Hoofdstuk 14

Moeders zijn vruchtbaar
‘Je vrouw als een vruchtbare wijnstok in het midden van je huis, je kinderen als jonge olijfbomen in een kring
om je tafel’. (Psalm 128:3).
Er was een tijd waarin ik, tot mijn schaamte, de volledige waarheid van Psalm 128:3 niet accepteerde. Ik
interpreteerde het volgens mijn eigen redenering. De tijd kwam echter dat ik eerlijk moest zijn over Gods
Woord en me moest realiseren dat God letterlijk bedoelde dat moeders vruchtbaar zijn uit hun
baarmoeder! Dit is de context van dit tekstgedeelte. Of we accepteren dit, of we geloven niet dat Gods
Woord de waarheid is. Het spreekt niet over een succesvolle carrière buitenshuis. Het spreekt over de
vrucht van de baarmoeder.
Laten we eens kijken naar wat andere vertalingen:
INTERPRETER’S BIJBEL: ‘Haar kinderen zullen ontelbaar zijn zoals de trossen die hangen aan een wijnstok’.
HAMSON: ‘Je vrouw zal zijn als een levende wijnstok in de openingen van uw woning, je kinderen zullen om
je tafel zijn als olijfplanten.’
MSG: ‘Je vrouw zal kinderen dragen als een wijnstok die druiven draagt, je huishouden is een weelderige
wijnstok, je kinderen om je tafel zijn fris en belovend als jonge olijfscheuten’.
NLT: ‘Je vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok, bloeiend in je huis. En kijk naar al die kinderen! Ze zullen
om je tafel zitten als krachtige en gezonde jonge olijfbomen’.
Het is zeker moeilijk om met 2 kinderen een hele ronde eettafel te vullen!
LEEG OF VOL?
God vergelijkt een vrouw met een wijnstok. In de natuur wordt een wijnstok die geen vrucht draagt
weggehaald. Het is geen goede. Johannes 15:2: ‘Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en
elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt’. Ik vraag me af waarom zoveel
moeders lege wijnstokken willen zijn. Een lege wijnstok heeft de wereld niets te bieden. Een weelderige en
vruchtbare wijnstok zegent velen.
Hosea 10:1: ‘Israël is een weelderige wijnstok, hij brengt zijn vrucht voort’.
God verlangt ernaar dat we vrucht voortbrengen in onze levens. Natuurlijke en geestelijke. In Johannes 15
lezen we dat:
God niet tevreden is met alleen vrucht.
Hij wil meer vrucht (vers 2).
Zelfs meer vrucht is niet genoeg, God wil veel vrucht (vers 8).
Hij zegt ook dat er eerst wat moet worden weggesneden, voordat we meer vrucht kunnen dragen (vers 2).
Voordat we ware vruchtbaarheid kunnen ervaren, moeten er eerst dingen afgesneden worden. Lees
Genesis hoofdstuk 17. Hier lezen we dat God eerst besnijdenis beval, voordat Hij de belofte aan Abraham
deed van het beloofde zaad van vruchtbaarheid; besnijdenis, een type van het afsnijden van het vlees! Er
moest een dodelijk zelfoordeel aan zijn vlees zijn, voordat hij de vruchtbaarheid kon oogsten. Wij moeten
ook sterven aan onze zelfzuchtigheid en onze wereldse houding afsnijden voordat we de vruchtbaarheid
van God kunnen ontvangen die Hij ons wil geven.
We weten allemaal dat Gods naam, Almachtig, geassocieerd wordt met vruchtbaarheid. We zien dezelfde
draad doorgaan in het Nieuwe Testament. In 2 Korinthe 6:17 en 18 komt God als ‘de Heere, de Almachtige’

en heeft Hij het opnieuw over het afsnijden: ‘Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere,
en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en
dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige’.
HET EERSTE GEBOD
De allereerste woorden die God tegen de mens zei waren: “Wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervul de
aarde.” Het moet wel heel belangrijk zijn voor Gods hart als dat het eerste gebod is dat Hij aan mensen gaf.
