Hoofdstuk 6

Moeders zijn verhoogd
“Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven.”
(Spreuken 31:10)
God zegt dat godvrezende moeders meer waard zijn dan kostbare juwelen. Een tijdje geleden schreef een
lezer van Above Rubies (tijdschrift) mij: ‘Toen we onze levensverzekering kregen, werd ik verrast door de
visie van mijn echtgenoot op hoeveel geld ik waard ben. Hij zei dat, als ik stierf, hij een dienstmeisje, een
tuinier, een kok, een babysitter, privé-leraars, een kleermaker, etc.., moest inhuren, en daarbij zou hij nog
steeds zijn beste vriend missen.”
Niemand kan jou vervangen, moeder! Je hebt de grootste carrière in de wereld!
God verhoogd het moederschap
In Ezechiël 19 lezen we een allegorie. God spreekt over de stam van Juda en vergelijkt haar met een
moeder. Als we het gedeelte lezen, zien we welke waarde het moederschap heeft voor God.
Ezechiël 19:10, 11: ‘Uw moeder was als een wijnstok, net als u, geplant aan het water, vruchtbaar en vol
ranken vanwege het vele water. Hij kreeg scherpe takken, voor scepters van heersers geschikts, hij rees
omhoog tussen de dichte twijgen, hij viel op door zijn hoogte, door de veelheid van zijn takken’.
Het Hebreeuwse woord voor ‘hoog, verheven’ is ‘gabbah’.
Het betekent ‘zweven, opklimmen, optillen, oprichten om op grote hoogte te staan’.
God verheft het moederschap. Hij plaatst het hoog in de maatschappij, hoger dan alle andere carrières. Het
moederschap is veelzijdig en betrekt veel verschillende gebieden. God maakte mannen om gefocust te zijn;
ze houden ervan om zich te concentreren op één ding tegelijk. God maakte echter vrouwen geschikt om
veel dingen tegelijkertijd te doen. Hij maakte haar capabel om voor verschillende kinderen tegelijkertijd te
zorgen.
Lieve moeder, God wil dat je zweeft in je grote rol van het moederschap. Hij wil dat je opklimt boven de
kleinzielige dingen die je zo vaak naar beneden halen en de moeilijkheden die je moedeloos maken en je
zelfmedelijden geven. Je bent niet gemaakt om als een kip te fladderen met je vleugels. Je moet zweven als
een arend.
Helaas eindigt deze allegorie in Ezechiël 19:12-14 met een nare smaak: “Maar hij werd met grimmigheid
uitgerukt, tegen de aarde geworpen, en de oostenwind heeft zijn vrucht verdroogd. Weggerukt en
verdroogd zijn zijn sterke takken, vuur heeft hem verteerd. En nu is hij geplant in een woestijn, in een dor en
dorstig land. Er kwam vuur uit zijn takken, dat zijn uitlopers en zijn vrucht verteerde, zodat er aan hem geen
sterke tak meer zat, geschikt voor een scepter om te heersen. Dit is een klaaglied en het werd een
klaaglied.”
Misplaatst
Dit gedeelte toont het huidig beeld van moederschap in de maatschappij van onze tijd. God verheft het
moederschap naar een hoge plaats, maar (zie het woordje ‘maar’ in het bovenstaand Schriftgedeelte) boze
handen kwamen en plukten ze uit hun huis, en plantten ze in de wildernis. De wildernis in dit gedeelte gaat
letterlijk over Babel, wat een type is van verwarring en verleiding.
Dit is waar veel moeders nu zijn geplant. Ze zijn misplaatst! God had hun plek thuis bedacht, maar nu zijn ze
weg van hun kinderen. Hun baarmoeders zijn ‘verdroogd’ (vers 12) omdat ze geen tijd meer hebben om
kinderen te krijgen. De kinderen die ze hebben zijn ‘verteerd’ (vers 14) door de vijand, omdat ze hun post

