Hoofdstuk 21

Moeders vervullen Gods plan
‘Heel Juda stond voor het aangezicht van de HEERE, ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en
hun zonen.’ 2 Kronieken 20:13
Waarom zijn het de moeders die Gods volmaakte wil uitoefenen? Omdat GOD VAN KINDEREN
HOUDT! Ik vraag me af of iemand van ons echt begrijpt hoeveel God van baby's en kinderen
houdt. Ze waren in de eerste plaats Zijn idee. We zien Gods hart als we 2 Samuël 12:24 lezen.
Toen Salomo bij David en Bathseba werd geboren, zegt de Schrift: ‘En de HEERE had hem lief’.
God hield van deze kleine baby zoals Hij van alle baby's houdt.
God is zo geïnteresseerd in kinderen dat Hij voor elk aspect van hun groei een ander woord heeft,
van geboorte tot volwassenheid en in elke omstandigheid. Ik was absoluut verrast over hoeveel
verschillende Hebreeuwse woorden God gebruikt heeft om kinderen te beschrijven. Ik heb er 50
gevonden en ik hoop dat ik er geen gemist heb. Laten we ze samen eens bekijken.
1. Banah. Dit Hebreeuwse woord betekent ‘bouwen’, en vormt het basiswoord voor ben. Het
wordt gebruikt voor kinderen in Genesis 16:2 en 30:3.
2. Ben. Dit is bij uitstek het meest gebruikte woord voor kinderen en komt van het grondwoord
banah. Het betekent ‘de bouwer van een familienaam’. Is dit niet een geweldige betekenis?
Onze kinderen moeten begrijpen dat ze helpen bij het opbouwen van de familienaam. Dit
moedigt hen aan om daar trots op te zijn, en verantwoordelijkheid voor te nemen. Ze zullen
niets willen doen dat hun familienaam in diskrediet brengt en oneer aandoet. Ze maken samen
met hun ouders deel uit van het team om het karakter en de integriteit van hun familienaam op
te bouwen. Dit woord geeft ook aan dat ze de familienaam zullen voortzetten en daarom wordt
deze vaak voor zonen gebruikt.
Hierna volgen enkele voorbeelden van de bijna 4.000 verwijzingen: Genesis 18:19; Exodus 21:
5; Psalm 127: 3; en Spreuken 20: 7. De vele keren dat het woord ‘ben’ in het Oude Testament
wordt gebruikt (plus alle andere woorden die hieronder worden genoemd), laat ons beseffen
hoeveel belang God aan kinderen hecht.
Ik weet zeker dat we allemaal beseffen hoe belangrijk ‘geloof’ in ons leven is; toch wordt het
woord maar twee keer gebruikt in het Oude Testament. Hoe zit het met ‘genade’? Dat wordt 39
keer gebruikt, en samen met het Nieuwe Testament 137 keer. ‘Liefde’ is een belangrijk thema
in de Bijbel. Het wordt echter maar 131 keer gebruikt in het Oude Testament; en 310 keer in
totaal met het Nieuwe Testament. En hoe zit het met ‘gebed’? Het woord ‘bidden’ wordt 245
keer gebruikt in het Oude Testament en slechts 68 in het Nieuwe. Maar het Hebreeuwse woord
voor kinderen, samen met alle andere namen die God voor kinderen gebruikt, loopt op tot in de
DUIZENDEN. Zou dit voor ons niet duidelijk maken hoe Gods hart is voor gezinnen en voor
kinderen? Laat dit ons niet Zijn wil zien waar wij onze focus op moeten leggen?
En toch, hoe vaak horen we een preek over kinderen in vergelijking met geloof, genade, liefde
of gebed? Denk je niet dat het hard nodig is om meer parallel met God te lopen?
3. Bar betekent ‘de erfgenaam’ (duidelijk voor de troon), ‘zoon’. Het komt vier keer voor, bijv. in
Psalm 2:12 en Spreuken 31:2.
4. Bath betekent ‘een dochter, de oogappel’ (Genesis 30:21; Exodus 10:9; en Hosea 1:6). Ik
telde dit woord 545 keer.