Wat zei God daar werkelijk? Laten we het begrijpen vanuit het Hebreeuws:
‘Vruchtbaar’
‘Vermenigvuldig’
‘Bijvullen’

parah betekent ‘vrucht dragen, voortbrengen, toenemen’
rabah betekent ‘buitengewoon toenemen, met veel zijn, overvloedig zijn’
male betekent ‘om de wereld te vullen tot deze overvloeit’

Dat klinkt niet als het zo veel mogelijk limiteren van je gezin. Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat
het een openheid uitbeeldt om alle zegeningen die God ons wil geven te ontvangen en om daarmee de
wereld te zegenen.
DE VRUCHT VAN DE BAARMOEDER IS EEN BELONING VAN GOD
Psalm 127:3: ‘Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning’.
Psalm 127: 3-5: (BGT) ‘Ook kinderen zijn een geschenk van de Heer, je krijgt ze van hem. Het is goed om veel
kinderen te hebben. Zij helpen je als het leven moeilijk is. Als je veel kinderen hebt, ben je een gelukkig
mens’.
GODS VERLANGEN OM TOE TE NEMEN
God is een God van toename. Hij verlangt naar vruchtbaarheid vanuit onze huwelijkseenheid. Maleachi
2:15 stelt de vraag: “En wat wil God van uw eenheid?”1
Gods antwoordt rinkelt meteen terug: “Hij zocht godvrezend nageslacht.” Dit is het verlangen van Gods
hart. Hij wil Zijn koninkrijk laten toenemen op de aarde. Hij wil Zijn eeuwige koninkrijk vullen.
Jesaja 9:6: ‘Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen’. De BGT zegt:
‘Zijn macht zal STEEDS GROTER worden’
Heb je onthouden hoe God Zijn koninkrijk vergelijkt met een mosterdzaadje? Het is één van de kleinste
zaadjes, maar groeit uit tot de grootste bomen. Markus 4:30-32 zegt: “Waarmee zullen wij het Koninkrijk
van God vergelijken, of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Door een mosterdzaad dat, als het in
de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op de aarde zijn. En wanneer er gezaaid is,
komt het op en wordt het grootste van alle tuingewassen, en maakt grote takken, zodat de vogels in de
lucht een nest kunnen maken in zijn schaduw.”
God plaatst hetzelfde verlangen voor uitbreiding en toename in ons. Natuurlijk wil een zakenman zijn
bedrijf laten groeien. Een boer wil meer land, meer vee of meer schapen. Een voorganger wil dat zijn kerk
groeit. We verlangen naar meer wijsheid. We verlangen naar een toename in onze welvaart. We willen
graag een groter huis. We willen een grotere auto. We hebben een natuurlijk verlangen naar groei,
toename en vruchtbaarheid.
GOD WIL ZIJN ZEGEN OVER ONS UITSTORTEN
Waarom willen we dan niet meer kinderen? Ik geloof dat dat komt door de hersenspoeling van onze
maatschappij. Want als we in Gods Woord lezen, ontdekken we dat kinderen de grootste zegen zijn die Hij
ons wil toebedelen. Wat was het allereerste dat God deed na de schepping van Adam en Eva? Hij zegende
hen. God is een zegenend God, die ervan houdt om Zijn schepselen te zegenen. En hoe zegende Hij hen? Hij
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zegende ze met de vruchtbaarheid van de baarmoeder. ‘En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees
vruchtbaar, wordt talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over …’ (Genesis 1:28).
Elke keer wanneer God spreekt over vruchtbaarheid, geeft Hij eerst Zijn zegen. Iedere bevruchting is een
zegen van God. Toen God tegen Abraham sprak over zijn vrouw Sara, zei Hij: “Want Ik zal haar zegenen, en
u ook uit háár een zoon geven; ja, Ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden; er zullen koningen
van volken uit haar voortkomen”. (Genesis 17:16). Kinderen zijn een zegen om te omarmen, niet een vloek
om te vermijden.
Als je alle Schriftgedeelten wilt lezen waar God zijn zegeningen over ons uitgiet door vruchtbaarheid, ga
dan naar hoofdstuk 3 van ‘Be Fruitful and Multiply’.
