
Thema:

Moederschap



Zelf probeerde ik altijd belangstelling 
te tonen, met name als er ziekte of 

iets dergelijks was. De buren wisten 
dat ze bij mij terecht konden als er 
iets was. Als het nodig was, paste ik 
op buurkinderen of bracht ik ze naar 
school. Als ze bij ons speelden en 
mochten blijven eten, luisterden ze 
aandachtig naar het voorlezen uit een 
kinderbijbel. Het zaad is dan gestrooid, 
en al zie je er op dat moment niets 
van, jaren later kan de Heere het nog 
gebruiken.

Hoe kan een moeder  
christen zijn in de buurt?

Evangelisatie

Tekst: Herma

Als mensen in de buurt weten dat 
je naar de kerk gaat, wordt er extra 

op je gelet. Zijn je kinderen  brutaal 
tegen ouderen of maken ze ruzie in de 
buurt, dan wordt je daar op aangespro-
ken: ‘Leren jullie dat in de kerk?’ Het 
spreekwoord zegt: Adeldom verplicht. 
Dat geldt zeker voor een christen. 
Vaak ben je de enige Bijbel die men 
leest. Moeilijk? Ja, van jezelf onmoge-
lijk denk ik, maar ook daar geldt: als 
je wijsheid ontbreekt, vraag erom, de 
Heere wil het geven (Jak.1:5).

In de oudheid namen de vrouwen 
een tweederangs plaats in. Het 

begon er al mee dat pasgeboren 
meisjes vaak te vondeling werden 
gelegd. De vrouw was vaak niet 
veel meer dan een onbetaalde 
huishoudster, die hard moest 
werken. Dat een man zijn vrouw 
sloeg, vernederde of ontrouw was, 
werd in het Romeinse Rijk normaal 
gevonden. 

Maar bij christenen was dat 
anders. Mannen hadden hun 

vrouwen lief als hun eigen lichaam 
(Ef.5:28) en gingen respectvol met 
haar om (1 Petr.3:7). Opmerkelijk is 

ook de grote zorg die er was voor de 
weduwen (1 Tim.5:3-16).

We moeten bedenken dat in 
het begin van de Vroege Kerk 

de gemeenten voor het merendeel 
uit vrouwen bestonden. Zij stonden 
over het algemeen eerder voor het 
Evangelie open dan de mannen. Be-
kend is het voorbeeld van Monica, 
de moeder van Augustinus. Zij werd 
door haar man, die een heiden was, 
vaak geslagen. Maar door haar zacht-
moedigheid wist zij hem in te winnen 
voor het christelijk geloof. 

Met name de weduwen vervulden 

Plaats van de vrouw
in de Vroege Kerk

Opleiding

Tekst: ds. P. den Ouden

binnen de gemeente diaconale taken: 
hulp en zorg voor zieken, armen en 
vreemdelingen. In gehoorzaamheid 
aan de Schrift zag men het moeder-
schap als de eerste en voornaamste 
roeping van de vrouw. Augustinus 
geeft het volgende getuigenis van zijn 
moeder, dat als een samenvatting van 
de plaats van de vrouw in de Vroege 
Kerk kan worden beschouwd:
‘Zij is de vrouw van één man geweest, 
aan haar ouders heeft ze wederver-
gelding gedaan. Zij heeft haar huis 
vroom bestuurd en zij had getuigenis 
van goede werken. Zij heeft haar 
kinderen opgevoed en verkeerde even 
vaak in barensnood, als zij hen van U 
zag afwijken. Eindelijk heeft ze voor 
ons allen, Heere, die Uw dienaren 
zijn - het is een gave van U dat we 
dat mogen zeggen - voor ons, die in 
U verenigd zijn na de genade van 
Uw doop te hebben ontvangen, zo 
gezorgd, alsof ze de moeder van ons 
allen was, ze heeft ons zo gediend, 
alsof ze een dochter van ons allen 
was.’

Eenzame mensen in de buurt zijn 
vaak erg blij als je even bij hen 

binnen wipt, of als je hebt gebakken 
en iets daarvan door je kinderen laat 
brengen. Op oudejaarsdag liet ik de 
kinderen oliebollen naar eenzame ou-
deren brengen.