5. Bachuwr betekent ‘gerijpte, jonge krijger, een uitgelezen knappe jonge ongehuwde man,
geselecteerde.’ Het is alle training waard tot aan deze fase! Het wordt 45 keer gebruikt. Bijv.
Richteren 14:10; Psalm 78:63; 148:12; Spreuken 20:29; Prediker 11:9; Jesaja 62:5; Jeremia
31:13; Joel 2:28; en Amos 2:11. Saul was een ‘uitgelezen jonge man’ (1 Samuel 9:2). Het
meervoud bchuriym wordt maar één keer gebruikt in Numeri 11:28.
6. Bchurowth betekent ook ‘jeugd’. Het wordt gebruikt in Numeri 11:28 en Prediker 11:9. Zie ook
Prediker 12:1: ‘Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd.’
7. Bkowr betekent ‘de eerstgeborene, de oudste zoon’. (Genesis 43:33: Exodus 12:12; Numeri
l:20; 3:40; en 1 Kronieken 1:29). Het komt 112 keer voor.
8. Btjuwiah betekent ‘maagd, bruid, ongetrouwde vrouw’. (Genesis 24:16: Deuteronomium
22:23; Psalm 78:63 en Jesaja 62:5).
9. Ach betekent ‘broer, verwante’. Deze komt meer dan 600 keer voor, bijv. Genesis 24:29, 55;
37:8; 44:20; Spreuken 17:17; en 18:19.
10. Achowt betekent ‘een zus’. Dit wordt 100 keer gebruikt, bijv. Genesis 24:59; 34:14; Exodus
2:4; en Jozua 2:13.
11. Ariyriy betekent ‘verstoken van kinderen, kinderloos’. Wordt drie keer gebruikt in Genesis
15:2; Leviticus 20:20; en Jeremia 22:30.
12. Shakol betekent ook wel ‘kinderloos, onvruchtbaar, of een miskraam hebben’. Gebruikt in 1
Samuel 15:33; Hosea 9:14; en 9:12.
13. Elem betekent ‘een jongen, een jonge man, een jongeling, iets uit het zicht houden’. Wordt
alleen maar twee keer gebruikt in 1 Samuel 17:56 en 20:22.
14. Aluwm betekent ‘adolescentie, de kracht van de jeugd.’ Wordt vier keer gebruikt, bijv. Job
20:11; 33:25; en Jesaja 54:4.
15. Hareh betekent ‘ontvangen, met een kind in je zijn’. De Bijbel gebruikt het woord ‘zwanger’
niet. In plaats daarvan geeft het het ware beeld van een baby die in de baarmoeder wordt
gevormd en gecreëerd. Het wordt 16 keer gebruikt, bijv. Genesis 16:11; 21:2: 38:24, 25;
Exodus 21:22; Richteren 13:5; 1 Samuel 4:19; 2 Samuel 11:5 en Jesaja 26:17. Het is ook
gebruikt voor Maria die zwanger werd en Jezus in haar schoot droeg (Jesaja 7:14).
16. Harah betekent ook ‘ontvangen, met een kind in je zijn, voortbrengen.’ Wordt 43 keer gebruikt,
bijv. Genesis 4:1; 19:36; 30:17; 49:26 en Richteren 13:3.
17. Male of Maleah betekent ‘vol, vulling, volheid’. Wordt gebruikt voor een vrouw die ‘gevuld is
met een kind’. (Prediker 11:5). Wat een prachtige manier om een zwangerschap te
beschrijven en te melden: ‘ik ben gevuld met een kind’.
18. Yalad betekent ‘een jong voortbrengen, verkrijgen, door barensweeën heengaan, leveren.’
Het spreekt over de geboorte van een baby. Dit Hebreeuwse woord is 111 keer gebruikt in het
Oude Testament. God houdt van geboorte! Hier zijn een paar voorbeelden: Genesis 17:17;
Richteren 13:3, 5, 7, 34; 1 Koningen 3:17-27; 1 Kronieken 14:4; Jesaja 7:14; en Jeremia 31:8.
Het is ook gebruikt voor Christus’ geboorte: ‘Want voor ons is een Kind geboren’ (Jesaja 9:6).
19. Yeled betekent ‘het geborene, nageslacht, een jongen (een zoon)’. Het kan een pasgeboren
baby beschrijven of een ouder kind. Het wordt 88 keer gebruikt, bijv. Genesis 21:8; 44:20;
Exodus 2:6, 9, 10; Prediker 4:13; en Jesaja 9:6.