ER ZIJN NOG MEER ZEGENINGEN
God wil ons niet alleen zegenen, maar Hij zegt ook tegen ons: “Ik houd van je… Ik laat mijn genade aan je
zien… Ik zal medelijden met je hebben… Ik zal je goed doen… Ik zal me verheugen over je… en Ik zal naar je
toekeren.” Hoe laat Hij ons zijn genade, liefde, zegen en goedheid zien? Niet altijd door materialistische
bezittingen, een gemakkelijk leven, en alles te geven wat we willen, maar met de zegen van kinderen uit de
baarmoeder. Na elk van deze beloften zegt God dat Hij ons zal vermenigvuldigen. Dit is het hart van onze
God. Dit is de God van de Bijbel! Is Hij ook jouw God? Bekijk deze Schriftgedeeltes om deze beloften te
lezen: Deuteronomium 7:12-14; 13:12-18; 28:2-4, 11; 30:5-9; en Ezechiël 36:9-11.
God wil niet alleen ieder gezin zegenen, maar daarmee eigenlijk ook het land zegenen. Jesaja 9:2 en 3
vertelt ons dat als God een land zegent met vermenigvuldiging, zij dan vreugde en verlossing zullen
meemaken: ‘U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor
Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt.
Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel van hun slavendrijver hebt U
verbroken.’
ENORME TOENAME
God wilde dat de kinderen van Israël niet alleen in aantal toenamen, maar ook op de volgende manieren
groeiden:
1. Overvloedig
Genesis 9:7: ‘Wat u betreft, wees vruchtbaar en wordt talrijk; breid u overvloedig uit op de aarde, en word
talrijk daarop’.
Het Hebreeuwse woord voor ‘overvloedig’ is sharats en betekent ‘zwermen of overvloed’. De MLB-vertaling
geeft een correcte weergave van Exodus 1:7 als het zegt: ‘Wat u betreft, weest vruchtbaar, en
vermenigvuldig, zwerm over de aarde en vermenigvuldig het‘.
2. Talrijk
Genesis 16:10: ‘Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan
worden’.
Het woord voor ‘talrijk’ is rabah wat ik al opmerkte, en betekent ‘om met veel te zijn, overvloedig’.
In de volgende Schriftgedeelten wordt ook het woord rabah gebruikt:
Genesis 1:28; 9:1, 7; 16:10; 17:2, 20; 22:17; 26:4, 24; 28:3; 35:11; 47:27;
Exodus 1:7, 12, 20; 32:13; Leviticus 26:9;
Deuteronomium 1:10; 7:13; 8:1; 13:17; 28:63; 30:5, 16;
Jozua 24:3; Jeremia 30:19; 33:22; Ezechiël 16:7; 36:10; en 37:26.
3. Machtig
Deuteronomium 6:3: ‘Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden - zoals de HEERE, de God van
uw vaderen, tot u gesproken heeft’.

Het Hebreeuwse woord voor ‘zeer‘ is m’od en betekent ‘krachtig, met het gehele hart, snel, getrouw’. Dat
zijn sterke woorden, of niet? We moeten dit gebod met ons hele hart vervullen, niet met tegenzin.
4. Ontelbaar
Genesis 32:12: ‘Ik zal u zéker weldoen en Ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee, dat vanwege
de menigte niet geteld kan worden!’
Het Hebreeuwse woord voor ‘ontelbaar‘ is rob wat komt van het woord rahab. Dat betekent ‘toenemen
met een groot aantal, tienduizenden, toenemen, meer in aantal’.
Andere Schriftgedeelten waar het woord rob is gebruikt:
Genesis 16:10; 48:16; Deuteronomium 1:10; 10:22; 28:62; 1 Koningen 3:8; en 2 Kronieken 1:9.
Exodus 1:7-22 vertelt ons wat er gebeurde toen Israël Gods gebod ‘wees vruchtbaar, wordt talrijk’
gehoorzaamde.
Exodus 1:7: ‘zodat het land vol van hen werd’
Exodus 1:7: (BGT) ‘Ze woonden overal in Egypte’.
Exodus 1:7: (NBV) ‘Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten’.
Deuteronomium 26:5: ‘Dan moet u voor het aangezicht van de HEERE, uw God, betuigen en zeggen: mijn
vader was een verloren Syriër. Hij trok naar Egypte en verbleef daar als vreemdeling met weinig mensen,
maar hij werd daar tot een groot, machtig en talrijk volk.
Wat was het gevolg van deze bevolkingsexplosie?
MEER EN MACHTIGER
Farao zei tegen zijn mensen in Exodus 1:9: ‘Zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij’.