hebben verlaten. Ze komen niet thuis om voor ze te zorgen. Ze zijn, vaak onwetend, in de sluwe strategie
gezogen van de vijand van onze zielen, die kinderen rooft van hun moeder, en de moeder van haar
kinderen.
Satan weet dat als hij de moeders uit hun huis krijgt, hij zijn hand aan de kinderen kan slaan en vervolgens
de koers van het land kan wijzigen. Hij is vreselijk bang voor moeders die hun goddelijke roeping begrijpen
en niet uit hun huis willen komen, hoe de situatie ook is. Hij is bang voor moeders, die bereid zijn om
nieuwe huizen en veel materiële dingen op te offeren, zodat ze thuis kunnen blijven bij hun kinderen. Eén
van Satans grootste bedreiging is een godvrezende moeder die een visie heeft om kinderen godvrezend op
te voeden en deze kinderen ijverig te onderwijzen en te trainen om puur te zijn en vurig te zijn in Gods
waarheid.
Een vrouw schreef: “Vrouwen kunnen hun baan als secretaresses, als engineers, als dokters, etc. opgeven,
andere mensen zullen die baan overnemen en de wereld zal geruisloos verder gaan als voorheen… maar zo
is het niet met het moederschap. Als we deze baan verlaten, gaat de wereld niet verder zoals het ging. Het
wankelt en begint weg te vallen.”

- De wereld kan niet zonder moeders! Als moeders afstand doen van hun rol als moeder thuis, dan leggen
ze hun macht af om de natie te leiden in Gods wegen! Heb geen schaamte
Ik weet dat je constant de druk voelt van de maatschappij, die je laat voelen alsof je niet veel bereikt in je
huis. Maar dit is bedrieglijke hersenspoeling. Je staat in de grootste roeping die God vrouwen heeft
gegeven. Je doet de volmaakte wil van God. Probeer daar niet onderuit te komen.
Spreuken 14:12: “Er is soms een weg die recht schijnt, maar het einde ervan zijn de wegen van de dood.”
Luister niet naar het jargon van de humanist, die je op een misleidend pad brengt. Hef je hoofd omhoog. De
volgende keer wanneer je in de winkel bent met je kleine kinderen, doe je hoofd omhoog, glimlach, en
wees er trots op om de wereld te laten zien dat je een thuisblijvende moeder bent!
Het is niet nodig om je te schamen als je wandelt in Gods wegen.
Je bent verheven!
Je bent niet minderwaardig!
Zonder afleidingen
Mattheus 6: 22-24: ‘De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht (duidelijk, helder) is, zal
heel uw lichaam verlicht zijn.’
Het woord ‘oprecht’ is het Griekse woord ‘haplous’. Het betekent ‘oprechtheid, eenvoudig, zonder
dubbelhartigheid, zonder kreukels’. Met andere woorden, zonder al te veel complicaties of afleidingen.
Lieve moeder, ik wil je eraan herinneren dat moederschap de grootste roeping is, die God jou gegeven
heeft. Het is je bestemming. We zijn speciaal gemaakt voor dit doel. Vouw niet teveel ‘kreukels’ in je leven.
Ze zullen je afleiden van je grootste roeping. Houd je oog gefocust.
Deuteronomium 11:16: ‘Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt.’
Spreuken 4:27: ‘Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht voor je houden… Wijk niet af
naar recht of naar links. ‘
Psalm 119:6: ‘Dan zal ik niet beschaamd worden, als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.’
Filippenzen 1:28: ‘En laat u zich in geen enkel opzicht schrik aanjagen door uw tegenstanders.’

- Houd je zicht helder en duidelijk en wees niet geïntimideerd door je vijanden! -

KRACHTIGE MOEDERS

God zoekt moeders die:
God-gezalfd, Geest-vervuld en Schrift-gevuld zijn,
de waarheid handhaven, indringend bidden,
en de duivel overwinnen.
Moeders die niet misleid zijn, maar hun bestemming weten.
Moeders die elk kind omarmen die God hen geeft en ze trainen,
om net als zijzelf,
te zegevieren, de Bijbel te geloven, de waarheid lief te hebben,
het gebed lief te hebben, bergen te verzetten, te overwinnen,
bereid zijn om te vechten, de duivel te verslaan,
en zo de wereld veranderen.

~ Nancy Campbell

Gespreksvragen hoofdstuk 6 – Moeders zijn verhoogd
1. Waarom denk je dat feministen het moederschap willen vernietigen als ze het toch zo onbelangrijk
vinden?

2. Maak een lijst van gebieden in het gezinsleven en de samenleving die zullen verzwakken als moeders
afstand doen van hun rol.

3. Als je in het openbaar buiten bent, op welke manieren kun je een ongelovige wereld laten zien dat je
een trotse moeder bent?

4. Lees Ezechiël 19:12-14 opnieuw. Wat waren de resultaten van een moeder die uit haar huis werd
gehaald?

