Hoofdstuk 7

Moeders zijn invloedrijk
'Zo moeder, zo dochter'
(Ezechiël 16:44)
Het bovenstaande Schriftgedeelte is een krachtige uitspraak, we kunnen er niet aan ontkomen. Zoals wij
zijn, zullen onze kinderen zijn! Als moeders zetten wij de toon voor onze huizen.
Hoe is de sfeer in jouw huis? Maleachi 2:15 vertelt ons dat God een ‘goddelijk nageslacht’ zoekt. Het
Hebreeuwse woord voor ‘goddelijk’ is Elohim, één van de namen van God. Is dat niet wonderlijk? God zoekt
kinderen die opgroeien naar Gods beeld en karakter. We kunnen geen godvrezende kinderen opvoeden, als
we zelf niet godvrezend zijn. We moeten een reine geest hebben – vrij van pijn, wrok, bitterheid, boosheid,
haat, jaloezie, ontevredenheid, en gemopper.
Als we één van deze houdingen koesteren, hebben ze niet alleen een negatief effect op ons eigen leven,
maar geven we ze ook door aan onze kinderen.
Zie je opstand in de harten van je kinderen? Onderzoek eerst je eigen hart voordat je reageert op je
kinderen. Als je in opstand bent tegen je man of een autoriteit, kan dat zaad van rebellie je kinderen
beïnvloeden.

- Kinderen leren veel meer van jouw dagelijkse houding thuis, dan dat ze leren van de kennis die je hen
bijbrengt. Die informatie kunnen ze vergeten, maar jouw houding en de sfeer in huis staan onuitwisbaar
in hun geheugen gegrift. Het beïnvloedt hun leven en die van de toekomstige generaties! –

- Je kunt een thuisonderwijzer zijn en hen lesgeven in alle goeds, maar als je wrok en bitterheid in je hart
draagt zal dat al het door jou aangeleerde tegenwerken –
God zoekt godvrezende vrouwen
'We horen over slimme vrouwen, mooie vrouwen, geavanceerde vrouwen, carrière-vrouwen,
getalenteerde vrouwen, gescheiden vrouwen, maar zelden horen we over godvrezende vrouwen!'
~ Ds. Peter Marshall
We moeten ernaar streven godvrezende vrouwen te zijn. 1 Timotheüs 2:15 herinnert ons eraan dat
heiligheid een deel van het moederschap is: ‘Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig
worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid.’
Oudere vrouwen die de jongere vrouwen leren, zijn ‘in hun gedrag zoals het heiligen past’ (Titus 2:3).

- Het beste onderwijs dat je je kinderen kunt geven is: dat zij dagelijks in jou een godvrezende vrouw
kunnen zien, die de genadedaden van Christus weerspiegelt. De wereld wacht op wat er uit jouw huis komt
‘Het is moeilijk en gevaarlijk om een moeder te zijn, maar niemand kan haar vervangen. Gaan vrouwen
nooit inzien hoe belangrijk ze zijn? Hun kracht om goed te doen of kwaad te doen is onmetelijk en het
gebeurt privé waar niemand hen kan stoppen, behalve zijzelf.'
~ Florida Scott-Maxwell in ‘The Greatness of the task’,gepubliceerd in Ladies Home Journal.
Ik hang vaak sterke uitspraken op in huis, zo aan de muur dat de kinderen ze wel moeten lezen. Op een
dag, toen onze jongens grote tieners waren, schreef ik de volgende woorden op hun spiegel in de
badkamer: 'Australië wacht om te zien wat er uit Welbystraat 18 komt!' We woonden daar op dat moment;
in Australië. Niet alleen Australië, maar heel de wereld wacht om te zien wat er uit onze huizen komt!