20. Yaldah is de vrouwelijke vorm van yeled en betekent ‘een meisje, een jongedame’. (Zacharia
8:5).
21. Valad betekent ‘kind’, vergelijkbaar met yalad, maar wordt juist gebruikt wanneer de persoon in
kwestie geen kind heeft (Genesis 11:30 en 2 Samuel 6:23).
22. Yaliyd betekent ‘een kind in eigen huis(houden) geboren’ (Genesis 14:14; 17:12, 13, 24, 27;
en Leviticus 22:11).
23. Yachiyd betekent ‘geliefd enigst kind, enkel, eenzaam.’ Wordt 9 keer gebruikt, bijv. Genesis
22:2; Richteren 11:34; Spreuken 4:3; Jeremia 6:26; en Zacharia 12:10.
24. Yanaq betekent ‘een zuigeling, een door de borst gevoede baby’. Komt 33 keer voor, bijv.
Genesis 21:7; Exodus 2:9; Psalm 8:2; Jesaja 11:8; 66:12; en Joel 2:16.
25. Owlal beschrijft een zuigeling, maar ook het kind dat niet langer tevreden is met de borst
alleen, maar ook om eten vraagt. Owlal komt van het grondwoord uwl wat betekent ‘de borst
geven, melk geven’. Het komt 20 keer voor, bijv. Psalm 8:2 en Klaagliederen 4:4. In Joel 2:16
lezen we: ‘Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine
kinderen (owlal: een ouder kind dat nog steeds gevoed wordt, wellicht een peuter), en de
zuigelingen” (yanak, het gevoede kind aan de borst).
26. Gamal betekent ‘de gespeende’ en wordt 13 keer gebruikt in deze context (Genesis 21:8;
Psalm 13:2; 1 Samuel 1:22-24; en Jesaja 28:9). In Bijbelse dagen werd aan baby’s
borstvoeding gegeven tot ze minstens drie tot vijf jaar oud waren.
27. Taph betekent is afgeleid van taphaph, wat betekent ‘trippelen met kleine stapjes’. De term is
afgeleid van het struikelen of kleine stapjes van kleine kinderen. De kinderen rennen nu rond
en spelen, hoewel ze zich nog steeds vastklemmen aan moeder. Dit woord komt 42 keer voor,
bijv. Genesis 43:8; 45:19; 50:21; Exodus 10:24; Deuteronomium 3:19; Jozua 8:35; 2 Kronieken
20:13; Esther 3:13; Jeremia 40:7; Ezechiël 9:6 en Zacharia 13:7.
28. Aviyl betekent ‘een kleintje, een jong kindje’. Wordt twee keer gebruikt, bijv. Job 21:11
29. Tsa’ar betekent ‘kleintje’ (Zacharia 13:7)
30. Tsa’iyr betekent ‘kleinste, geringste, jongste’. Wordt 22 keer gebruikt, bijv. Genesis 25:23;
43:33; 48:14; Jesaja 60:22; en Jeremia 48:4.
31. Ts’iyrah betekent ‘jong van jaren, jeugdigheid, jeugd’ (Genesis 43:22). Het is interessant dat
de woorden bkowr (eerstgeborene), tsa’iyr (jongste), en ts’iyrah (jeugd) allemaal in dit
hoofdstuk worden gebruikt.
32. Thse’etsa betekent ‘nageslacht, dat wat voorkomt uit’ (Jesaja 44:3; 48:19; en 65:23).
33. Qatan betekent ook ‘de minste, een kleine, de jongste’, bijv. Genesis 44:2, 20,26; 42:15; en 2
Kronieken 34:30.
34. Yalduwth betekent ‘kinderjaren - jongensjaren of meisjesjaren’ (Psalm 110:3 en Prediker
11:9).
35. Na’ar betekent 'de tijd van de jeugd'. Het is een interessant woord dat afkomstig is van een
woord dat dezelfde betekenis heeft als ‘het schudden van de manen wat vaak gepaard gaat
met het brullen van een leeuw’! Dit heeft zeker betrekking op de tijd van de jeugd, nietwaar?

