden laten horen, die zij moeten leren, om Mij te
vrezen, alle dagen dat zij op de aardbodem zullen leven, en die zij ook hun kinderen moeten leren.’
Deuteronomium 6:1, 2: ‘Dit zijn de geboden… om ze te doen… opdat u de HEERE, Uw God, vreest door al
Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen
van uw leven; en opdat uw dagen verlengt worden.’
Deuteronomium 31:11-13: ‘Moet u deze wet ten aanhoren van heel Israël voorlezen. Roep het volk bijeen,
de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen… om te horen, en om de HEERE, Uw God, te vrezen… Zodat
hun kinderen die het niet weten, het ook horen, en leren de HEERE, Uw God, te vrezen.’
Spreuken 1:7: ‘De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis.’
Spreuken 9:10: ‘Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN.’
Het is absoluut noodzakelijk uw kinderen te leren wandelen in de vreze des Heren. De vreze des Heeren is
rein, het is sterk, het is een bron van leven en het is het begin van wijsheid en kennis. Het is belangrijker om
uw kinderen te leren wandelen in de vreze des Heeren dan al uw dagelijkse lessen door te nemen.
4. KINDEREN VAN MOED EN KRACHT
Exodus 18:21: ‘Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen,
godvrezende, betrouwbare mannen, die een afkeer hebben van winstbejag. Je moet leiders over duizend,
leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien over hen aanstellen.’
Het Hebreeuwse woord voor ‘bekwame’ is chayil.
Het betekent ‘een leger, deugd, moed, militaire kracht, grote strijdkrachten, een gastheer, macht, kracht,
nobel, sterk.’ Het heeft de betekenis van ‘de kracht van een leger, een strijdkracht waarmee rekening
gehouden moet worden.’
God zoekt soldaten voor Zijn leger, geen watjes. Hij zoekt degenen die zijn opgeleid om met de vijand te
vechten. Hij zoekt degenen die weten hoe ze de vijand moeten overwinnen. Hij zoekt degenen die op zoek

zijn naar de overwinning. Geen wonder dat God onze kinderen ‘pijlen’ noemt (Psalm 127: 4, 5). In Bijbelse
dagen waren ‘pijlen’ oorlogswapens!
1 Johannes 2:13, 14 zegt: ‘Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen… Ik heb u
geschreven jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt
overwonnen.’
God wil dat we onze zonen trainen om sterk te zijn, moedig en overwinnaars – jonge mannen die weten
hoe ze verleiding kunnen overwinnen, de duivel kunnen weerstaan, en zijn werk kunnen vernietigen (1
Johannes 3:8).
Dit klinkt geweldig voor onze zoons, maar hoe zit het met onze dochters? Worden ze vergeten? Nee! Het
zal je verbazen te weten dat het woord ‘bekwaam’ in het Hebreeuws precies hetzelfde woord is dat
vertaald wordt met ‘deugdzaam’ in Spreuken 31:10 ‘Wie kan een deugdzame (chayil) vrouw vinden? Want
haar prijs is ver boven robijnen.’ God wil ook dat onze dochters sterk zijn in de Heere, sterk in geloof, sterk
in waarheid, sterk in hun overtuiging, sterk in toewijding en sterk in trouw. In Spreuken 31:17 staat zelfs dat
ze ook fysiek sterk moet zijn. Ze moet sterk zijn om zwanger te worden. We bereiden onze dochters voor
op het moederschap, en dat is geen carrière voor watjes. Het vereist spirituele, mentale, emotionele en
fysieke kracht. Misschien was u niet voldoende voorbereid toen u aan de grote carrière van het
moederschap begon, maar u kunt dit voor uw dochters veranderen.
Hooglied 1:6 is een plaatje van het leger wat God wil: ‘Wie is zij die verschijnt als de dageraad, mooi als de
volle maan, zuiver als de gloeiende zon, schrikwekkend als zij die vaandels opheffen?’
5. KINDEREN VAN WAARHEID EN INTEGRITEIT
Exodus 18:21: ‘Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen,
godvrezende, betrouwbare mannen, die een afkeer hebben van winstbejag. Je moet leiders over duizend,
leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien over hen aanstellen.’
God zoekt opkomende leiders die diepgeworteld zijn in waarheid en integriteit. God wil absolute waarheid
in hun hart, verstand en mond – waarheid in het innerlijke wezen. Integriteit betekent eerlijk zijn en doen
wat juist is in elke situatie, zelfs als niemand anders kijkt of niemand het weet.
We leiden onze zonen en dochters op in de wegen van de waarheid. We leiden ze op voor de toekomst en
leren ze hoe ze ooit voor een thuis kunnen zorgen. We leiden ze vanaf jonge leeftijd op om hard te werken
en goed te studeren, omdat ze op een dag de priesters, verzorgers en beschermers van hun huis zullen zijn.
We bereiden onze dochters voor op het moederschap. We leren ze dat dit de grootste roeping is waaraan
ze zullen beginnen. We leiden ze op om de verzorgers, voeders en nestbouwers van hun huis te zijn.
Lees de volgende Schriftgedeelten: 1 Korinthe 13:6b, 14:20, Efeze 1:18, Kolossenzen 1:9, 2:2, 2 Timotheüs
2:7, 1 Johannes 5:20 en Openbaring 13:18.
1 Kronieken 12:32 vertelt ons over de kinderen van Issaschar die ‘inzicht hadden in de tijden om te weten
wat Israël moest doen.’ Laten we kinderen opvoeden die vol waarheid en begrip zullen zijn en die weten
wat ze moeten doen in onzekere tijden, in moeilijke tijden en in de eindtijd. Lees ook Deuteronomium 4:58, Spreuken 3:5, 6 en Jesaja 59:14,15.
6. KINDEREN DIE RECHTVAARDIGHEID EN OORDEEL BEGRIJPEN
Genesis 18:19: ‘Abraham… Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem
bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de
HEERE over Abraham zal brengen wat Hij over hem gesproken heeft.’