Over oudjaar gesproken, dat is ook 
de tijd dat bezorgers van recla-

meblaadjes aan de deur komen met 
wensen. Een heel goede gelegenheid 
om het Evangelie door te geven. Een 
evangelisatieboekje of – folder, wat 
snoep en geld in een pakje. En wat te 
denken van de mensen die iedere week 
je vuil ophalen? Geld is mijns inziens 
een beetje raar, maar een bedankje met 
een evangelisatieboekje en wat snoep 
wordt erg op prijs gesteld. Zo maar wat 
ideeën hoe je christen kunt zijn in de 
buurt.



Voor een diaconie zijn dit lastige 
situaties. Hoe help je op een goede 

manier? Vaak spelen psychische zorgen 
hierbij een grote rol. Het is dan moei-
lijk om mensen op hun verantwoorde-
lijkheden aan te spreken.  
 
Een diaconie moet verkeerd gedrag 
niet gaan belonen. Het is de eerste 
taak van de diaconie om mensen die 
steeds te kort komen te leren om beter 
met de beperkte financiële middelen 
om te gaan en te kijken wat nu echt 
nodig is en waarop er kan worden be-
zuinigd. 
 
De diakenen moeten 
dat niet zelf doen. Ze 
kunnen daarvoor 
erkende bureaus 
voor schuld-
hulpverlening 

Het valt voor sommige mensen niet mee om 
het huishoudboekje op orde te houden. 

Diakenen maken soms schrijnende 
voorbeelden mee. De namen zijn gefingeerd.

Is het huishoudboekje
op orde?

Tekst: Ds. J. Joppe inschakelen. Die zijn erin gespeciali-
seerd om het huishoudboekje weer op 
orde te brengen. Met een goed advies 
zijn deze mensen meer geholpen dan 
met terugkerende ondersteuning van  
€ 100,- of € 200,- per maand.

Soms kan men de aandacht van de 
kerkenraad voor deze mensen on-

derstrepen door daadwerkelijk iets te 
geven. Dan is een levensmiddelenpak-
ket beter dan geld. Dan weten we zeker 
dat het goed wordt gebruikt. Ook het 
bezorgen van een zak gebruikte kleding 
kan voor een gezin veel betekenen.

Gemeenteleden die het moeilijk 
vinden om hun huishoudboekje 

op orde te krijgen of te houden, moe-
ten niet schromen bij de diaconie aan 
te kloppen. Een diaconie weet welke 
mensen - soms uit de gemeente - hier-
bij kunnen helpen. Het is beter om 
vroegtijdig hulp te zoeken, dan op  
zeker moment diep in de rode cijfers  
te zitten.

Tanja is een jonge moeder met drie 
kinderen. Ze is lichamelijk en psy-

chisch niet sterk. Verschillende opera-
ties heeft ze al achter de rug. Ze vindt 
het moeilijk om met geld om te gaan 
en boven de nullijn te blijven. Vanuit 
de kerkelijke gemeente waar Tanja toe 
behoort, wordt er zowel praktisch als 
pastoraal veel hulp aan haar en haar 
gezin gegeven. Op een keer was er 
nieuwe kleding nodig voor de kinde-
ren. Tanja had geen geld om dit aan te 
schaffen. De diaconie was bereid om 
samen met de kerkelijk georganiseerde 
thuishulp dit te regelen. Voordat men 
iets kon doen, had de vrouw al voor 
€ 200 slechts twee stuks kleding via 
een webshop gekocht…

Chris en Jolanda zijn met hun zoon 
en dochter door verschillende 

omstandigheden in grote geldzorgen 
gekomen. Een werkgever betaalt het 
salaris niet uit. Er zijn allerlei leningen 
aangegaan voor de aanschaf van een 
auto. Deze auto blijkt al snel technisch 
niet in orde te zijn en belandt uitein-
delijk op de sloop. De deurwaarder 
komt langs voor allerlei openstaande 
rekeningen. Uiteindelijk kan men de 
huur van de woning niet meer betalen 
en dreigt er een uithuiszetting. De 
diaconie weet dit op het laatste 
moment te voorkomen…