Het betekent letterlijk: ‘hij die zich afschudt, of zichzelf los schudt, rond tuimelt, zich op en neer
gooit.’
Houden jouw jongens hiervan? Het beschrijft een actief kind of tiener. Ja, je kinderen zullen
door deze fase gaan. Is het niet verbazingwekkend dat God ook een woord heeft voor deze
fase? Het wordt 238 keer gebruikt, bijv., Richteren 8:20; 13:5; 13:24; 1 Samuel 2:21-26; 3:1;
17:33, 42, 55; 16:11; Spreuken 20:11; 22:6, 15; 23:13; 29:15; en Zacharia 8:5.
Het is interessant dat dit woord voor kind in de Bijbel ook wordt gebruikt met betrekking tot
strenge tucht. Bijv.: ‘Zit er dwaasheid in het hart van een jongeman gebonden(na’ar), de stok
van de vermaning zal die ver daarvan houden’. Hoewel we moeten beseffen dat ‘ruig zijn en
tuimelen’ deel uitmaakt van de kindertijd, en we hen daarvoor de gelegenheid moeten geven,
moet het ook met discipline worden beteugeld wanneer het uit de hand loopt.
David wordt een na’ar genoemd in 1 Samuel 17:33: ‘Je bent niet in staat naar deze Filistijn te
gaan om met hem te vechten, want jij bent een jongen (na’ar).’ We weten niet hoe oud David
was toen hij Goliath doodde, maar de bijbelgeleerden zeggen tussen de 15-19 jaar (misschien
17 jaar).
36. N’uwr betekent ‘kindertijd, jeugd, jonge mensen, jeugdige staat’. Het komt 47 keer voor, onder
andere in Genesis 8:21; 1 Samuel 12:2; 1 Koningen 18:12; Jeremia 3:4; Klaagliederen 3:27;
Psalm 25:7; 71:5, 17; 103:5; 144:12; Hosea 2:15; en Zacharia 13:5. Het is interessant dat de
Bijbel n’uwr gebruikt voor stellen die trouwen en kinderen krijgen: ‘De vrouw van uw jeugd’
(Spreuken 5:18; Jesaja 54:4, 6; en Maleachi 2:14). ‘De man van uw jeugd’ (Spreuken 2:17 en
Joel 1:8). ‘De kinderen van uw jeugd’ (Psalm 127:4).
Dit is zeker anders dan we vandaag de dag begrijpen, nietwaar? Bedenk dat n'uwr een jongere
betekent. Een jongere is een jongere tót 18 jaar, daarna wordt hij als volwassene beschouwd
(hoewel dit van staat tot staat kan verschillen). De meeste mensen zouden er niet aan denken dat
jonge mensen op deze leeftijd trouwen en kinderen krijgen. Helaas laat dit zien hoe dom onze
jonge mensen zijn. De meeste jonge meisjes weten tegenwoordig niet hoe ze een huis moeten
runnen en sommigen hebben zelfs nog nooit een baby vastgehouden, laat staan gezorgd voor een
baby. Veel jonge mannen, zelfs midden en eind twintig, zijn nog niet klaar om de
verantwoordelijkheid op zich te nemen om voor een gezin te zorgen of kinderen te omhelzen. Als
een stel niet klaar is om een gezin te stichten, zijn ze ook niet klaar om te trouwen. Veel jonge
mannen genieten liever van hun onverantwoordelijke staat van ongehuwd zijn, wat eigenlijk niet
bijbels is.
De huidige statistieken laten zien dat de gemiddelde leeftijd voor vrouwen om te trouwen 27 jaar is
en voor de mannen 29 jaar. Terug in de ‘90 jaren was het gemiddelde voor vrouwen 23 en 26 voor
de mannen. Verder terug in de 60’s was het gemiddelde 20 jaar voor vrouwen en 22 jaar voor
mannen. De Bijbelse tijd was ‘jeugdig’. Wat is er gebeurd met onze jonge mensen?
Het is tijd voor een opwekking: om terug te gaan naar Gods wegen.
37. No’ar betekent ‘jeugd, jongensjaren’ (Job 33:25; Psalm 88:15; en Spreuken 29:21).
38. Maown betekent ‘doorgaand: bijv. door een erfgenaam, een zoon’. Wordt maar 1 keer gebruikt
in Spreuken 29:21.
39. Niyn betekent ‘nageslacht, zoon’ (Genesis 21:23).
40. Neked betekent ‘voortplanten, ontkiemen, opvolger, nageslacht, neef, zoons zoon’ (Genesis
21:23).

