Hoofdstuk 12

Moeders zijn waakhonden
‘Opdat zij de jongere vrouwen leren… te zorgen voor hun huishouden’.
(Titus 2:4, 5).
De uitdrukking ‘te zorgen voor hun huishouden’ in Titus 2:5 is vertaald vanuit 2 verschillende manuscripten.
Het eerste is oikourogo, wat afstamt van 2 woorden:
oikos betekent ‘huis’ en ergon betekent ‘werk’.
Het woord betekent letterlijk THUIS-WERKERS!
Met andere woorden: de moeder is niet aan het werk in de zakelijke wereld, maar thuis.
Het tweede is oikouros, en dat komt ook van 2 Griekse woorden:
Oikos betekent ‘een thuis, een woning, een metonymie – een huishouden of familie’ en ouros betekent ‘te
bewaken, te kijken, te houden, een overzicht te hebben en verantwoordelijk zijn voor iets’.
Deze vertaling betekent letterlijk HUIS-BEWAKERS!
Het is een beeld van ‘kasteelbeschermer’ die het beschermt tegen ieder vorm van indringers.
Het bovenstaande woord wordt alleen gebruikt in dit Schriftgedeelte van het Nieuwe Testament. Daarom
moeten we kijken naar dezelfde woorden in de Griekse taal om het volledig te kunnen begrijpen. Dit
woord, en alle afgeleiden ervan, wordt gebruikt in de context van een vrouw die thuisblijft om haar
huishouden vorm te geven. In ons huidige taalgebruik kan het verwijzen naar een waakhond die zijn huis
bewaakt. Het werd ook gebruikt voor mannen die thuisbleven om militaire dienst te vermijden. Daarom
werden zij thuis-blijf-mannen genoemd.
Daarom betekent dit woord een ‘thuisblijf-moeder’, en dat is ook de exacte uitleg van de Strong
concordantie: ‘een blijver in huis’. Ze blijft niet thuis, om maar thuis te zijn. Ze is thuis om op te letten en
haar huis te bewaken. Ze is een Waakhond. En wat is het nut van een waakhond als die niet thuis is?
Uit het woordenboek…
Een BEWAKER is:
Iemand die anderen beschermt tegen kwaad; iemand die waakt over,
iemand die beschermt, verdedigt, beschut, in bedwang houdt,
iemand die voorzorgsmaatregelen neemt om te beschermen,
iemand die handelt als een wachter,
iemand die verdedigt, en iemand die waakzaam is en op de hoede.
Een BESCHERMER is:
iemand die beschermt tegen kwaad of gevaar.
Een VERDEDIGER is:
iemand die afweert en/of een aanval afweert,
iemand die een ander beschermt tegen kwaad of gevaar,
iemand die steunt of onderhoudt door gesprek of daden,
iemand die op de bres springt,
iemand die zich verzet tegen een vijand voor iemand anders,
iemand die pleit voor andermans zaak in hun verdediging,
iemand die handelt op basis van iemand die beschuldigd wordt, en iemand die beschermt.