Jesaja 26:8 en 9 ‘Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat
gerechtigheid is.’
Jesaja 59: 14, 15 ‘Daarom is het recht teruggeweken, en de gerechtigheid blijft van verre staan. Want de
waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan niet binnenkomen. Ja, de waarheid ontbreekt, en wie
zich afkeert van het kwade, wordt beroofd. En de HEERE zag het, en het was kwalijk in Zijn ogen dat er geen
recht was.’
Is dit een beeld van wat er in ons land gebeurt? Het is tijd om kinderen op te leiden die ware gerechtigheid
begrijpen en die het weer terug in het land zullen brengen.
2 Samuel 8:15 ‘David deed recht en gerechtigheid aan heel zijn volk.’
Ik verwijs hier graag naar: ‘Justice in the Home’ http://aboverubies.org/JusticeintheHome
7. KINDEREN DIE TEVREDEN ZIJN
Hoe kunnen we onze kinderen leren een tevreden geest te hebben als we zelf geen tevreden geest
hebben? Als kinderen zien dat je constant dingen verlangt en koopt, zullen ze dezelfde geest ontwikkelen.
Moge God een tevreden geest in ons hart werken, zodat we die aan onze kinderen zullen doorgeven. Lees
opnieuw de Schrift over dit onderwerp in hoofdstuk 17.
8. KINDEREN DIE WETEN HOE ZE MOETEN WACHTEN
Hoe leren we onze kinderen wachten? We leren ze door ons eigen voorbeeld, door zelf op dingen te leren
wachten. Dat is het geheim! Overhaast nooit en koop niets onmiddellijk. Wacht altijd! Geef God een
mogelijkheid om te voorzien. Haast je niet en koop geen huishoudelijke apparaten, kleding of iets waarvan
je denkt dat je het nodig hebt. WACHT! Als je het geduld hebt om te wachten, zul je versteld staan hoe vaak
God voorziet. Ik word voortdurend uitgedaagd door Hebreeën 6:12 ‘Opdat u niet traag wordt, maar
navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.’
Wordt geen zwakke moeder, die steeds toegeeft als haar kinderen iets willen. Dat geeft hen de ‘ik- heb-errecht-op’ geest van deze tijd. Ze mogen niet verwachten dat je iedere keer iets voor hen meeneemt als je
gaat winkelen. Kinderen moeten ook de kunst van het wachten leren.
Psalm 37:7 ‘Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg
voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.’
Psalm 37:16 ‘Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed van vele goddelozen.’ Lees
ook Jakobus 5:7,8 en Hebreeën 11:39.
9. KINDEREN DIE DANKBAAR ZIJN
God wil geen mopperaars in Zijn leger. Hij wil degenen die een ‘dankbare houding’ hebben jegens Hem,
voor iedereen thuis en iedereen buitenshuis. Leer uw kinderen om niet alleen 'dank u wel' te zeggen voor
elk klein ding, maar om het ook echt vanuit hun hart te doen. Gods kinderen zouden een dankbaar hart
moeten hebben, want we verdienen niet alle goedheid van God voor ons. Laten we onze kinderen
aanmoedigen om gelukkige en dankbare kinderen te zijn, in plaats van de opeisende geest die
tegenwoordig zo gewoon is. Laten we niets als vanzelfsprekend beschouwen, maar wees voor alles
dankbaar. Dit betekent dat dagelijks bij jou in huis het 'dank u wel' een veelgebruikte uitdrukking zal zijn.
Enige tijd geleden verbleef er een geweldig zendelingengezin bij ons thuis. Ze hielden ook van omgang met
de Johnsons (de familie van Howard en Evangeline). Ze merkten dat hun kinderen overal erg dankbaar voor
waren. Ze zeiden niet met een eentonige stem ‘dankjewel’, maar ‘Oh tha-a-a-a-nk you SOOOOOOO much!’
Het gezin met hun kinderen dat ons bezocht werd hierdoor aangestoken. Toen ze ons gedag zwaaiden,