Lieve moeder, je kunt je wel opgesloten voelen in je huis, maar je carrière reikt ver! De natie, ja, zelfs de
hele wereld wacht om te zien wat er uit jouw huis komt. Wat voor mannen en vrouwen komen tevoorschijn
die de wereld gaan beïnvloeden? Zijn ze godvrezend? Zullen ze velen tot rechtvaardigheid brengen? Zullen
ze het Evangelie vertellen? Staan ze op tegen de kwaaddoeners in deze tijd? Wat een verrijkende invloed
heb je in deze kostbare jaren, terwijl je kinderen bij je zijn. Ze zullen veel te snel weg zijn. Haal het beste uit
ieder moment om ze voor te bereiden op Gods doeleinden.
Bewaarders van de bronnen
Ik heb altijd veel gehouden van de krachtige preek, ‘Keepers of the Springs’ van Peter Marshall. Het is een
oude boodschap, maar de waarheid is nog steeds krachtig voor vandaag. Ik ga een paar stukken van deze
beroemde preek delen:
'Ooit groeide er aan de voet van een bergketen een stadje op… Hoog in de bergen nam een vreemde en
stille boswachter de taak op zich om Bewaarder van de Bronnen te zijn. Hij deed zijn ronde in de bergen en
elke keer als hij een bron zag, maakte hij de bron schoon van slib en gevallen bladeren, van modder en
schimmel. Hij nam alle rommel weg bij de bron, zodat het water dat opborrelde uit het zand, schoon, puur
en koud naar beneden kon snellen. Het sprong glinsterend over de rotsen en viel sprankelend in kristallen
watervallen totdat het bij andere kleine stroompjes kwam. Toen werd het een rivier van leven voor de
drukke stad.
De wielen van de molen draaiden rond door de waterstroom.
Tuinen werden opgefrist door dat water.
Fonteinen gooiden het water als diamanten in de lucht.
Zwanen zeilden op de heldere oppervlakte
en kinderen lachten als ze in de zonnestralen op de oever speelden.
Maar de gemeenteraad bestond uit een groep hardhoofdige, hardgekookte zakenlieden. Ze bekeken het
burgerlijke budget en hun oog viel op het salaris van de Bewaarder van de Bronnen.
'Waarom moeten we deze romantische boswachter betalen?' zei de Bewaarder van de Portemonnee. 'We
zien hem nooit, hij hoort niet bij het werkleven van onze stad. Als we een reservoir bouwen net boven de
stad, kunnen we hem ontslaan en houden we zijn salaris over.'
De gemeenteraad stemde voor om af te zien van de onnodige kosten voor de Bewaarder van de Bronnen.
Ze kozen ervoor om een cementen reservoir te bouwen… Toen het af was, werd het snel met water gevuld,
om zeker voorzien te zijn. Maar het water was niet hetzelfde. Het was niet zo schoon, en er kwam een
groene schuimlaag op de oppervlakte van het water. Er waren constant problemen met het gevoelig
mechanisme van de molenwielen omdat het was volliep met slijm. De zwanen vonden een ander huis
boven de stad.
Uiteindelijk woedde er een epidemie, en de klamme, gele vingers van de ziekte kwamen in ieder huis, in
elke straat. De gemeenteraad kwam opnieuw samen. Droevig genoeg werd het geconfronteerd met de
benarde toestand van de stad, en ze erkenden dat ze een fout hadden gemaakt door de Bewaarder van de
Bronnen weg te sturen.
Ze zochten hem op in zijn kluizenaarshut boven in de heuvels, en smeekten hem om terug te keren naar
zijn vroegere vreugdevolle werk. Blij stemde hij in, en hij begon opnieuw zijn ronde te maken. Het duurde
niet lang voordat zuiver water onder tunnels van varens en mossen naar beneden kwam en in het
gereinigde reservoir fonkelde.
Molenwielen draaiden weer als vanouds.
Luchtjes verdwenen.