Dit klinkt als een voltijdse baan of niet? Eén van de meest belangrijke rollen van het moederschap is om
een VOLTIJDS BEWAKER te zijn. We zijn in dienst van een beveiligingsbedrijf.
JE BENT EEN PORTIER
Lieve vrouw en moeder, God heeft genadig een huis aan jou gegeven om er een heiligdom van te maken
waar God graag wil wonen. Jij bent de bewaker, de beschermer, en de verdediger van je huis. Het is geen
onbelangrijk werk. Jij onthult hoe God is wanneer je een getrouwe portier bent, want God Zelf is een Waker
en een Beschermer.
Het woord ‘zorgen’ in de HSV of ‘zorgzaam’ in de NBV is van het Hebreeuwse woord ‘shamar’, en betekent
‘veilig houden, volharden, bewaken, beschermen, waken, om zich in te dekken.
De allereerste keer dat dit woord gebruikt wordt betreft het ‘thuis’. Genesis 2:15: ‘De HEERE God nam de
mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken (abad, erin te werken) en te onderhouden
(shamar)’. Wat is Gods plan? We moeten werken in ons huis en het bewaken.
Het Hebreeuwse woord shamar is hetzelfde woord dat voor God wordt gebruikt: die onze Bewaarder is en
de Bewaarder van Israël.
God openbaart Zichzelf als de Bewaarder 6 keer in Psalm 121:3-8:
v. 3: Hij zal uw voet, niet laten wankelen: uw Bewaarder (shamar) zal niet sluimeren.
v. 4: Zie, de Bewaarder (shamar) van Israël zal niet sluimeren of slapen
v. 5: De Heere is uw Bewaarder (shamar): de HEERE is de schaduw aan uw rechterhand.
v. 6: De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht.
v. 7: De HEERE zal u bewaren (shamar) voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren (shamar).”
v. 8: De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren (shamar), van nu aan tot in eeuwigheid.”
God herinnert ons ook:
Genesis 15:1: ‘Ik ben voor u een schild’.
Psalm 144:2: ‘Mijn goedertierenheid en mijn burcht, mijn veilige vesting en mijn, ja, mijn Bevrijder, mijn
schild, tot Wie ik de toevlucht heb genomen’.
Jesaja 27: 3: ‘Ik, de HEERE, bescherm hem, elk ogenblik bevochtig Ik hem. Opdat de vijand hem niet kan
beschadigen, bescherm Ik hem nacht en dag’.
Jeremia 31: 28: ‘Dan zal het gebeuren, dat Ik ten aanzien van hen zal waken om te bouwen en te planten…’
Wat een zegen om te weten dat God nooit het waken over ons opgeeft. Hij gaat nooit slapen tijdens Zijn
werk! Hij waakt over ons ingaan en over ons uitgaan. Hij mist niet één ding. We zijn voortdurend in Zijn
waakzame zorg. God beschermt ons individueel, maar Hij beschermt ook onze huizen, speciaal als we Hem
vrezen. Psalm 34:8 zegt: ‘De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen’. En Hij
heeft speciaal aan Israël belooft om hen te beschermen. Het land Israël zou vandaag niet bestaan als God
niet over hen had gewaakt.
Net zoals God getrouw over ons waakt, moeten wij getrouw over de kamers, muren, deuren en poorten
van ons huis waken en deze beschermen. In Openbaringen 21:12 lezen we dat God 12 engelen heeft
aangewezen om de 12 poorten te beschermen van het hemelse Jeruzalem. Als God oordeelt dat het
belangrijk is om de poorten van Zijn stad te beschermen, moeten wij het ook serieus nemen om de poorten
van ons huis te beschermen.
In de periode van Davids tempel waren er 4.000 poortwachters aangewezen (ze wisselden de plichten af)
om de ingang en de schatten van de tempel te bewaken. Als we de Schriften lezen over de poortwachters,
zien we dat zij van een bepaald kaliber moesten zijn. Het konden geen watjes zijn. Ze werden niet zomaar
poortwachter. 1 Kronieken 9:22-29 vertelt ons dat ze ‘werden gekozen’, ‘bevestigd’, ‘overzicht kregen’,
‘leiding namen’, en ‘aangewezen waren’. Het Hebreeuwse woord voor ‘kiezen’ is ‘barbar’ en betekent:

onderzocht, gereinigd, gepolijst, gezuiverd, gespoeld en schoongemaakt. Ze waren onderzocht en gereinigd
voor ze hun taken als poortwachter konden doen.
Het is verbazingwekkend om de verschillende karaktereigenschappen te lezen die vereist waren voor
poortwachters. Deze kwaliteiten moeten ook een deel zijn van onze cv als poortwachters van onze huizen.
Laten we eens kijken naar het benodigde cv:
1. WE MOETEN BETROUWBAAR ZIJN
1 Kronieken 9:22 vertelt ons dat David en Samuel poortwachters aanstelden op ‘vertrouwde posities’.1 Het
woord in het Hebreeuws is ‘emuwnah’ en betekent: morele trouw, getrouw, stabiel, waarachtig. Een heel
aantal vertalingen gebruikt het woord betrouwbaar.
1 Kronieken 9:26: ‘Want in dat ambt waren zij de vier voornaamste poortwachters. Zij waren Levieten. Zij
gingen over de voorraadkamers en over de schatkamers van het huis van God’. Het vraagt getrouwheid om
een poortwachter te zijn. We kunnen dit werk niet opgeven. We kunnen onze poorten niet effectief
beschermen als we ze verlaten.
2. WE MOETEN GEREINIGD ZIJN
Koning Jojada van Juda: ‘stelde poortwachters aan bij de poorten van het huis van de HEERE, zodat niemand
die om welke reden dan ook onrein was, binnen kon komen’ (2 Kronieken 23:19). Poortwachters waren
verantwoordelijk om de tempel te beschermen tegen mensen die onrein waren en binnen wilden gaan. Ze
moesten zeker weten dat er niets onheiligs of onreins door de poorten ging als ze de tempel bewaakten.
Het waren nauwkeurige poortwachters. Ze konden geen klein beetje onreinheid in het huis van de Heere
toelaten, zelfs niet het kleinste beetje. Een klein beetje groeit naar meer. ‘Weet u niet dat een klein beetje
zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?’ vraagt Paulus in 1 Korinthe 5:6.
Ezechiël 44:9: ‘Geen enkele vreemdeling, onbesneden van hart en onbesneden van lichaam, mag in Mijn
heiligdom binnenkomen’.
Als je jouw huis van de Heere beschermt, moet je geen onreinheid in je huis laten binnenkomen. Satan
doet zijn best om het naar binnen te smokkelen, maar jij bent de poortwachter. Onreinheid komt niet langs
jou heen! Deze morgen las ik een bericht op Facebook van een vriend: “Zojuist heb ik vijf telefoons, vier
laptops en twee tablets in beslag genomen. Ik zal deze kinderen weer in vorm brengen.”
Soms kan een onreinheid ongemerkt binnenkomen, maar zodra we het zien, moeten we ervan af komen.
Koning Josia beval in zijn tijd de priesters en de poortwachters om al het vaatwerk uit de tempel te halen
dat voor andere goden gemaakt was en het werd tot as verbrand (2 Koningen 23:4). Onze eerste taak als
poortwachters is om te waken tegen onreinheid van buitenaf, maar als het binnen komt, komen we in actie
en gooien het naar buiten.
Toen Nehemia de poorten van de Jeruzalem aan het herstellen was zei hij ‘tegen de Levieten dat ze zich
moesten reinigen en dat ze de poorten zouden komen te bewaken om de sabbatdag te heiligen’ (Nehemia
13:22). Poortwachters moesten gereinigd worden voordat ze hun werk konden doen. Wij moeten ook onze
gedachten, harten en geesten dagelijks schoonmaken door het bloed van Jezus, zodat we ons huis schoon
kunnen houden.
2 Korinthe 7:1: ‘Laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging
volbrengen in het vrezen van God’.
- We hebben gereinigde moeders nodig om gereinigde poorten te krijgen! -
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3. WE MOETEN ALERT ZIJN
1 Kronieken 9:19 zegt dat de poortwachters waren: ‘toegewezen om de schatten van de tent te bewaken.’2
Een bewaker kan niet gaan slapen tijdens zijn dienst. Hij of zij moet altijd alert zijn met de ogen open. Vers
20 verwijst naar Pinehas die in vroeger tijden de leider was van de poortwachters.
Op een keer gingen de Israëlieten samen met de Midianieten Baäl aanbidden. De verbolgenheid van de
HEERE laaide op en Hij gebood om de kopstukken te laten doden. Terwijl dit oordeel werd uitgesproken
bracht één van de Israëlitische mannen brutaal een Midianietische vrouw in zijn tent!
Maar Pinehas deed zijn werk. Hij observeerde niet alleen het verraad; hij ondernam ook actie. Hij sprong
onmiddellijk op, pakte zijn speer, rende de man achterna in zijn tent, en doorboorde hen beide met de
speer. Hij was een alerte poortwachter.
Omdat Pinehas niet alleen keek, maar ook actie ondernam tegen het kwaad, zei God: “Zie, Ik geef hem Mijn
verbond van vrede: hij, en zijn nageslacht na hem, zullen het verbond van het eeuwige priesterschap
hebben, omdat hij zich voor zijn God heeft ingezet en verzoening voor de Israëlieten heeft gedaan” (Numeri
25:10-15 en Psalm 106:28-31). Het was als een poortwachter dat Pinehas opstond tegen het kwaad en het
oordeel van God over zijn volk stopte.
Als poortwachters van ons huis moeten ook wij alert zijn, niet alleen door te kijken met onze fysieke ogen
maar juist met de ogen van onze geest. Het heeft geen zin om een poortwachter te zijn als we niet alert zijn
om te zien wat er door onze poorten komt.
Jezus vertelt ons het verhaal van de man die op reis ging ‘en gebood de deurwachter waakzaam te zijn’.
(Markus 13:34).
4. WE MOETEN GOD BIJ ONS HEBBEN
1 Kronieken 9:20: ‘Pinehas, de zoon van Eleazar, was vroeger de verantwoordelijke leider van hen; de HEERE
was met hem’. We kunnen onze grote taak als poortwachter in ons huis niet vervullen zonder hulp van God.
We hebben Zijn aanwezigheid, kracht, wijsheid en zalving nodig op ieder moment van deze grote taak. We
kunnen niet effectief onze poorten bewaken zonder de kracht en aanwezigheid van God.
5. WE MOETEN STERK EN MOEDIG ZIJN
Ze kozen poortwachters die dapper, sterk en moedig waren. 1 Kronieken 26:6-9 beschrijft ze als:
‘strijdbare helden’
‘dappere mannen’
‘strijdbare mannen, bekwaam tot het dienstwerk’
Elke beschrijving gebruikt het Hebreeuwse woord chayil. Dit woord wordt gebruikt om Davids dappere
soldaten te beschrijven die ook sterke mannen van moed waren. Chayil is gebruikt in de context van het
uitgaan van een leger die naar het slagveld gaan en betekent ‘sterk, moedig en dapper.”
Portier zijn vraagt om kracht. De tempel was gevuld met goud en schatten. Kan je geloven dat het Heilige
der Heiligen alleen al 23 ton aan goud had? Het plafond, de muren, vloer, cherubijnen, en de ark van het
verbond waren allemaal overtrokken met puur goud. Er waren mensen die uit de tempel wilde stelen. Er
waren er die binnen wilden komen die niet ceremonieel gereinigd waren.
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Daarom moesten de poortwachters constant waken. Ze moesten elk persoon onderzoeken die in de tempel
kwam en waren in staat om mensen die met geweld binnen wilden komen te weerstaan. Het konden geen
zwakkelingen zijn. Ze moesten de kracht hebben van een ‘uitsmijter’ als de nood aan de man kwam.
Ik herinner me dat we een kerk oprichtten in de Gold Coast van Australië, een plaats met veel nachtclubs.
Onze kerk keek uit op het Jupiter Casino. Een van de eerste bekeerlingen die in onze kerk kwam was een
uitsmijter. Hij was een grote zwarte man. Eén stoot van hem en de ontvanger zou lamgeslagen zijn! Hij wist
geen ander werk wat hij kon doen dan ‘uitsmijter’ zijn en kwam elke avond voordat hij aan het werk moest
naar ons toe, en vroeg ons of we voor hem konden bidden! Het wonderlijke is dat God in deze man werkte
en nog werkt. 30 jaar later hij is nog steeds het Evangelie aan het vertellen!
Wist je dat het woord chayil ook gebruikt wordt om een vrouw te beschrijven? Spreuken 31:10 gebruikt
chayil als het zegt: ‘Wie zal een deugdelijke (chayil) vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te
boven’. Om een moeder en huisvrouw te zijn moeten we sterk en moedig zijn– speciaal als het gaat om
Gods waarheid, onze godvrezende overtuigingen, en in het tegenstaan van de vijand.
Als poortwachters van ons huis, moeten we dagelijks de wapenuitrusting van God aandoen en UITSMIJTEN
uit ons huis alles wat bedrog is, kwaad, en alles wat opstaat tegen ‘de kennis van God’ (2 Korinthe 5:10). We
onderzoeken alles en iedereen dat ons huis kan verontreinigen. Onze verantwoordelijkheid is niet alleen
om iedereen blij te maken, maar om ons huis gereinigd en heilig te houden.
1 Petrus 5:8 en 9: ‘Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende
leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Biedt weerstand aan hem, vast in het geloof’.
Jakobus 4:7: ‘Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vluchten’. Om te
weerstaan betekent niet om te accepteren wat onrein is en God bedroeft. Het betekent om je ertegen te
verzetten, ertegen op te staan, en te weerstaan. Dat betekent dat je er wat mee moet doen (Efeze 6:13)!
6. WE MOETEN WIJS ZIJN
1 Kronieken 26:14 heeft het over Zecharja de poortwachter die vermeld wordt als een ‘verstandig
raadsman’. We hebben absoluut Gods wijsheid nodig als we waken over de poorten van ons huis. We
durven niet genoegen te nemen met de humanistische wijsheid die iedereen om ons heen beweerd. We
moeten de Heere zoeken en Zijn Woord en Zijn wijsheid oefenen, wat vaak het tegenovergestelde is van de
menselijke wijsheid.
7. WE MOETEN ALLE KANTEN BEWAKEN EN DE HELE NACHT
1 Kronieken 9:24: ‘Naar de vier windstreken waren de poortwachters opgesteld; naar het oosten, naar het
westen, naar het noorden en naar het zuiden’. We kunnen niet een kant of een deur onbewaakt laten. Het
is belangrijk om ons huis en ons gezin dagelijks te omheinen met gebed want Satan zoekt constant naar
openingen of een zwak gedeelte om binnen te komen (Job 1:10 en 1 Petrus 5:8, 9). Onze taak is om ieder
lid van onze familie te beschermen voor de verwoestende vijanden. Andere Schriftgedeelten over
poortwachters zeggen dat ze moeten waken bij ‘elke poort’ (1 Kronieken 26:13; 2 Kronieken 8:14; en
35:15).
Sommige poortwachters waren de hele nacht in het huis van God om het dag en nacht te bewaken. Wij
moeten ze ook bewaken, dag en nacht. We kunnen natuurlijk niet de hele nacht wakker blijven, maar net
zoals we alles controleren en de lichten uit doen voor we gaan slapen, zo kunnen we ook controleren hoe
het met ieder gezinslid gaat, waar ze zijn, wat ze gaan doen en op welke tijd ze thuiskomen. Daarna
vertrouwen we hun lichamen en zielen toe aan God, en bouwen we een beschermende haag van gebed om
ze heen. Grijp vast aan de wonderlijke belofte van Psalm 34:8: ‘De engel van de HEERE legert zich, rondom
hen die Hem vrezen, en redt hen’. Beter weten we zeker dat we wandelen in de vreze des Heeren.