staken ze allemaal hun hoofd uit het raam en riepen: "Tha-a-a-a-a-a-nk you SOOOOO much!!’ Je kunt nooit
te uitbundig dankbaar zijn!
Maak van de volgende Schriftteksten het getuigenis van je leven en van dat van je kinderen. Hang ze aan de
muur om je eraan te herinneren. Gebruik ze als geheugenverzen voor je kinderen.
Psalm 34:2 ‘Ik zal de HEERE te allen tijde loven: Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.’
Psalm 35:28 ‘Dan zal mijn tong Uw gerechtigheid tot uiting brengen, Uw lof, de hele dag.’
Psalm 44:9 ‘In God roemen wij de hele dag, Uw Naam zullen wij voor eeuwig loven.’
Psalm 71:6,14,15,24 ‘Voortdurend zal mijn lof van U zijn… Maar ík blijf voortdurend hopen en zal U nog
meer loven.’
Psalm 71:8 ‘Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof en met Uw luister, de hele dag.’
Efeze 5:18-20 ‘En dank altijd voor alle dingen.’
Kolossenzen 4:2 ‘Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.’
1 Thessalonicenzen 5:17 en 18 ‘Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles. Want dit is de wil van God in
Christus Jezus voor u.’
10. KINDEREN DIE WETEN HOE ZE GOD MOETEN VERTROUWEN
Jeremia 17: 7 en 8 ‘Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. Hij zal
zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het
niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht
te dragen.’
Onze kinderen moeten nu leren om God te vertrouwen in de kleine dingen van het leven. Hierdoor krijgen
ze de gewoonte om God te vertrouwen in de grotere dingen van het leven. Zie het voorbeeld van Jozef in
Genesis 45:6-8 en Genesis 50:20. Lees ook Spreuken 3:5,6 en 16:20.
11. KINDEREN DIE NEDERIGE HARTEN HEBBEN
God rent weg van trots, maar komt dicht bij degene die een nederig hart hebben.
Jesaja 66:2 ‘Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord
beeft.’
Jesaja 57:15 ‘Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik
woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken
de geest van de nederigen, en om levend te maken het hard van de verbrijzelden.’
1 Petrus 5:6 ‘Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.’
Wil je dat God naar je kinderen kijkt? Wil je dat God ze machtig gebruikt in Zijn koninkrijk? Leer ze een
nederig hart te hebben voor God, voor jou en je man als hun ouders, en voor allen die het gezag hebben.
Leer ze een zacht, teder hart voor anderen te hebben.