Ze werden een bedreiging voor Egypte. Dit was Gods bedoeling voor Zijn verbondsvolk Israël. Het is
vandaag nog steeds Gods plan voor Zijn mensen. Hij wil dat zij MEER EN MACHTIGER worden in het land.
Hij wil dat het godvrezend zaad een bedreiging is voor de duivel.
Is de christelijke kerk een bedreiging voor de duivel vandaag? Nee! In plaats daarvan hebben we
toegegeven aan de tactieken van de vijand om het godvruchtig zaad te verzwakken. Er zijn christelijke
koppels die zeggen dat ze helemaal geen kinderen willen. Dat is Gods plan tegenstaan. Als alle koppels die
houding zouden hebben, zou het christendom van onze aarde worden weggevaagd. Onze kinderen dragen
Gods waarheid door van generatie op generatie.
Lees Deuteronomium 4:9, 10; 6:1-9; Psalm 48:12-14; 78:1-8- 145:4; Jesaja 38:19; 59:21; Jeremia 32:39; en
Joel 1:3.
Er zijn er tegenwoordig veel die Gods Woord van Psalm 127:3 veranderen in een eigen versie, die meer past
bij hun levensstijl: ‘Zie, kinderen zijn een last van de Heere: en de vrucht van de baarmoeder is een vloek.
Depressief is de man die kinderen heeft, en blij is de man die ze vermijdt, of er zo weinig mogelijk heeft’
(Humanistische versie). Hoe waar is de uitdrukking van Francis Scheaffer: “Vertel me wat de wereld
vandaag zegt, en ik zal je vertellen wat de kerk zegt over zeven jaar.”
Een van de grootste bedreigingen voor de duivel zijn koppels die Gods openbaring voor het huwelijk
begrijpen en die godvrezend zaad voortbrengen tot Zijn eer. De duivel is bevreesd voor godvrezend zaad,
want het zijn zij die zijn werken in de wereld vernietigen.
De vijand wist dat God een leger nodig zou hebben in dit eindtijd-uur om Zijn doelen te vervullen. Hij wist
dat als hij Gods leger kan verkleinen, hij Gods plannen kan dwarsbomen. Het is de strategie van Satan om
het godvrezende zaad te minimaliseren. Het verdrietige is dat de christelijke kerk onbewust in deze val is
getrapt. Omdat christenen de laatste decennia hebben besloten om minder kinderen te krijgen, hebben ze

de macht van God op aarde beperkt. Gods plan is om de aarde te vullen met Zijn glorie. God noemt het
toenemen van kinderen eigenlijk onze ‘eer’ 2 (Hosea 9:11).
In plaats van MEER EN MACHTIGER te worden, worden we minder en zwakker. Christenen hebben even
weinig kinderen als seculiere mensen. In plaats van gehoorzaam te zijn aan Gods plan, hebben ze de trend
van de wereld gevolgd. Er was een tijd dat christenen God geloofden en kinderen gelijkstelden met
zegeningen. Maar de wereld die God niet kent geloofde dat kinderen hinderlijk zijn voor hun levensstijl en
limiteerde hun gezin tot 2 kinderen, of helemaal geen kinderen. Was dit Gods hartslag? Nee! Maar de kerk,
een ‘pilaar en grond van de waarheid’ keek verder en dacht: ‘Wat een goed idee. Ik denk dat we de wereld
maar volgen. Het ziet er zo wijs uit. We kunnen veel meer met ons leven bereiken zonder de last van
kinderen’. En zo vergat de kerk Gods plan voor de mensheid en helde ze gestaag over naar deze
humanistische trend. Ze werden op dezelfde manier verleidt als Eva die verleid werd in de Tuin. Satan
maakte zijn verleiding ‘goed’, ‘begerenswaardig’, en ‘verstandig’ (Genesis 3:6).
Met de beschikbaarheid van betere en veiligere methodes van anticonceptie, hebben koppels de
mogelijkheid om het krijgen van kinderen uit te stellen tot ze hun huis hebben gekocht, materiele
bezittingen hebben verzameld, en zich klaar voelen om een gezin te starten. Is deze trend gegrond in de
Schrift? Nee! Maar opnieuw keken christelijke koppels naar de wereld en dachten: ‘Wat een goed idee. De
wereld weet het echt het best. De Bijbel is verouderd. We doen het op hun manier’. En zo is het normaal
geworden in de christelijke kerk dat koppels een paar jaar wachten tot ze een gezin beginnen.