8. WE MOETEN WAKEN OVER WAT ERIN KOMT EN WAT ERUIT GAAT
Ezechiël 14:44 vertelt ons over ‘aanstellen tot mannen die hun taak ten behoeve van het huis vervullen,
voor heel de dienst ervan en voor alles wat er gedaan wordt’. 1 Kronieken 9:28 vertelt ons over een zekere
poortwachter die ‘ging over de voorwerpen voor de dienst, want per aantal brachten zij die naar binnen en
per aantal brachten zij die naar buiten’.
Als een bewaker en poortwachter van ons huis moeten we ook over alle details waken die in ons huis
gebeuren. Onze kraaloogjes kijken wat er in ons huis komt, en wat eruit gaat! Niets ontgaat de ogen van
moeder!
9. WE MOETEN OVER ALLES WAKEN
1 Kronieken 9:29 verteld ons over de poortwachters die ‘gingen over de voorwerpen voor de dienst… en
anderen van hen waren aangesteld over de voorwerpen, namelijk over al de heilige voorwerpen, over de
meelbloem, over de wijn, de olie, de wierook en de specerijen’. Alles in ons huis is belangrijk. Wij zijn de
bewaarders van onze meubels en daarom moeten we ook onze kinderen leren om de meubels en
bezittingen te respecteren. Ik sta mijn kinderen niet toe om te springen op de banken. Geef ze een
trampoline om te springen!
Ik laat de kinderen alleen toe om in de keuken of aan de eettafel te eten, nooit in de slaapkamer of in de
rest van het huis. Het maakt meer kruimels, en meer vlekken op het tapijt, en geeft meer onnodig werk
voor de moeder. Ook zijn de kinderen niet toegestaan om kauwgom te eten in huis. Er is niets ergers dan
kauwgom vast op de vloer te vinden of op de meubels. Om het probleem op te lossen, verban ik het! Elk
van ons is anders, dus jij stelt de regels die belangrijk zijn voor jou. En als de bewaker van het huis, zorg jij
ervoor dat de kinderen binnen deze grenzen blijven.
We zijn ook de bewaarders van het voedsel zoals dit Schriftgedeelte zegt. Alles is heilig in jouw huis als God
er leeft. Als huisbewaarder en poortwachter kijk je goed naar wat voor voedselvoorraad je hebt. Je zorgt
ervoor dat je basisvoedsel op voorraad hebt, zonder dat het opraakt. Bestellen in grote hoeveelheid is vaak
goedkoper op lange termijn. Als je constant te weinig basisvoorraad hebt, en naar de winkel moet rijden
om aan te vullen, geef je vaak meer geld uit. Je hebt alleen voedsel in je voorraadkast die gezond zijn voor
de kinderen, zo hoef je niet constant nee te zeggen tegen hen als ze junkvoedsel willen eten.
1 Kronieken 9:31 vertelt ons over Mattithja, die de eerstgeborene was van Sallum (hoofd van de
poortwachters). Hij had de verantwoordelijkheid om te kijken ‘over het bakwerk’. Is dat niet wonderlijk om
te zien dat al deze dingen belangrijk waren in het houden van Gods huis, net zoals in ons huis? Koken,
bakken, potten en pannen zijn allemaal een deel van Gods dienst.
Spreuken 31:27: ‘Zij houdt de gangen van haar huisgezin in het oog, en het brood van luiheid eet zij niet’.
10. WE MOETEN BEWAKERS ZIJN VAN HET ALTAAR
Ezechiël 40:46: ‘De kamer waarvan de voorkant op het noorden uitziet, is voor de priesters bestemd die hun
taak ten behoeve van het altaar vervullen. Dat zijn de zonen van Zadok, die uit de Levieten tot de HEERE
mogen naderen om Hem te dienen’.
Het altaar was de plek waar ze de dagelijkse offeranden bijwoonden. God beval dat het vuur op het offer
nooit mocht uitgaan en constant moest branden. Om dat te bewerken moesten ze iedere morgen en avond
eraan deelnemen (Leviticus 6:20). Ook al hebben we niet langer een fysiek altaar, dit is het voorbeeld van
onze ontmoeting met God elke morgen en elke avond, een principe dat God heeft geopenbaard in de tijden
van de tabernakel de tempel. Ze moesten het altaar bewaken. Ze moesten het vuur constant laten
branden. Op dezelfde manier moeten wij het altaar constant laten branden in ons huis. We kunnen niet
verslappen. We moeten trouw onze gezinnen bijeen verzamelen, in de ochtend en in de avond, om God te
aanbidden en te luisteren naar wat Hij tot ons spreekt.