41. Chathan betekent ‘familie door een huwelijk (voornamelijk van de bruid), bruidegom, man,
schoonzoon’. Wordt 20 keer gebruikt bijv. Genesis 19:12, 14; Richteren 15:6; 1 Samuel 18:18;
22:14; Nehemia 13:28; en Jesaja 62:5.
42. Kallah betekent ‘bruid (alsof het perfect is), een vrouw van de zoon, bruid, schoondochter,
echtgenote’’. Wordt 34 keer gebruikt, bijv. Ruth 1:7, 8; 1 Samuel 4:19; Jesaja 61:10; Jeremia
2:32; 7:34; en Joel 2:16.
43. Alal betekent ‘rondrollen’ (Jesaja 3:12).
44. Aluwn betekent ‘volwassenheid, kracht van de jeugd’ (Job 20:11; 33:25; Psalm 89:45 en
Jesaja 55:4).
45. Pirchach betekent ‘nageslacht, bijv., een kroost, jeugd’ (Job 36:14).
46. Shacharuwth betekent ‘dageraad, jeugd’ (Prediker 11:10).
47. Na’arah betekent ‘een meisje van baby af tot aan volwassenheid, jonkvrouw’ bijv., Genesis
24:57, 58; Ruth 2:8; 2 Koningen 5:2; en Spreuken 27:27.
48. Alma betekent ‘vrouwelijkheid van een meisje, jonkvrouw, maagd’ bijv., Exodus 2:8; Psalm
68:25; Jesaja 7:14 (spreekt over Maria); en Spreuken 30:19.
49. Zakar betekent ‘mannelijk, en ook mannelijk kind’ (Genesis 17:10, 12, 14; Leviticus 12:2; 23:5,
6; en Jesaja 66:7).
50. Zerah betekent ‘zaad, vrucht, nageslacht, kind, vruchtbaar zaad’. Het heeft betrekking op elke
leeftijd van nakomelingen. In feite ontdekken we iets heel verhelderends aan dit woord. God
gebruikt ‘zerah’ voor sperma of zaad (Leviticus 15: 16-18) en Hij gebruikt hetzelfde woord ook
voor kinderen en volwassenen (Genesis 46: 6, 7).
God ziet heel anders dan wij. Hij ziet het sperma in hetzelfde licht als Hij de kinderen ziet. Er is
voor God geen verschil behalve in het verschil in groei. Voor God begint het leven niet bij de
conceptie, maar bij het sperma. Dit is de reden waarom Onans zonde om het zaad te
vernietigen zo streng werd behandeld. Het zaad is heel kostbaar voor God omdat het de
bestemming van toekomstige mensen die God heeft uitgekozen, in zich draagt. Hoe kostbaar
is het voor ons? 211 keer gebruikt, b.v. Genesis 3:15; 12: 7; 22:18; 28:14; 38: 9;
Deuteronomium 30: 6; Ruth 4:12; Nehemia 9: 2; en Jeremia 31:27.
HOE ZIT HET MET HET NIEUWE TESTAMENT?
1. Teknon betekent ‘kind, een afgevaardigde’. Ik telde ‘teknon’ 102 keer, bijv., Mattheüs 7:11;
9:2; Lukas 11:13; Handelingen 2:39; en Efeze 5:1.
2. Teknion betekent ‘baby’s, lieverds, kleine kinderen’. Wordt 9 keer gebruikt, bijv., Johannes
13:33; 1 Johannes 4:4; en 1 Johannes 5:21.
3. Ateknos betekent ‘kinderloos’ (Lukas 20:28-10).
4. Brephos betekent ‘een baby in de baarmoeder, een pasgeborene, baby, kind’. Wordt 9 keer
gebruikt, bijv., Lukas 1:41, 44 (spreekt over Jezus in de baarmoeder); Lukas 2:12, 16 (spreekt
over Jezus als een pasgeboren baby); Lukas 18:15; 2 Timotheüs 3:15; en 1 Petrus 2:2.
5. Adelphe betekent ‘zuster’ (natuurlijk of kerkelijk), bijv. Mattheüs 10:2; 13:56; Markus 1:16;
Johannes 11:3; en 1 Timotheüs 5:2.