12. KINDEREN DIE RESPECT HEBBEN VOOR OUDEREN
Kinderen die niet hebben geleerd ouderen te respecteren of niet hebben geleerd hoe ze op gezag moeten
reageren, zullen nooit zelf gezag kunnen uitoefenen. Leren we onze kinderen respect te tonen voor oudere
mensen? Hieronder volgen 10 tips voor uw kinderen. Misschien wilt u ze uittypen en ophangen voor uw
kinderen.
1) Negeer oudere mensen niet. Als ze in de kamer zijn, neem dan altijd de moeite om tegen ze te spreken.
Praat niet alleen met je leeftijdgenoten.
2) Als je oudere mensen ontmoet, zeg je naam duidelijk en geef een hand. Als je een hand geeft aan een
ouder persoon is het altijd fijn als je beide handen plaatst op hun hand. Dit laat liefkozing zien en
respect voor hun ouderdom. In sommige Afrikaanse landen buigen ze voor oudere mensen. Dit deden
ze in de Bijbelse tijden ook.
3) Spreek ze op de juiste manier aan. Noem oudere mensen niet bij hun voornaam, maar laat respect zien
en spreek ze aan als meneer of mevrouw, tenzij je anders gezegd is.
4) Als je zit in een kamer en een ouder persoon komt binnenlopen, sta meteen op om te groeten. Deze
opdracht komt uit Gods Woord. Leviticus 19:32 zegt ‘U moet opstaan voor iemand met grijze haren en
eer bewijzen aan een oudere. Uw God moet u vrezen. Ik ben de HEERE. ‘
De NBV zegt: ‘Sta op voor oude mensen.’
Als er geen stoel beschikbaar is, geef je jouw plaats aan hen. Als er wel andere stoelen beschikbaar zijn
leidt ze dan naar een geschikte en comfortabele stoel. Als er voedsel bediend wordt, geef je eerst hen
te eten.
5) Spreek duidelijk, articuleer duidelijk en praat langzaam als je spreekt met ouderen. Mompel niet. Veel
oudere mensen zijn wat doof en kunnen het gemompel van veel jonge mensen niet begrijpen. Ze willen
begrijpen wat je zegt, dus zorg ervoor dat ze je kunnen horen en verstaan. Dat is beleefd-zijn.
6) Let op de mogelijkheden om hen te helpen door deuren te openen, hen te helpen veilig te lopen of hun
pakjes of tas voor hen te dragen.
7) Luister beleefd naar wat ze te zeggen hebben. Kijk hen aan als ze tegen je praten. God wil dat je van
ouderen leert. Blijf geïnteresseerd, zelfs als ze hetzelfde verhaal keer op keer herhalen.
8) Stel vragen. Als je vragen stelt over hun leven en wat ze tijdens hun leven hebben gedaan, zul je verrast
zijn wat je zult leren. Vraag ze iets nieuws aan je te leren. Vraag hen om een verhaal uit de ‘oude tijd’
aan je te vertellen. Verzamel alle informatie die je kunt, want de tijd zal komen dat hun kennis naar het
graf zal gaan en je het niet meer terug kunt halen. Verkrijg nu alle informatie die je kunt. Dit geldt
vooral voor je grootouders.
9) Bedenk wat je voor ze kunt doen. Vraag of je wat voor ze kunt halen. Vraag of je voor hen een kopje
thee of koffie kunt zetten. Vraag ze of ze willen dat je ze voorleest. Maak speciale traktaties voor ze.
10) Als je grootouders niet dichtbij wonen en je ze niet regelmatig kan bezoeken, stuur ze dan regelmatig
brieven en kaarten. Ze willen graag van je horen. Ontneem ze dat niet.
Hebreeën 13:17: ‘Gehoorzaam hen die over je heersen, en onderwerp je aan hen.’
Lees ook Efeze 6:1-3; 1 Thessalonicenzen 5:12, 13; en 1 Timotheüs 5:17.

13. KINDEREN DIE WETEN HOE ZE MOETEN WERKEN
Je kinderen onderwijzen in de werkethiek is erg belangrijk. We hebben dit vitale levensprincipe al
besproken in hoofdstuk 10. Ga nog een keer door de Schriftgedeelten als je ze bent vergeten.
14. KINDEREN DIE WETEN HOE ZE MOETEN DIENEN
Jezus liet een voorbeeld zien in Mattheüs 20:26-28 “Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u
groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn,
zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te
geven tot een losprijs voor velen.”
Lees ook Markus 10:42-44 en Lukas 22:27b.
Hoe leren onze kinderen dienen? Door ons thuis met vreugde te zien dienen. Als we mopperen en klagen
over alles wat we moeten doen, zullen zij deze houding ook aannemen. Omgekeerd, als ze zien hoe we
graag dienen, leren ze ook zo te leven. Lees het prachtige voorbeeld van Jezus in Johannes 13: 3-17.
Van veel kinderen wordt tegenwoordig niet verwacht dat ze huishoudelijke klusjes doen. Ik vind dat
kinderen moeten worden geleerd om deel uit te maken van het huishouden en met plezier hun dagelijkse
taken te vervullen. Als ze dit thuis leren, zullen ze klaargemaakt worden voor God zodat Hij ze in andere
dienende functies kan gebruiken. Hoe kunnen ze God dienen als ze niet eerst hebben geleerd om thuis te
dienen? Vaak zijn jonge mensen enthousiast om de zending in te gaan om in een weeshuis te helpen, en
toch zijn ze niet bereid om thuis voor hun broertjes en zusjes te zorgen!
Jezus zei in Mattheüs 25:23 “Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest,
over veel zal ik u aanstellen.”
15. KINDEREN DIE WETEN HOE ZE MOETEN VOLHARDEN
Volharding is een van de belangrijkste eigenschappen die we onze kinderen moeten meegeven als we ze
trainen voor Gods taskforce in de eindtijd. Uithoudingsvermogen is een noodzakelijke eigenschap voor
iemand in het leger!
Er zijn eigenlijk zes verschillende Griekse woorden die worden gebruikt om 'volharden' te beschrijven. Laten
we ze eens bekijken:
1) ANECHOMAI
Dit woord bestaat uit twee woorden: ‘ana’ betekent omhoog en ‘echomai’ betekent vasthouden.
Het betekent ‘iets tegenhouden, verdragen, volharden’.
1 Korinthe 4:12b ‘Worden wij vervolgd, dan verdragen wij het.’
Paulus moedigde de christenen in Tessaloniki aan in 2 Tessalonicenzen 1:4 ‘volharding en geloof in al uw
vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt.’
2 Timotheüs 4:3 en 4 ‘Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij
zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen
begeerten.’
Hebreeën 13:22 ‘Overigens roep ik u ertoe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen, ook al
heb ik u slechts in het kort geschreven.’
2) KAKAPATHEO
Het komt uit twee woorden: 'kakus' betekent kwaad en 'pascho' betekent lijden.
Het betekent 'kwade beproevingen ondersteunen of verdragen'.
2 Timotheüs 2:3 en 4 ‘Lijdt verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger
dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de
krijgsdienst aangenomen heeft.’