De ziekte nam af en herstellende kinderen die in de zon speelden, lachten weer omdat de zwanen waren
teruggekomen.
Ik denk aan vrouwen, en speciaal aan onze moeders, als Bewaarders van de Bronnen… Dus zal ik van mijn
eerbetoon een pleidooi maken voor de bewaarders van de bronnen, die getrouw zijn in hun taak. Er is nog
nooit een tijd geweest waarin er meer nood was voor de bewaarders van de bronnen, of wanneer er meer
vervuilde bronnen zijn om schoongemaakt te worden. ls het huis mislukt, is het land ten dode
opgeschreven. De afbraak van het gezinsleven en de invloed zal de afbraak van de natie veroorzaken. Als de
bewaarders van de bronnen hun post verlaten of ontrouw zijn aan hun verantwoordelijkheden, is de
toekomst van dit land inderdaad zwart.
Deze generatie heeft bewaarders van de bronnen nodig die genoeg bemoedigd zijn om de bronnen die
vervuild zijn schoon te maken. Het is geen makkelijke taak - of een populaire, maar het moet gedaan
worden voor de kinderen. De jonge vrouwen van vandaag moeten het doen… Vrouwen hebben de nobelste
functie die het leven biedt.'
Je bent een beeldhouwer
Moeder, je bent een beeldhouwer, je geeft vorm aan levens die het land zullen beïnvloeden. Je invloed is
groter dan je beseft. Jij bepaalt de uitkomst van het land. Niet alleen heb je invloed op een land, maar ook
op toekomstige generaties! Niet alleen heb je invloed op de toekomstige generaties, maar ook op de
eeuwigheid. Als God je een kleine baby geeft, houd je de eeuwigheid in je armen! Je kinderen komen van
God en zullen doorgaan naar Zijn doel in het tijdperk van de eeuwigheid. Wat een voorrecht hebben we als
moeders om hen in dit huidige leven voor te bereiden op hun toekomstige bestemming!
Jij stuurt je kinderen naar de hemel of de hel
‘God heeft de lichamen, zielen, gedachten, leven en toekomst van onze kinderen in onze handen gegeven.
Niemand kan de lotsbestemming van iemand meer beïnvloeden dan ouders die van hun kinderen. Ze
kunnen hun kinderen bijna rechtstreeks naar de hemel of naar de hel leiden.’ ~ Watchman Nee
Jij bepaalt het karakter van je kinderen
Een tijdje geleden vond ik een oud boek van S. D. Gordon. Het heet Stille gesprekken over huisidealen. In dit
boek schrijft hij: 'De invloed van de moeder is groter dan de kracht van ons verstand om het te beseffen of
om met onze woorden te vertellen. Het vormen van het karakter van het kind ligt in de handen van de
moeder in een mate die ronduit schokkend is.'
Elders schrijft hij: ‘De sfeer van thuis wordt door het kind ingeademd, en die beïnvloedt het kind krachtiger
dan alle andere dingen samen. Het kind neemt het meeste onbewust op. Het is één en al open oog en oor,
elke porie staat open. Het is open op elke hoek, punt en richting, en alles wat ertussen zit. Het is een
absorberend oppervlak; het neemt constant op; hij neemt op wat er is; en wat hij opneemt maakt hem…'
Ik ben ook uitgedaagd door de woorden van William Booth, de oprichter van het leger des Heils. In het jaar
1884 schreef hij: 'Je kinderen zijn jong, en misschien kunnen ze hun Bijbel nu niet lezen, maar, wanneer ze
groter worden en opgroeien tot volwassenen, zouden ze in staat moeten zijn om de wil van God te lezen
die in jouw leven wordt uitgedrukt. WEES DUS ZEKER DAT JE HET DUIDELIJK EN IN GROTE LETTERS
SCHRIJFT. Je bent altijd in hun vizier, en ze kunnen je het hele jaar door dag en nacht lezen.'
Over de muren
Ons moederschap zou zich niet moeten beperken tot binnen onze muren, maar ook over de muren heen
moeten gaan. Ik houd van de profetie die aan Jozef is gegeven in Genesis 49:22: ‘Jozef is een jonge
vruchtbare boom, een jonge vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur.’ Als een
moeder beïnvloed je de mensen niet alleen door je eigen leven, maar ook door de levens van je kinderen.
Hoe meer kinderen je hebt en traint in de wegen van God, des te meer invloed je hebt voor God in deze
wereld.