VOORBEREIDING OP VRUCHTBAARHEID
Het is belangrijk dat een toekomstige echtgenoot hard werkt en zich voorbereid op het huwelijk. Het is de
taak van de ouders om hun zonen te leren om hun mogelijkheden niet te verspillen. In plaats daarvan
hebben zij de verantwoordelijkheid om hard te werken, te sparen en zich voor te bereiden om een vrouw
en gezin te onderhouden.
We moeten onze zonen leren, als ze opgroeien, dat God de verantwoordelijkheid op hen heeft gelegd om
op een dag een gezin te onderhouden. Ze moeten het Schriftgedeelte kennen van 1 Timotheüs 5:8 dat zegt:
‘Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij
erger dan een ongelovige’.
Als een jonge man niet bereid is een vrouw en familie te onderhouden, is hij nog niet klaar voor het
huwelijk. Het is een aanklacht tegen de opvoeding van onze kinderen, als onze zonen opgroeien zonder
voorbereid te zijn op deze taak. Het is verdrietig om te horen dat veel jonge christelijke vrouwen meedelen
dat hun mannen niet nog meer kinderen willen, omdat zij willen dat hun vrouwen gaan werken en zo het
huis helpen onderhouden. Dit is niet Bijbels en lastert het Woord van God.
We moeten onze dochters ook aanmoedigen om zich voor te bereiden op het huwelijk en zoveel mogelijk
laten opbergen in hun 'Hoopkist of Eerdoos', zoals ze het in het zuiden van Amerika noemen. We moeten ze
leren om te koken zodat ze niet aanleren om altijd uit eten te gaan. We moeten ze soberheid leren en leren
zoeken naar de beste koopjes. Als ze leren om op deze manier te leven, kunnen ze hun mannen duizenden
euro’s per jaar besparen.
ZOALS EEN KUDDE
God kijkt naar ieder van ons individueel. Hij weet hoeveel haren er op ons hoofd zitten. Maar Hij ziet ons
ook als een kudde. Hij heeft een hart voor de ‘kudde’, en Hij wil dat wij ook een 'kudde-mentaliteit'
hebben.
Psalm 107:41-43: ‘Maar de arme zet Hij uit de ellende in een veilige vesting, Hij maakt de gezinnen talrijk als
kudden. De oprechten zien het en zijn verblijd, maar de ongerechtigheid sluit haar mond. Wie is wijs? Laat
hij op deze dingen letten, en de goedertierenheid van de HEERE aandachtig opnemen’. Als de
2
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rechtvaardigen zien dat God zegent en een gezin laat toenemen, verblijden ze zich! Ze zijn wijs genoeg om
te weten dat het de goedheid van God is.
Psalm 107:38, 41: (NBV) ‘Zegent hij hen, zij worden zeer talrijk… hun families maakt hij talrijk als kudden’.
Een of twee schapen is geen kudde. God wil dat onze gezinnen als een kudde zijn. Het gezin is de plek waar
God wil dat mensen gekoesterd worden. Hij verlangt ernaar dat kinderen omringt worden met broers en
zussen, zoals in een kudde.
Psalm 68:7: ‘Een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst’. Dit betekent dat Hij degene die vergeten
worden, de eenzamen, de gekwetste, en de wezen in een familie plaatst. Echter, het betekent ook dat Hij
een ‘enigst kind’ zegent met andere broers en zussen. Het Hebreeuwse woord voor ‘eenzame’ is yachid:
dat betekent ‘enig kind’.
Laten we eens zien hoe God zijn mensen ziet als een kudde. Hij …
Voedt Zijn mensen als een kudde (Jesaja 40:11; Jeremia 23:4; en Ezechiël 34:15).
Verzamelt Zijn mensen als een kudde (Jeremia 23:3 en 31:10).
Bewaakt Zijn mensen zoals een kudde (Jeremia 31:10).
Geleidt Zijn mensen als een kudde (Psalm 78:52).
Houdt ons verantwoordelijk voor onze kudde (Spreuken 27:23 en Ezechiël 34:10).
Laat Zijn mensen toenemen als een kudde (Ezechiël 36:37).