6. Adephos van delphus (de baarmoeder) betekent ‘een broeder’ (letterlijk of figuurlijk). Wordt
362 keer gebruikt, bijv., Mattheüs 4:18; 7:4; 10:2; Markus 1:16; Lukas 15:27; Johannes 1:40;
en Handelingen 9:17.
7. Thelazo betekent ‘een baby aan de borst zogen’. Wordt 6 keer gebruikt, bijv., Mattheüs 21:16;
en Lukas 11:27.
8. Elasson betekent ‘mindere, jonste’ (Romeinen 9:12).
9. Gaster betekent ‘de buik, de baarmoeder (de matrijs), de maag’. Het kan gebruikt worden voor
iemand bij wie het alleen maar om de buik draait! Gebruikt in het Nieuwe Testament om te
beschrijven dat een kind de baarmoeder vult, bijv. Matteüs 1:18; Lucas 1:31 (spreekt over
Jezus in de baarmoeder); Matteüs 24:19; en 1 Tessalonicenzen 5: 3.
10. Monogenes betekent ‘eniggeboren bijv., alleen, enig kind’. Lukas 7:12; 8:42; en 9:38. Het is
gebruikt voor Jezus, Gods ‘Eniggeboren Zoon’ (Johannes 1:14; 3:16, 18; en 1 Johannes 4:9).
11. Neotos betekent ‘jeugdig, jeugd’. Wordt 5 keer gebruikt, bijv., Mattheüs 19:20; Handelingen
26:4; en 1 Timotheüs 4:12.
12. Neoterikos heeft betrekking op jongere mensen, bijv., jeugdig, jong (2 Timotheüs 2:22).
13. Neos betekent ‘jeugdig, nieuw, vers, jong’ (Lukas 15:12; Handelingen 5:6; en 1 Timotheüs 5:2,
14).
14. Nepios betekent ‘niet spreken, baby, ook een onvolwassen christen’. Wordt 14 keer gebruikt,
bijv., Mattheüs 11:25; 21:16; Hebreeën 5:13; 1 Korinthe 3:1; 13:11; Galaten 4:1, 3; en Efeze
4:14.
15. Neanias betekent ‘een jeugd– tot 40 jaar oud, een jonge man’, bijv., Handelingen 7:57 en
Handelingen 20:9.
16. Neaniskos betekent ‘een jonge man op het hoogtepunt van zijn leven’ (Mattheüs 19:20, 22).
17. Huios betekent ‘een zoon, een kind, nageslacht’. Wordt 382 keer gebruikt, bijv., Mattheüs 1:1;
Markus 10:35; Johannes 4:53; Hebreeën 12:5; en Galaten 3:7. Het is ook gebruikt voor Jezus,
de Zoon van God, bijv.,
‘Zijn Zoon’ (Johannes 3:17; Romeinen 5:10; 8:3, 29; Galaten 1:16; en 1 Johannes 1:3, 7.)
‘Zijn eigen Zoon’ (Romeinen 8:3, 32).
‘De Zoon van Zijn liefde’ (Kolossenzen 1:13).
‘Zijn Zoon uit de hemel’ (1 Tessalonicenzen 1:10).
‘Mijn geliefde Zoon’ (Mattheüs 3:17; 17:5; Markus 9:7; en 2 Petrus 1:17).
‘Zoon des mensen’ (Mattheüs 9:6; 10;23; 11:19; 12:8, 32, 40; 16:13; 18:11; Lukas 21:27;
Johannes 1:34; 11:27; en 12:23).
‘Zoon van God’ (Mattheüs 3:17; 4:3; Markus 1:1; 15:39; en Lukas 4:41).
‘Zoon van David’ (Mattheüs 9:27; 15:22; 20:30, 31; 20:28; en 21:15).
‘Zoon van de allerhoogste God’ (Markus 5:7).
‘Zoon van de Gezegende’ (Markus 14:61).
‘Zoon van de Allerhoogste’ (Lukas 1:32).
‘Uw Zoon’ (Johannes 17:1).
18. Huiothesia betekent ‘het plaatsten van een zoon, adoptie’, bijv., Romeinen 8:15; Galaten 4:5
en Efeze 1:5.