2 Timotheüs 2:8 en 9 ‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt… overeenkomstig mijn
Evangelie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger…’
2 Timotheüs 4:5 Paulus moedigt Timotheüs aan om ‘verdrukkingen te lijden’.
3) HUPOMENO
Bestaat ook uit twee woorden: 'hupo' betekent onder en 'meno' betekent blijven.
Het betekent ‘onder blijven; veel ellende dragen, tegenslag verdragen, geloofsbeproevingen of testen van
het geduld doorstaan’.
Het is geen berustende berusting, maar positieve standvastigheid.
Mattheüs 10:22 ‘En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot
het einde, die zal zalig worden.’ Lees ook Mattheüs 24:13, Markus 4:17, 13:13.
Romeinen 12:12 ‘Wees geduldig in de verdrukking.’
1 Korinthe 13:7 ‘Liefde… verdraagt alle dingen.’
2 Timotheüs 2:10 ‘Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen.’
2 Timotheüs 2:12 ‘Als wij volharden (blijven onder de verdrukking van geloof en geduld), zullen wij ook met
Hem regeren.’
Hebreeën 12:7 ‘Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet
door zijn vader bestraft wordt?’
Jakobus 1:12 ‘Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon
van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.’
Wuest Woordstudies vertalen het met: ‘Vast blijven houden tijdens moeilijkheden.’
Jakobus 5:11 ‘Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden.’
4) HUPOPHERO
Het betekent 'van onderaf dragen, ontberingen ondergaan'.
2 Timotheüs 3:11 ‘In mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in
Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost.’
1 Petrus 2:19 en 20 ‘Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem
pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u
zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor
lijdt, is dat genade bij God.’
5) MAKROTHUMEO
Het betekent 'geduldig volharden, lankmoedig zijn'. Makrothumeo omvat het oefenen van begrip en geduld
jegens personen, terwijl hupomeno (3) betekent geduldig te zijn met dingen of omstandigheden.
1 Korinthe 13:4 ‘De liefde is geduldig.’
Kolossenzen 3:12-14 ‘Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige
gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en
vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven
heeft, zo moet ook u doen.’
1 Tessalonicenzen 5:14 ‘En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de
moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben.’
Jakobus 5:7 en 8 ‘Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer
verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal
hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij.’
6) KARTEREO
Het betekent 'sterk, standvastig, standvastig zijn, volharden, standhouden, de last dragen'.
Hebreeën 11:27 ‘Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.’
Mozes doorstond de ballingschap met kracht en moed.