Bewaak jij je altaar in je huis? Of sta je toe dat andere dingen het verdringen? Onze toewijding aan de
morgen- en de avondontmoeting met God onthult onze ware toewijding als gezin aan God. Het is makkelijk
om te zeggen dat we een christelijke familie zijn, maar de toewijding iedere dag aan ons familie-altaar
bewijst of God belangrijk is in onze huizen, of niet.
Lees ook Exodus 27:20 en 29:38-42.
Voor verdere informatie over het ochtend- en avondprincipe ga naar:
http://aboverubies.org/morning-evening-principle
11. WE MOETEN BEWAKERS ZIJN VAN HET HUWELIJK
Maleachi 2:15 en 16: ‘Heeft Hij er niet maar één gemaakt, hoewel Hij nog geest overhad? En waarom die
ene? Hij zocht een goddelijk nageslacht. Daarom, wees op uw hoede met uw geest, en handel niet
trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd. Want de HEERE, de God van Israël, zegt dat Hij het wegsturen
van de eigen vrouw haat, hoewel men het geweld bedekt met zijn gewaad, zegt de HEERE van de
legermachten. Wees dus op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos’.
God haat scheidingen, speciaal omdat het invloed heeft op de kinderen. God zoekt naar een godvrezend
nageslacht vanuit een huwelijksverbond en Hij weet dat een scheiding negatieve impact heeft op hun
leven. Daarom zegt Hij: ‘wees op uw hoede met uw geest’. Bewaak het zodat je niet bitter of hard wordt
naar je echtgenoot. Een hard hart is de wortel van scheiding. Wees de poortwachter van je huwelijk. Sta
geen harde, bittere, pijnlijke, hatelijke, of negatieve gedachten toe om wortel te schieten in je hart. Gooi ze
uit je gedachten, voordat ze je vasthouden.
12. WE MOETEN WAAKZAME GEBEDSBEWAKERS ZIJN
Jezus zei in Mattheüs 26:41: ‘Waak en bidt, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar
het vlees is zwak’
Jezus zei ook in Markus 13:33: ‘Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is’. Het is niet
genoeg om te waken, we moeten ook bidden. Het bewaken van ons huis gebeurt grotendeels door middel
van gebed. We bewaken niet alleen de fysieke poorten, maar ook de poort van het oor, de poort van het
oog en de poort van het hart. Dit vraagt veel waakgebed voor onze kinderen. Het is onmogelijk om een
goede poortwachter te zijn in je huis zonder een vrouw van gebed te zijn. Dit zou eigenlijk nummer 1
moeten zijn van het overzicht, in plaats van het laatste.
Lukas 12:39: “Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou,
hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.”
Lukas 21:34-36: “Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en
dronkenschap en door zorgen over alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want
als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid
dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen
bestaan voor de zoon des mensen.”
BESCHERMING AAN DE BUITEN EN BINNENKANT
Bewaak je kinderen in wat ze zien op de TV. Bewaak ze in wat ze luisteren – de CD’s, de radio, etc. Bewaak
wat ze lezen. We hebben hemelse wijsheid van God nodig voor vandaag de dag, met IPad’s, IPhone’s en
alle andere beschikbare sociale media. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn.
Veel ouders gebruiken filters voor TV en elektronica. Dat is goed. Maar ik denk dat er iets nog belangrijker
is. We moeten de harten van onze kinderen inprenten met een haat en afschuw van het kwaad. Het is niet
genoeg om uitwendig te beschermen. Ze moeten ook hun eigen innerlijke bescherming hebben. Hoe
verkrijgen ze dit? Ik geloof dat onze kinderen dit overnemen van onze houding. Als ze zien dat wij heftig
tegen het kwaad zijn, omarmen zij deze geest ook.