Leidt Zijn mensen als een kudde (Psalm 77:20 en 80:1).
Maakt gezinnen als een kudde (Psalm 107:41-43; Ezechiël 34:31; en 36:38).
Laat Zijn kudde neerliggen in veiligheid (Jesaja 17:2 en Jeremia 33:12).
Redt Zijn mensen als een kudde (Ezechiël 34:22 en Zacharia 9:16).
Zoekt Zijn mensen uit als een kudde (Jeremia 34:12).
ZONDER GETAL
Als God spreekt over het zegenen van gezinnen met vruchtbaarheid, vergelijkt Hij het met het ontelbare:
1. De sterren aan de hemel
Zoek op: Genesis 15:5; 22:17; 26:4; Exodus 32:13; Deuteronomium 1:10; 10:22; 28:62; 1 Kronieken 27:23b;
Jeremia 33:22; Nehemia 9:23; en Hebreeën 11:12.
2. Het stof van de aarde
Zoek op: Genesis 13:16; Numeri 23:10; en 2 Kronieken 1:9.
3. Het zand op het strand
Zoek op: Genesis 22:17; 32:12; Jesaja 48:18, 19; Jeremia 33:22; Hosea 1:10; en Hebreeën 11:12.
4. Het gras op het veld
Zoek op: Job 5:25 en Ezechiël 16:7.
5. Duizenden miljoenen
Genesis 24:60: ‘Wees de moeder van duizenden van miljoenen’ 3
Deze zegen werd gegeven aan Rebekka in de voorbereiding op haar huwelijk met Izak en spreekt over iets
wat ontelbaar is.
IN MOEILIJKE TIJDEN
Het volk Israël gehoorzaamde Gods gebod ‘wees vruchtbaar, wordt talrijk’ niet alleen als het hen uitkwam,
of alleen in de goede economische tijden. Ze gehoorzaamden, in welke omstandigheden dan ook.
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1. Tijdens slavernij
Ze gehoorzaamden toen ze in slavernij in Egypte waren. Ze vermenigvuldigden te midden van vervolging.
Exodus 1:11 en 12 vertelt het verhaal: ‘En zij stelden daarom opzichters van herendiensten over het volk aan
om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken… Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het
werd en hoe meer het zich uitbreidde’. We denken soms dat als we vervolging ondergaan, in moeilijke
tijden verkeren, of weinig geld hebben, dat we beter geen kinderen kunnen hebben. De Israëlieten
bewezen dat God in staat is om te helpen en te blijven voorzien, zelfs in de meest moeilijke tijden, tijden
van ‘bezoeking‘ en ‘bitterheid van harde slavernij’. Niemand van ons werd geconfronteerd met de
vervolging en de moeilijkheden die zij toen meemaakten, maar ze vermenigvuldigden zich nog steeds.
2. Tijdens gevangenschap
Zelfs toen God het oordeel uitsprak over Juda en hen als slaven in gevangenschap naar Babylon stuurde,
bleef zijn gebod van vermenigvuldiging van kracht. Hij zei hen door middel van Jeremia de profeet in
Jeremia 29:5 en 6: “Neem vrouwen en verwek zonen en dochters, neem vrouwen voor uw zonen en geef uw
dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal.”
3. Zelfs in de stad
Deuteronomium 28:2-4: “Gezegend zult u zijn in de stad, gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal zijn
de vrucht van uw schoot.”
Soms horen we mensen zeggen dat het moeilijk is om in de stad te wonen en daar kinderen te hebben. Het
is dan goed voor hen die afgelegen wonen, maar wat met ons die in de stad ingeklemd zitten?
Maar God belooft dat Hij ons zal zegenen zowel in de stad als op het platteland, waarna hij direct zegt dat
Hij zegent met de vrucht van de baarmoeder. Is dat niet wonderlijk?
LAAT HET NIET TE LAAT WORDEN
We kunnen onze vruchtbaarheid niet beschouwen als iets vanzelfsprekends. Het is een zeer kostbaar
geschenk waar we niet mee mogen spelen. We kunnen niet zelf kiezen wanneer we een kind willen.
Vruchtbaarheid is uiteindelijk in de handen van God en Hij vertelt ons de beste tijd voor het krijgen van
kinderen: als we jong zijn (Psalm 127:5). Ik sprak met een vrouw die in de dertig was, die met me deelde
hoe ze was misleid. Ze zei: “Ik werd aangemoedigd om mijn carrière na te streven ten koste van kinderen.