Psalm 128: 3 beeldt de goddelijke vrouw af als een wijnstok, geplant in de uitsparingen van het huis. Hier
wordt ze geplant, maar een wijnstok groeit niet recht omhoog. Ze verspreidt zich over de muur. Ons
moederschap reikt ook uit naar anderen die de zalving van het moederhart van God nodig hebben.
De hoofdstukken 4 en 5 uit Richteren vertellen ons het wonderlijke verhaal van Debora. God gebruikte haar
om een land te redden uit de macht van de vijand die hen 20 jaar lang had onderdrukt. Hoe deed zij dit?
Debora was in die tijd een rechter in Israël, maar ze stond niet op als rechter.
Ze was een profetes, maar ze stond niet op in die bekwaamheid.
Ze was een schrijfster van liederen, en een zangeres, maar als zodanig stond ze niet op.
In plaats daarvan stond ze op als: een MOEDER!
Het was haar moederhart dat pijn deed om haar mensen. Haar moederhart drong er bij haar op aan om op
te staan en bevrijding te brengen in haar land.
Richteren 5:7: ‘De dorpen lagen verlaten in Israël, ze lagen verlaten, totdat ik, Debora, opstond, tot ik
opstond, een MOEDER in Israël.’
Natuurlijk is het van het grootste belang te beseffen dat ons moederschap in de eerste plaats geldt voor de
kinderen die God ons geeft. Ze zijn onze eerste prioriteit. Maar terwijl onze kinderen groeien en het nest
verlaten, in plaats van het moederschap op te geven, blijven we ons moederhart uitbreiden en strekken we
ons uit naar een pijnlijke wereld.
Denk na over de mogelijkheden
'Denk aan de mogelijkheden om een menigte van mannen en vrouwen groot te brengen wiens lichamen
nooit zijn vergiftigd met wrede verwennerij, wiens gedachten verlicht en gevuld zijn met de principes van
de Goddelijke waarheid vanaf hun kindertijd, en wiens harten vanaf hun vroegste dagen zijn geïnspireerd
door de liefde van Christus en bezeten door de enige hoogste ambitie om de Vader te verheerlijken, de
duivel te onttronen, de zonde te vernietigen en de wereld te redden!'
~ Rev. William Booth

Weet wat je doet
DRIE METSELAARS
Een man kwam op een dag bij 3 metselaars op hun werk. "Wat doen jullie?" vroeg hij hen.
"Ik maak deze stenen in verschillende maten", antwoordde de eerste.
"Ik verdien 6 euro per dag", antwoordde de tweede.
"Ik ben aan het helpen om een grote kathedraal te maken," antwoordde de laatste.
Alleen híj had de visie opgevat van het grote werk dat hij hielp te volbrengen!
DRIE MOEDERS
Een vrouw kwam eens 3 werkende moeders tegen. "Wat doen jullie?" vroeg zij.
"Ik ben de wekelijkse was aan het doen", antwoordde de eerste.
"Ik doe een beetje huishoudelijk werk," antwoordde de tweede.
"Ik bemoeder 3 jonge kinderen die op een dag belangrijke en dienstbare plekken in het leven zullen
innemen. De was is een deel van mijn grote taak om te zorgen voor deze zielen die voor eeuwig
zullen leven," antwoordde de derde.
Alleen zíj had de visie opgevat voor het grote werk wat ze aan het volbrengen was!
Een nieuwe wereld betreden
Sommige moeders vragen zich af wat ze moeten doen als hun kinderen groot geworden zijn en het nest
hebben verlaten. Iedereen om hen heen verwacht dat ze terugkeren in de maatschappij. Lieve oudere
moeders, waarom moet je terugkeren in een personeelsbestand? Je carrière is niet verandert. Je schakelt
nu naar een andere versnelling. God neemt je moederschap-loopbaan niet weg omdat je kinderen nu