Diaconaat



Bijbel en moederschap

Vrouwenbond

Het Bijbellezen ’s morgens lukt niet 
altijd, de grotere kinderen gaan op 
verschillende tijden weg en in een 
gezin is het ‘s morgens vaak hectisch. 
Wat is het goed dat er dan de zondag 
is, een oase in de drukke week. We 
proberen dan na de zondagse dienst 
over de preek na te praten, soms 
mag dat wel eens lukken en komt er 
spontaan een gesprek. Toch gaat dit 
niet altijd, hoe graag je het ook zou 
willen. Maar er zijn weleens van die 
gelegenheden dat je met één van de 
grotere kinderen een spontaan gesprek 
kunt hebben over de geestelijke 
zaken. Wat is dat heerlijk en met zulke 
momenten ben je erg blij. De jeugd is 
eerlijk, zij zijn opener als wij vroeger. 
Wij als ouders kunnen ook veel van 
onze kinderen leren. Toch komt er in 
deze tijd veel op onze oudere kinderen 
af. Ze staan in een wereld vol met 
verleidingen, denk maar aan de 
moderne media. Natuurlijk is dat niet 

We zijn op bezoek bij mevrouw  
G. de Jager-van der Pol uit Lekkerkerk. 

Samen met haar man heeft ze zes kinderen, 
waarvan de oudste 20 en de jongste 1 jaar is.  

allemaal verkeerd, maar laat ze wel in 
liefde zien dat er ook heel veel gevaren 
aan deze middelen kleven. Toen onze 
oudste kinderen klein waren, bad 
je met en voor je kinderen en nu ze 
ouder zijn is het vaak een smeekgebed 
voor je kinderen of Hij ze wil bewaren 
bij Zijn Woord. Wat is gebed voor 
onze kinderen toch noodzakelijk. Bij 
de geboorte van onze jongste kregen 
wij het volgende gedicht, wat ook ons 
gebed is:

Ik leg de namen van mijn
kinderen in Uw handen.
Graveer Gij ze daarin met
onuitwisbaar schrift.
Dat niets of niemand ze meer
ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan ze straks
als de tarwe zift.

Houdt Gij mijn kinderen vast,
als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht
boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos
de wereld hen zal haten,
als zij niet in het schema van
de wereld zullen gaan.

Ik vraag U niet mijn kinderen
elk verdriet te sparen,
maar wees Gij wel hun troost,
als ze eenzaam zijn en bang.
Wil om Uws Naams wil hen
in Uw verbond bewaren,
en laat ze nooit van U vervreemden,
nooit, hun leven lang!

Ik leg de namen van mijn
kinderen in Uw handen.
Amen.

Wat betekent de Bijbel en 
het moederschap voor u?     
Het moederschap is een geschenk 
wat we uit Gods hand hebben mogen 
ontvangen. Een taak om je kinderen 
op te voeden in de vreze des Heeren is 
moeilijk en vanuit ons zelf onmogelijk. 
Bij de doop hebben we ons ja-woord 
gegeven, als je dit overdenkt kom je 
in alles tekort. Maar wat een troost, 
in het doopformulier staan zulke rijke 
beloften. De Heere zegt Zelf: ‘Doe 
uw mond wijd open en Ik zal hem 
vervullen.’ Wij kunnen onze kinderen 
niet bekeren, maar wel biddend 
voor Hem neerleggen. Als kinderen 
klein zijn, moet je al vroeg met het 
onderwijs beginnen. Met onze jongste 
Angeline van 1 jaar bekijk ik vaak 
de boekjes van Laura Zwoferink, 
onder andere over de goede Herder 
en over Noach en anderen. Dit zijn 
eenvoudige boekjes met sprekende 
plaatjes en wat tekst. Hoe klein ze 
ook is, ze vindt dit fijn, ze begrijpt het 
nog niet en toch moet je hier jong 
mee beginnen. Onze jongste zoon van 
7 jaar bekijkt ook vaak deze boekjes 
met haar, dat is ontroerend om te 
zien en ook om te horen hoe hij met 
haar bidt voor het slapen gaan. Jonge 
kinderen zijn zo onbevangen om dit 
op een kinderlijke wijze te doen. Wat 
kunnen wij hier veel van leren, we 
moeten allen worden als een kind! 
Aan tafel lezen we altijd uit de Bijbel 
en soms als iets extra’s bijvoorbeeld 
uit Bunyans Christenreis. Toen de 
kinderen nog allen jong waren, lazen 
we ook voor uit de kinderbijbel van H. 
van Dam of uit de kerkgeschiedenis. 
Ook zingen we aan tafel de psalm die 
ze moeten leren op de zondagsschool. 

Tekst: K. Leenheer-van Gent