Nu wil ik wanhopig graag kinderen, en ben ik ruim een jaar aan het proberen, maar ik raak nog steeds niet
zwanger.”
Heeft ze te lang gewacht? Dit getuigenis wordt keer op keer herhaalt.
Lees de volgende Schriftgedeelten over trouwen en kinderen krijgen als je jong bent:
Psalm 127:4; Spreuken 2:17; 5:18; Jesaja 54:4, 6; Joel 1:8; en Maleachi 2:14, 15.
Het woord ‘jong’ dat gebruikt is in deze Schriftgedeeltes is het Hebreeuwse woord na'uwr en betekent
‘jeugdig’ dat zeker valt binnen de categorie van ‘jong persoon’.
Een Above Rubies lezer schreef me: “Ik ben een geregistreerd verpleegster, en veel oudere mensen
waarvoor ik gezorgd heb, zijn nu rond de tachtig, negentig jaar en kregen hun gezinnen in de jaren van de
grote depressie. Zij waren een generatie die erop gefocust was om hun familiegrootte te beperken. Ik heb
zoveel oude, fragiele handen vastgehouden en geluisterd naar zoveel lieve zielen die me vertelden hoeveel
spijt ze ervan hadden dat ze niet meer kinderen hadden. Het is zo’n rode draad en zo typisch voor onze
vijand. Eerst bedriegt hij mensen zodat God ze niet kan zegenen met een groot gezin, daarna, wanneer ze
oud zijn, kwelt hij hen met hun fouten.”
DE GOD VAN HET VOLLE HUIS
Lukas 14:23: ‘En de heer zei tegen de dienaar: “Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen
binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt.” God is een God van een vol huis. Hij wil de eeuwigheid vullen.
Hij verwelkomt iedereen die in Zijn gezin komt. Hebben we hetzelfde hart als wat God heeft? Willen wij
onze huizen vullen met meubels, TV’s, of materiële bezittingen? Hoe zit het met kinderen? Zijn onze huizen
gevuld met schatten die voor altijd blijven? De huidige statistieken in Amerika laten zien dat er meer TV’s
per huishouden zijn dan kinderen! Wat een aanklacht tegen het land!

Theodore Laetsch schrijft: “Het systeem van twee kinderen zal snel leiden tot uitsterving van de mensheid.
10 procent van de huwelijken blijft van nature kinderloos, ongetrouwde mensen dragen niet bij aan de
groei van het land, en het twee-kind-systeem vervangt alleen de ouders. Er is geen vervanging voor
ongetrouwde mensen en kinderloze koppels. Dat veroorzaakt een afname in de bevolking, en de natie zal
uitsterven. Er zijn op z’n minst vier kinderen nodig per gezin om het uitsterven tegen te gaan, en vijf om de
bevolking te laten toenemen.”
God heeft een groot hart. Hij wil grote gezinnen. Als Hij echt in je hart woont, zullen we denken zoals Hij
denkt. We zullen Zijn visie hebben.
TWAALF BIJBELSE REDENEN WAAROM GOD JE MEER KINDEREN WIL GEVEN
1. Omdat Hij je wil zegenen (Genesis 1:27-28; 9:1, 2, 7; Deuteronomium 7:12-14; Psalm 128:3-4 en nog vele
anderen).
2. Omdat Gods gezicht naar je is toegekeerd (Leviticus 26:9).
3. Omdat Hij van je houdt (Deuteronomium 7:13).
4. Vanwege Zijn genade en mededogen voor jou (Deuteronomium 13:17).
5. Omdat Hij Zich over jou verblijdt (Deuteronomium 28:63).
6. Omdat Hij je goed wil doen (Genesis 6:3; 32:12; Deuteronomium 28:6; en 30:5).
7. Omdat Hij je wil eren (1 Kronieken 25:4-5 en Psalm 127:5).
8. Omdat Hij je overvloedig wil laten bloeien (Deuteronomium 28:11).
9. Omdat Hij je wil belonen (Psalm 127:3).
10. Vanwege Zijn liefdevolle vriendelijkheid naar je (Psalm 107:41-43).
11. Omdat Hij je vreugde en blijdschap wil geven (Psalm 113:9; 127:5; en Lukas 1:13, 14).
12. Omdat Hij de aarde wil vullen met Zijn beeld – en de eeuwigheid wil vullen (Genesis 1:28).
Kijk deze Schriftgedeelten na voor verdere studie. Ga er alsjeblieft niet aan voorbij. Je grootste wijsheid is
om de Schriftgedeelten te lezen en te zien wat God te zeggen heeft. Mediteer erover en laat ze bezinken in
je hart. Het is belangrijker om te luisteren naar wat God zegt, dan naar enig idee van de mens.