19. Pais betekent ‘kind, zoon, jonge man, maar ook dienaar’ (Lukas 8:51; 54; Handelingen 4:27,
30; en 20:12).
20. Paidion betekent ‘een kind van een van beide seksen, een half opgegroeide jongen of meisje;
in het figuurlijke een onvolwassen christen’. Wordt 52 keer gebruikt in het Nieuwe Testament,
bijv., Mattheüs 2:20; 14:21; 18:2-4, 5; Markus 5:40, 41; 10:13, 14; Lukas 1:76; 2:21; 18:17;
Johannes 4:49; en 16:21.
21. Paidarion betekent ‘een kleine jongen’ (Mattheüs 11:16 en Johannes 6:9).
22. Philoteknos betekent ‘iemands kinderen liefhebben’ (Titus 2:4).
23. Parthenos betekent ‘een meisje, ongetrouwde dochter, een maagd’, bijv., Mattheüs 1:23; en
Lukas 1:27 van Maria; Mattheüs 25:7, 11 en Openbaring 14:4.
24. Teknogoneo betekent ‘drager van een kind’ (1 Timotheüs 5:14).
25. Teknotropheo betekent ‘het voeden en koesteren van kinderen’ (1 Timotheüs 5:10).
26. Thugatrion betekent ‘een kleine dochter, dochterlief’ (Markus 5:23 en 7:25). Is dochterlief niet
een schattige naam om zo je dochter te noemen?

Gespreksvragen bij hoofdstuk 21 – Moeders vervullen Gods
plan
1. Het woord ‘ben’ betekent ‘de bouwer van een familienaam’. Beschrijf wat dit voor jou betekent.

2. Lees Spreuken 22:6 en 15.
Beide verzen gebruiken het Hebreeuwse woord na’ar. Waarom denk je dat het gebruikt is in
deze Schriftgedeelten?

3. We hebben geleerd in dit hoofdstuk dat God hetzelfde woord zerah gebruikt voor sperma en
voor kinderen. In het licht hiervan, leg uit hoe God het sperma (zaad) ziet, en hoe deze
openbaring ons denken uitdaagt.

4. Lees de volgende teksten: Deuteronomium 31: 11-13; Jozua 8: 33-35 en 2 Kronieken 20:13.
Dit zijn maar een paar van alle Schriftplaatsen waar het Hebreeuwse woord taph wordt
gebruikt, de term voor peuters. Geef aan waarom je denkt dat God wilde dat de ‘kleintjes’ of de
‘peuters’ bij deze gelegenheden aanwezig waren.

5. Bekijk deze Schriftgedeelten waar het Hebreeuwse woord n'uwr wordt gebruikt: Psalm 127: 4;
Spreuken 2:17; 5:18; Jesaja 54: 4, 6; Joël 1: 8; en Maleachi 2:14. De betekenis is ‘jeugdig’.
Waarom denk je dat deze jonge mensen klaar waren om te trouwen en kinderen te krijgen op
een jongere leeftijd dan nu?

6. Wat denk je dat het verschil is tussen de jonge mensen van onze tijd als je ze vergelijkt met de
jonge mensen uit de tijd van de Bijbel? Hoe kunnen we onze jonge mensen voorbereiden voor
de verantwoordelijkheden van het huwelijk en het zorgen voor een gezin?

7. Al deze namen voor kinderen in de Bijbel zijn opgeteld duizenden. Deze woorden worden
vaker genoemd dan veel populaire doctrines in de Bijbel. Hoe bepaalt dit het belang dat we
aan het ouderschap van onze kinderen moeten hechten?

8. Het Hebreeuwse woord maleah betekent ‘volheid’ en is gebruikt om een vrouw te beschrijven
die is ‘gevuld met een kind’. Het Griekse woord gaster in het Nieuwe Testament beschrijft ook
een baarmoeder ‘gevuld met een kind’. Wat betekent het voor jou dat God woorden heeft om
de volheid en nauwkeurigheid van een zwangerschap te beschrijven - dat het niet ‘een klompje
cellen’ is, maar veel meer een kind dat de baarmoeder vult?