We moeten halverwege onze beproeving niet opgeven. We moeten met geloof en hoop onder onze
beproevingen blijven tot Gods moment van bevrijding. Gods verlossing komt altijd, hoewel het misschien
niet op onze timing komt. Maar terwijl we onder de beproeving blijven en ons vertrouwen en hoop op God
stellen, wordt ons geloof gezuiverd en gesterkt, en leren we God op een veel diepere manier te
vertrouwen. Het is in deze tijden dat we echt ontdekken dat God trouw is. Hij is onze Rots. Hij zal ons zelfs
tijdens de beproeving nooit in de steek laten.
16. KINDEREN DIE GODS WOORD HUN GIDS MAKEN VOOR HET LEVEN
Veel mensen laten zich tegenwoordig onbewust leiden door de bedrieglijke humanistische filosofie van
deze wereld. Het vormt onze samenleving en vormt zelfs ons leven zonder dat we het beseffen. Als ouders
hun kinderen uit het openbare schoolsysteem halen, dat ingebakken is in het humanisme, en hen in plaats
daarvan trainen en onderwijzen in de zuivere waarheid van het Woord van God, zullen we een ommekeer
in de natie zien. Tot die tijd zal de volgende generatie gedupeerd, versuft en bedrogen worden.
God wil dat er een leger tevoorschijn komt dat niet alleen klaar is voor de strijd, maar vrij is van de
besmetting en misleiding van de samenleving, een leger dat verankerd en geworteld is in de principes van
Gods manier van leven en voor oorlogvoering.
Als jij zelf Gods Woord uit het hoofd leert en je kinderen leert Zijn Woord uit het hoofd te leren, is dat een
geweldige manier om het onderdeel van hun leven te laten uitmaken. Onze kinderen kunnen de
humanistische trends in onze samenleving niet weerstaan zonder geworteld te zijn in het Woord. Het zijn
met Woord gevulde jonge mensen die deze natie terug naar God zullen keren.
Lees Deuteronomium 6:6-9, Jozua 1:8, Psalm 19:7-11, Mattheüs 4:4, Kolossenzen 3:16a, 2 Timotheüs 2:15,
en Jakobus 1:22-25.
17. KINDEREN DIE HET BLOED VAN JEZUS EREN
Het heeft geen zin om de Heere op eigen kracht te dienen. Het fundament van onze dienst moet het feit
zijn dat Jezus Christus zijn kostbare bloed voor ons vergoot. Zonder het bloed van Jezus kunnen we niet
worden gered. Zonder het bloed van Jezus kunnen we niet van onze zonden worden gereinigd. Zonder het
bloed van Jezus kunnen we geen vergeving krijgen. Hoewel we vergeving van zonden ontvangen wanneer
we voor het eerst tot Jezus komen, hebben we dagelijks Zijn vergeving nodig.
In alles waarmee we de Heere dienen, moeten we het bloed van Jezus erkennen. Leer uw kinderen de
waarde van het bloed van Jezus. Zing als gezin de geweldige lofzangen over het bloed van Jezus.
De laatste dagen voordat mijn lieve moeder in glorie overging, vroeg ze de vrienden rond haar bed om de
hymnen over het bloed van Jezus te zingen. De waarheid van het bloed van Jezus was haar redding door
het leven heen en haar troost toen ze in het volgende leven overging.
Hieronder volgen een paar prachtige lofzangen over het bloed van Jezus die je als gezin samen kunt zingen.
Als je ze niet kent, ga dan naar internet voor de woorden en muziek, of nog beter, een opname of via
YouTube waar je samen mee kunt zingen.
Are you washed in the blood?
At Calvary
At the Cross
He hideth my soul
Lead me to Calvary
Nothing but the blood of Jesus
Redeemed

-

Bent u gewassen in het bloed?
Op Golgotha
Aan het kruis
Hij verbergt mijn ziel
Leid mij naar Golgotha
Wat gaf mij rust in het hart
Verlost

The blood will never lose its power
There is a fountain filled with blood
There is power in the blood
When I survey the wondrous cross

-

Het bloed zal nooit zijn kracht verliezen
Daar is een fontein gevuld met bloed
Daar is kracht in het bloed van het Lam
O kostbaar kruis / Als ik het wondere kruis
aanschouw/ Als ik des Heilands kruis aanschouw

Bekijk ook het moderne aanbiddingslied: ‘Your royal blood’ door Rend Collective. Het is rijk gezegend.
Openbaring 12:11 is zó’n krachtig Schriftgedeelte, één om uit het hoofd te leren met onze kinderen: ‘En zij
hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben
hun leven niet liefgehad tot in de dood.’
18. KINDEREN DIE GEVULD ZIJN MET COMPASSIE
Een van de grote eigenschappen van God is dat Hij een barmhartige God is. Lees de volgende teksten:
Deuteronomium 13:17, 30:3, Psalm 78:38a, 86:15, 111:4, 112:4, 145:8, en Klaagliederen 3:22.
Jezus was ook vervuld van mededogen. Het was de motiverende kracht van zijn bediening. We lezen
voortdurend deze woorden over Jezus: ‘Was Hij met innerlijke ontferming bewogen over hen.’ (Mattheüs
9:36, 14:14, 15:32, 20:34, Markus 1:41, 5:19, 6:34, en Lukas 7:13.)
Moge God onze harten vullen met mededogen voor de verlorenen, voor de armen, voor de behoeftigen en
gekwetsten. Moge God ons helpen deze genade ook aan onze kinderen te schenken. Lees Kolossenzen 3:12
en 13, 1 Petrus 3:8, en 1 Johannes 3:17.
19. KINDEREN DIE GETROUW ZIJN
God bemoedigt ons als ouders speciaal om onze kinderen GETROUW op te voeden. Titus 1:6 schrijft aan
voorgangers en ouderlingen dat ze mannen moeten zijn van onbetwistbare integriteit die ‘gelovige
kinderen hebben, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid.’ Dit is Gods standaard
voor alle ouders, maar een voorganger die zijn kudde leidt, moet zeker deze standaard voorhouden.
Het woord ‘getrouw’ is pistos en betekent kinderen die ‘gelovig zijn, vasthouden aan het geloof,
waarheidsgetrouw, vertrouwenswaardig, en getrouw zijn in alle dingen.’
Hetzelfde woord wordt gebruikt in de volgende Schriftgedeelten:
Mattheüs 24:45-47 ‘Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar…Zalig die dienaar die door zijn heer bij
zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal
aanstellen.’
Mattheüs 25: 21 en 23 ‘Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over
veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.’
Lukas 16:10a ‘Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw.’
We hebben de verantwoordelijkheid om deze waarheid voor onze kinderen na te leven. Zien ze ons trouw
zijn in de kleine dingen van het leven? Zien ze ons elke dag trouw dezelfde dingen doen zonder te
mopperen en te klagen? Zien ze ons gelukkig en tevreden luiers verschonen, maaltijden bereiden en het
huis schoonmaken?
Als ze deze eigenschap in ons leven ZIEN, wordt het gemakkelijker om ze te trainen om trouw te zijn in de
kleine dingen van het leven. Het is een door God gegeven principe dat we alleen naar grotere dingen zullen
gaan als we trouw zijn aan de dagelijkse routine van het leven.