opgegroeid zijn! Je betreedt een groter rijk van het moederschap. Er is een wereld vol mensen met leed en
pijn, die wachten om geliefd, bemoedigd en gediend te worden. Vraag God naar wie Hij wil dat je je
uitstrekt. Vraag hem wie Hij wil dat je verzamelt in je huis om lief te hebben en te koesteren. Nu je kinderen
opgegroeid zijn, heb je meer tijd om de gebrokene van hart te dienen, en de gedesillusioneerden en
neerslachtigen op te richten en te sterken.
En hoe zit het met de jonge moeders? Oudere moeders krijgen de opdracht om de jongere vrouwen te
onderwijzen en te laten zien hoe God wil dat ze leven. Je wijst ze niet de weg door het huis uit te gaan en te
gaan werken. Dit geeft een vals beeld. Je kunt het ene niet doen en het andere zeggen. Je moet leven wat
je spreekt. Een van de grootste kreten van moeders is dat ze niemand hebben om hen aan te moedigen en
te leiden op de wegen van God.
Sta op, oudere moeders. Je hebt geen tijd om je leven te verspillen voor wat extra zakgeld. Je hebt een
wereld met jonge moeders die je hulp nodig hebben; alleenstaande moeders die opgebeurd en versterkt
moeten worden; jonge vrijgezellen die inspiratie nodig hebben in de wegen van God in plaats van de
wereld; oudere mensen die alleen zijn en niemand hebben die voor hen zorgt; kinderen die zorg nodig
hebben; zij die ziek zijn en in de gevangenis zitten; de gekwetsten, verontrusten, en de gebrokenen van
hart overal om je heen (Mattheus 25:31-46). Je hebt een voltijdse bediening.
God heeft je een thuis gegeven! Verlaat het niet. Je huis is de beste plaats om God in de hele wereld te
dienen. Vraag God wie Hij wil dat je bij je thuis uitnodigt voor een maaltijd. Vraag een gezin om te komen
eten om hen aan te moedigen en te zegenen. Vraag een jonge moeder, met haar kinderen, om te lunchen
om haar te zegenen en haar aan te moedigen. Of neem haar mee op een picknick. Open je huis in
gastvrijheid. Open je deuren wijd. Je hoeft je nooit meer te vervelen.
En kijk uit! De kleinkinderen komen binnenkort. Wat geweldig. Moedig uw kinderen aan om kinderen te
krijgen. Dat is wat de Bijbel ons vertelt te doen (Jeremia 29: 6), wees er klaar voor en verwacht ze.
Hef je ogen op.. Een wondere wereld van bediening wacht op je.
Om meer over deze Bijbelse bediening te leren van gastvrijheid, kun je het volgende boek bestellen:
'The Family Meal Table and Hospitality.' Ga naar: http://tinyurl.com/FamilyMealTable
Je kan ook de DVD bestellen, 'The Family Meal Table in Action.'
Ga naar http://tinyurl.com/FamilyMealTableDVD

Gespreksvragen bij hoofdstuk 7 – Moeders zijn invloedrijk
1. Schrijf op of vertel hoe rebellie, bitterheid, onvergeeflijkheid of zelfs een mopperende geest onze
kinderen kan beïnvloeden. Kun je voorbeelden delen?

2. Welke positieve en negatieve dingen heb je van thuis uit meegekregen en hoe heeft dit je leven
beïnvloed?

3. Deel met elkaar hoe jouw dagelijkse getrouwheid thuis het land kan veranderen.

4. Wat zijn volgens jou de grootste manieren waarop we onze kinderen beïnvloeden?