Op een keer reisde onze 14-jaar oude kleindochter mee met ons op een spreektour. “Chalice,” vroeg ik aan
haar, “wat zou jij doen als er iets slechts op je IPad komt?” Ze nam niet lang de tijd om na te denken. Ze
reageerde direct met “Oh oma, ik zou kotsen. Ik zou geschokt zijn!”
Ze had al een ingebouwde haat tegen het kwaad.
God beveelt ons om het kwade te haten en het rechtvaardige lief te hebben. Dit moet onze houding zijn die
we doorgeven aan onze kinderen. We moeten hen het VERSCHIL leren tussen het kwade en het
rechtvaardige; tussen heilig en ontheilig. Er is geen middenweg. Geen halve maatstaf. Geen halfhartigheid.
Geen compromis. Geen tolerantie van wat God zegt wat kwaad en gruwelijk is. We volgen God of we
volgen de satan.
Leviticus 10:10: ‘Zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en het onheilige, tussen het
onreine en het reine’.
Ezechiël 22:26: ‘Zijn priesters hebben Mijn wet geweld aangedaan, zij hebben de aan Mij geheiligde gaven
ontheiligd. Tussen heilig en onheilig hebben zij geen onderscheid gemaakt en het verschil tussen onrein en
rein hebben zij niet duidelijk gemaakt’.
Ezechiël 44:23: ‘Zij moeten Mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en onheilig, en hun het onderscheid
laten weten tussen onrein en rein. Bij een rechtszaak moeten zij optreden om recht te doen.
Overeenkomstig Mijn bepalingen moeten zij die voeren’
De bovenstaande woorden werden gesproken tot de priesters en de leraren van Israël. Wij zijn ook de
leraren en priesters van ons gezin en we hebben dezelfde opdracht van God om onze kinderen het verschil
te leren tussen rein en onrein. We zijn niet geroepen om het kwaad te tolereren, maar om het uit te wissen
(Hebreeën 2:14, 15 en 1 Johannes 3:8).
Laten we God-liefhebbende, kwaad-hatende kinderen opvoeden, die hun naasten hartstochtelijk
liefhebben, maar die nooit datgene tolereren wat God haat. Dit zijn de enige mensen die de wereld op zijn
kop kunnen zetten.
VRIENDSCHAPPEN
We moeten speciaal waken over hun vriendschappen. Als ze ouder worden, hebben vriendschappen een
enorme invloed op hun leven. Het is van het hoogste belang dat we ze leiden en beschermen in hun
vriendschappen. We hebben onze kinderen opgevoed met het volgende Schriftgedeelte: ‘Wie met wijzen
omgaat, zal wijs worden, maar wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan’ (Spreuken 13:20).
Ik geloof dat dit één van de belangrijkste gebieden is van bescherming. Je kunt de beste ouder zijn, je kunt
je kinderen getrouw de wegen van God onderwijzen, je kunt voor ze bidden, maar als je kinderen in het
verkeerde gezelschap terechtkomen, wordt al je godvrezende invloed weggespoeld. Groepsdruk is krachtig.
We moeten hen leiden naar de juiste vriendschappen voor het leven. Dat is waarom je godvrezende
wijsheid gebruikt waar je ze naar toe stuurt, om onderwezen te worden.
Er zijn tijden waarin we onze kinderen en tieners moeten waarschuwen. God zei tegen Ezechiël: “En u,
mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit Mijn mond horen
en u moet hen namens Mij waarschuwen. Als Ik tegen de goddeloze zeg: Goddeloze, u zult zeker sterven, en
u hebt niet gesproken om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn
ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen.”
Dit is een eng Schriftgedeelte om je als moeder te geven, maar ja, het is op ons van toepassing! We hebben
de verantwoordelijkheid om onze kinderen te waarschuwen als ze afwijken op het verkeerde pad. Sommige
ouders willen hun kinderen (of tieners) niet confronteren voor het geval dat ze afgewezen worden. Ze laten
ze liever gaan in hun zonden en hun eigenzinnige pad. Dit is geen getrouw ouderschap. God houdt ons als
ouders verantwoordelijk om leven-gevende raad te geven, ook wanneer het hen niet aanstaat. Heb je