Genesis 1:28; 9:1, 7; 16:10; 17:1-6; 18-20; 22:16, 17; 24:60; 26:3, 4; 28:3; 35:11; 47:27; 49:22-26;
Exodus 1:7-12; 23:25, 26; Leviticus 26:3, 9;
Deuteronomium 1:10, 11; 6:3; 7:13, 14; 8:1; 10:22; 13:17; 26:5; 28:4-11; 30:16;
Job 5:25; Psalm 92:12-14; 107:41-43; 112:1, 2; 115:14; 127:1-5; 128:3; Spreuken 10:22; 14:28;
Jesaja 54:1, 2; Jeremia 23:3; 29:6; 30:19; 33:22; Ezechiël 36:10, 11; en Zacharia 8:5.

WIE BEROVEN WE?
Als we besluiten dat we er geen kinderen meer bij willen (ik heb het niet over degene die naar kinderen
verlangen maar momenteel niet zwanger kunnen raken, of dierbare moeders die pijnlijke miskramen
ondergaan) wie beroven we dan? Ik geloof…
1. We beroven onszelf
Er is geen groter gift dat we kunnen ontvangen dan zo’n kleine bundel knuffels en liefde. We kunnen nooit
één van de kostbare kinderen opgeven die God ons gegeven heeft, toch?
2. We beroven onze kinderen
De grootste gift die we onze kinderen kunnen geven is een andere broer of zus, een vriend voor het leven.
Hoe meer kinderen in huis, hoe meer plezier, gemeenschap, en vriendschap. Ik had maar 2 broers en
zussen en ik voelde me beroofd, vooral omdat we opgroeiden en in verschillende landen woonden en
elkaar jarenlang niet zagen.
3. We beroven de grootouders
Grootouders krijgen een onderscheiding door hun kleinkinderen (Spreuken 17:6). En zovelen hebben
vandaag de dag geen kleinkinderen, of maar een of twee.
4. We beroven de maatschappij
Kinderen die opgegroeid zijn in de wegen van God zijn in de gelegenheid om de samenleving te zegenen en
Gods liefde, licht en waarheid te brengen in een lijdende wereld.
5. We beroven toekomstige generaties
Ieder kind dat geweigerd wordt is niet alleen één kind, maar een heel geslacht dat voor altijd verloren is.
6. We beroven de kerk
Elke voorganger wil dat zijn kerk toeneemt. We verlangen naar nieuwe bekeerlingen die onze kerken
vullen, maar de beste manier om onze kerken te vullen is door godvrezende gezinnen. Een kerk die gevuld
is met groeiende gezinnen is een enthousiaste kerk.
7. We beroven de eeuwigheid
Ieder kind dat wordt ontvangen, heeft een eeuwige ziel die voor altijd zal leven. God wil de eeuwigheid
vullen met verloste kinderen.
8. We beroven God
God verwacht een godvrezend nageslacht uit iedere huwelijkseenheid (Maleachi 2:15). Hij heeft plannen
voor elk kind dat Hij voorbestemd heeft om in deze wereld te komen.

Gespreksvragen bij hoofdstuk 14 – Moeders zijn vruchtbaar
1. Wat zijn de consequenties van het zijn van een lege wijnstok?

2. God zegt dat kinderen een beloning van Hem zijn (Psalm 127:3). Hoe komt het dan denk je dat veel
moeders Gods beloning niet willen ontvangen?

3. Waarom denk je dat de meerderheid van de kerken grote gezinnen niet aanmoedigt?

4. Waarom werden de kinderen van Israël een bedreiging voor de Farao en de mensen van Egypte? Hoe
kun je dit relateren aan de kerk nu?