Het tegenovergestelde van getrouwe kinderen zijn kinderen die 'beschuldigd worden van losbandigheid
(oproer) of opstandigheid (ongehoorzaam)'. Het woord ‘rel / oproer’ is asotia en wordt gebruikt voor
extravagante verspilling (hetzelfde woord dat wordt gebruikt voor de verloren zoon in Lukas 15:13). Het
beschrijft iemand die gemakkelijk toegeeft aan het vlees, wereldse lusten en vermaken.
Moge God ons helpen om onze kinderen tot geloof in Christus te leiden (ultieme visie nr. 1 voor onze
kinderen) en hen op te leiden om getrouw en betrouwbaar te zijn in de dagelijkse plichten van het leven en
thuis.
20. KINDEREN DIE WAARDIG ZIJN
1 Timotheüs 3:4 openbaart dat God niet wil dat we onze kinderen toestaan om onhandelbaar te zijn, maar
ze te trainen om waardig te zijn: ‘Hij moet goed leidinggeven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig
houden, in alle waardigheid.’ Het woord voor ‘waardigheid’ is semnotes en betekent ‘waardigheid, fatsoen,
eerlijkheid, en dus het inspireren van respect en eren van andere mensen.’ Waardige kinderen zijn een
goed getuigenis voor de wereld.
Wanneer specifiek over de jonge mannen wordt gesproken, moedigt Titus 2: 7 hen opnieuw aan over
waardigheid: ‘Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid,
waardigheid, oprechtheid, en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander
beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft.’
Hoeveel van ons hebben waardige kinderen? Waardig in hun spraak, gedrag en manier van leven? Zo
waardig dat andere mensen het zien?
21. KINDEREN DIE NIET ZULLEN TERUGHOUDEN
Lukas 9:62 ‘Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt,
is geschikt voor het Koninkrijk van God.’
Hebreeën 10:38 en 39 ‘Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel
heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf
gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel’.We lezen het tegenovergestelde getuigenis van
de kinderen van Efraïm in Psalm 78:9 ‘De zonen van Efraïm, gewapende boogschutters, keerden om op de
dag van de strijd.’
De gevaarlijkste manoeuvre die een leger tijdens een gevecht kan maken, is zich terugtrekken. We moeten
in de aanval zijn tegen de vijand, niet alleen in de verdediging. We zijn in deze wereld om ‘de werken van
de duivel te verbreken’ (1 Johannes 3: 8). Moeders, we zijn in een strijd verwikkeld. We zijn in oorlog. We
moeten onze kinderen ook leren hoe ze de vijand moeten bevechten, hoe ze stand kunnen houden en
nooit terugtrekken.
Gods gebod aan Jozua in Numeri 33: 51-53 (wat voor ons hetzelfde is met betrekking tot onze vijanden)
was:
Verdrijf alle inwoners,
Vernietig al hun foto's en gesmolten afbeeldingen,
Vernietig al hun hoge plaatsen, en
Vernietig de bewoners van het land!
22. KINDEREN DIE EEN ANDERE GEEST HEBBEN
Dit is mijn meest favoriete punt. We willen niet dat onze kinderen gelijk worden aan deze wereld, maar dat
ze apart gezet zijn voor Gods dienst. Laten we eens kijken naar het verhaal van Kaleb.