opgemerkt dat dit Schriftgedeelte zegt dat je ze moet waarschuwen OM HUN LEVEN TE REDDEN? Ja, hun
levens hier op aarde, maar nog veel belangrijker, hun eeuwige bestemming!
Paulus geeft het weer in zijn eigen woorden in Handelingen 20:26-28 als hij zegt: ‘Daarom betuig ik u op de
huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit
van God te verkondigen’. Paulus schreef aan de gelovigen om hen te WAARSCHUWEN in Handelingen
20:31; 1 Korinthe 4:14; Kolossenzen 1:28; 3:16; 1 Tessalonicenzen 4:6; 5:12, 14; en 2 Tessalonicenzen 3:15.
JE BENT EEN BOUWER VAN BESCHUTTING
Job 1:10: ‘Hebt U niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft, een beschutting gemaakt? Het werk
van zijn handen hebt U gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land.
God plaatste een onzichtbare muur van bescherming om Job en zijn gezin. Satan was niet in staat om Job
aan te raken, totdat God toestemming gaf en die muur van bescherming weghaalde.
Het woord voor ‘beschutting’ is suwk.
Het betekent ‘insluiten, een hek, een haag, een muur’.
Ik weet zeker dat ieder van ons verlangt naar een onzichtbare beschutting van God om ons leven, onze
gezinnen en onze huizen.
HOE BOUWEN WE EEN BESCHUTTING OM ONZE GEZINNEN HEEN?
Bekijk Job 1:1-5 opnieuw.
1) Houd je hart oprecht voor God
Het is belangrijk om korte lijntjes te houden met de Heere zodat we de zonde niet onbegrensd toelaten in
onze levens. We moeten dagelijks het gebed van David bidden in Psalm 19:15: ‘Laat de woorden van mijn
mond en de overdenking van mijn hart, welgevallig zijn voor Uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn
Verlosser.’
Waarom bouwde God een beschutting om Job? Omdat hij oprecht was, vroom en godvrezend, hij keerde
zich af van het kwaad, en heiligde steeds zijn gezin.
2) Bid
Deze beschutting is geen aardse beschutting, en we kunnen ze niet met onze ogen zien. Daarom moeten
we deze bouwen en bewaren in het geestelijke rijk. Dit doen we door ons dagelijks gebed. Soms moeten we
vasten en bidden. Soms moeten we de ‘sterke man’ binden die probeert in ons huis te komen (Mattheüs
16:19 en Lukas 11:21 en 22). Soms moeten we opstaan in onze geest en in de naam van Jezus de autoriteit
nemen over de situatie. Soms is het niet genoeg om te bidden; dan moeten we een plek zoeken waar we
vrijuit onze wanhoop kunnen uitschreeuwen naar God.
Als je opstandigheid ziet in je kinderen, neem er de autoriteit over in het geestelijk rijk, en bouw dan
opnieuw gehoorzaamheid en onderwerping in hun levens. Als je bedrog ziet, neem er de autoriteit over in
het geestelijke rijk, en bouw een geest van waarheid rondom hun gedachten en harten.
3) Vul de gaten
We moeten de muur van bescherming rond onze huizen in goede staat houden. Wanneer je een gat in de
muur ziet, rust niet totdat hij gemaakt is. Als je dagelijks de muur van bescherming om je gezin in stand
houdt, zal de vijand zijn vurige peilen niet kunnen sturen.
We moeten dagelijks onze kinderen oefenen en onderwijzen in het prachtige principe van Efeze 4:26: ‘Laat
de zon niet ondergaan over uw boosheid’. Als we dit principe dagelijks toepassen in onze gezinnen, stelt dat
ons in staat om de muur van bescherming om onze huizen te behouden.