Kaleb was een van de twaalf spionnen die Mozes koos om het land Kanaän te gaan bekijken. Tien spionnen
brachten negatief verslag uit. Alleen Kaleb en Jozua geloofden dat ze het hoofd konden bieden aan de
reuzen en de ommuurde steden. Terwijl de anderen bezweken onder de uitdagingen die ze zagen,
kalmeerde Kaleb de mensen en zei: “Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen,
want zij zullen het zeker overmeesteren…wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn
ons tot voedsel, hun schaduw is van hen geweken, en de HEERE is met ons. Wees niet bevreesd voor hen!”
(Numeri 13:30-33 en 14:6-10).
God was zo boos over het gebrek aan geloof van de andere tien spionnen en de rest van de kinderen van
Israël die hun ongelovige bericht geloofden, dat Hij nu maar één van hen in het beloofde land toeliet:
“Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen,
hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen” (Numeri
14:24).
Vijfenveertig jaar later, nadat iedere ongelovige Israëliet was gestorven in de wildernis, trekt Kaleb aan het
langste eind. Hij heeft vijfenveertig jaar gewacht om in dit land te komen. Laten we deze woorden in
gedachten houden als we lezen in Jozua 14:6-15 “Zie, ik ben vandaag vijfentachtig jaar oud. Ik ben vandaag
nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht
nu, om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan. Nu dan, geef mij dit bergland, waarover de HEERE op
die dag gesproken heeft. U hebt zelf immers op die dag gehoord dat daar de Enakieten (reuzen) waren, en
de grote versterkte steden. Misschien zal de HEERE met mij zijn, zodat ik hen verdrijf, zoals de HEERE
gesproken heeft.”
Zie je het beeld? Deze man was klaar voor de oorlog! Hij was klaar om een berg aan te pakken. Hij was klaar
voor de reuzen! Hij had ‘een andere geest’. Hij was anders dan al de anderen. Dit is het soort kind dat we
klaarmaken voor Gods leger. Dit zijn de kinderen die voortkomen uit onze huizen: scherp gemaakt,
geslepen, geoefend, en klaar om een godvrezende verandering te brengen in het land.
Moeder, wat een machtige taak heb je! God heeft je opdracht gegeven. Het is je goddelijke roeping. Terwijl
je je kinderen voor God opleidt en ze discipelt in de afzondering van je huis, bepaal je in feite de
bestemming van de natie. Je geeft vorm aan de toekomst. Je werkt samen met God om Zijn doeleinden in
deze laatste dagen te vervullen. Veracht je roeping niet.
Geef er al je energie aan!

Gespreksvragen bij hoofdstuk 20 – Moeders zijn missionarissen
1. Wat betekent het voor jou persoonlijk om een zendeling bij je thuis te zijn? Zendelingen ondergaan
vele offers voor de vreugde van het dienen van de Heere. Wat kun jij met vreugde opofferen voor je
huiszendingswerk?

2. Welke beloften gelden voor hen die volharden?
a) Jakobus 1:12

b) Jakobus 5:11

c) 2 Timotheüs 2:12

3. Wat is de krachtigste manier waarop u karaktereigenschappen in het leven van uw kinderen kunt
bijbrengen?

4. Hoe kun je kinderen opleiden om te zijn als ‘de kinderen van Issaschar’ die ‘mannen waren die de tijd
begrepen, om te weten wat Israël moest doen’ (1 Kronieken 12:32)?

5. Vul de velden van deze Schriftplaatsen in om te zien hoe God wil dat wij de vijand behandelen.
Deuteronomium 7:2: “Dan moet u hen ________________________; u _____________________, en
hun ________________________.”
Deuteronomium 7:16: “U zult al de volken verteren die de HEERE, uw God u geeft. Laat
________________________. En dien ___________________________________________.”
Deuteronomium 9:3: “U zult hen uit hun bezit drijven, en hen al snel ombrengen
______________________.”
Deuteronomium 12:3: “Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde
palen met vuur verbranden en de beelden van hun goden omhakken, en
___________________________________________.”
Deuteronomium 20:16b: “Mag u ___________________________________________ .”
Deuteronomium 25:19: “Mag u ___________________________________________ .”
Jozua 8:26: “Jozua ________________________. die hij met de werpspies had uitgestrekt,
________________________________________________________________________. “
Jozua 10:40: “Zo versloeg Jozua heel het land… en al hun koningen. ___________________
_____________________________________________________. “
Jozua 11:11: “Zij sloegen al wat leefde wat daarin was, met de scherpte van het zwaard, en sloegen
hen met de ban. ________________________________________________________.”
Psalm 18: 37-40: “Ik vervolgde mijn vijanden en haalde hen in; ________________________
________________________________________________________________________ .”

6. Lees Numeri 33:55 en Jozua 23:12 en 13. Wat gebeurt er als we de vijanden niet uit ons leven en dat
van onze kinderen verdrijven?