Spreuken 24:30-34 vertelt ons het verhaal van een man met een wijngaard die niet toegewijd was. Omdat
hij lui was, waren de muren van zijn huis afgebrokkeld, overal groeiden doornen, en onkruid bedekte de
grond. Houd de geestelijke muur van je huis in goede conditie.
Jesaja 58:12: ‘En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er
weer kan wonen’
Het Hebreeuwse woord voor ‘dichtmaken’ is gadar.
Het betekent ‘omheinen van binnen of buiten, een hek eromheen plaatsen, bedekken, verzegelen’.
Het is onze taak om dagelijks de gaten in de muur te bedekken. Het maakt deel uit van onze
moederschapsbediening.
Omdat onze rol van moederschap zo belangrijk is, is het goed om een doel te hebben wat ons gefocust
houdt. Eén van mijn doelen staat in het Schriftgedeelte 1 Thessalonicenzen 5:23: ‘En mogen uw geheel
oprechte geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.’
Dit was Paulus’ gebed voor de christenen in Tessalonica. Dit is mijn gebed en doel voor onze kinderen en
kleinkinderen.
Het Griekse woord voor ‘bewaard’ is tereo.
Het betekent ‘bewaken tegen verlies of letsel door er op te letten’.
Wat een gigantische taak! Om over onze kinderen te waken – over hun geest, ziel en lichaam zodat er niets
verloren gaat of gebrek lijdt door de vijand van hun ziel! Wij beschermen van nature onze kinderen voor
fysiek gevaar, maar hoeveel meer zouden we hen moeten beschermen voor geestelijk gevaar!
DE UITDAGING
Het is gemakkelijk om betrokken te raken bij veel activiteiten buitenshuis, hé? We kunnen ons zelfs
wortelen in het dienen in de kerk. Dit is juist waar Satan van houdt. Hij wil dat we zo druk zijn met ‘goede’
werken dat we uiteindelijk onze grootste dienst aan de Heere negeren: het zorgen voor onze eigen
kinderen en ons huis leiden. Wat is het nut van anderen helpen buitenshuis, als ons eigen huis een
puinhoop is?
Ik word uitgedaagd door de woorden van Hooglied 1:6: ‘Zij maakten mij tot bewaakster van de
wijngaarden. Maar mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt’.
Als we meer tijd besteden aan de zorg voor andere wijngaarden, in plaats van trouw onze eigen wijngaard
te verzorgen, behagen we God niet. Lieve moeder, je grootste dienst voor God is nu in je eigen huis. Wees
gericht op je eigen wijngaard en zorg ervoor dat hij bewaterd is, bemest en beschermd, voordat je je
beschikbaar stelt voor andere wijngaarden!
Zie je ook nog iets anders in dit Schriftgedeelte? ‘Zij maakten mij…’ Hoe makkelijk is het onszelf door
anderen te laten pushen om dingen doen, zelfs ‘edele’ dingen. Laat me je een klein geheim vertellen. De
Heilige Geest laat je geen dingen ‘doen’. Hij maakt je zacht vrij om te wandelen in het pad van Gods
volmaakte wil. Als je gezegend bent met kinderen, is het Gods volmaakte wil voor jou om de beste moeder
en huisvrouw te zijn om je gezin te zegenen en God te verheerlijken.
Raak niet misleid om te werken in andere wijngaarden terwijl je je eigen wijngaard onbeheerd achterlaat.

Gespreksvragen bij hoofdstuk 12 – Moeders zijn waakhonden
1. Wat zegt God in Zijn Woord over het waken over de vriendschappen van onze kinderen en wat moeten
we onze kinderen leren over hun vriendschappen?
a) Exodus 23:2a:
b) 2 Kronieken 19:2 en 1 Johannes 2:15-17:
c) Psalm 1:1; 26:4; en 106:35:
d) Psalm 31:6a; 101:3-5; en 139:21, 22:
e) Psalm 119:115; Spreuken 1:10; 4:14, 15; 14:7; Efeze 5:7, 8; en 2 Tes 3:6-8:
f)

Spreuken 22:24, 25; 2 Korinthe 6:14-18; Hebreeën 10:24, 25; en Jakobus 4:4:

g) Spreuken 13:20; 28:7b; en 1 Korinthe 15:33:

2. Welk soort vrienden moeten we bij onze kinderen aanmoedigen om zich aan te verbinden?
a) Psalm 101:6:
b) Psalm 119:63, 74:
c) Spreuken 13:20a:
d) 1 Johannes 3:14:

3. Wat betekent het om een BEWAKER en een BESCHERMER van je huis te zijn?

4. Bespreek of schrijf op welke uitdagingen jij hebt in het beschermen van je kinderen voor de subtiele
invloeden van de vijand op hun zielen, en hoe jij ze beter zou kunnen beschermen.

5. Bespreek de volgende mogelijke situatie: Een vriend belt je op en heeft je hulp nodig. Het is bedtijd – je
kinderen rennen rond en beginnen te vechten met elkaar. Wat doe je?

6. Vertel hoe je de balans houdt tussen ‘het bezig zijn in je eigen wijngaard’ en het helpen in andere
wijngaarden.

7. Lees Filippenzen 4:8. Schrijf de dingen op waarvan God wil dat wij de gedachten van onze kinderen op
richten.

