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Wat Ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het 

uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij 

in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij 

nederligt en wanneer gij opstaat. 

Deuteronomium 6:6, 7. 
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Grensoverschrijdende misstanden 

Populaire kreten die men in onze dagen op maatschappelijk terrein, en soms ook in de 

kerk, regelmatig te horen krijgt, zijn onder meer:   

Man en vrouw zijn gelijk geschapen, zonder onderscheid  -  Het is discriminerend als 

men vrouwen in het arbeidsproces anders behandelt dan mannen - Mannen en 

vrouwen moeten dezelfde functies kunnen vervullen - Vrouwen behoren evenals 

mannen een maatschappelijke carrière op te kunnen bouwen. 

Een uiterst belangrijk punt bij deze schoonklinkende leuzen is dat men zich nauwelijks 

afvraagt hoe dit werkt in de praktijk en wat precies de consequentie en realiteit is.   

De opdracht die God aan het eerste mensenpaar heeft gegeven luidt:  

       Weest vruchtbaar en wordt talrijk… (Gen. 1:28.) 

Als algemene regel is het Gods bedoeling dat man en vrouw samen een gezin vormen en 

met kinderen worden gezegend.  

Een grote vraag in dit verband is nu: Hoe kunnen wij de moderne, schoonklinkende leuzen 

inpassen in Gods plan met de mens? Is het voor een moeder eenvoudig om naast de 

zorgtaak van het gezin ook een maatschappelijke carrière op te bouwen? Gaat de 

opvoeding van kinderen wel doeltreffend samen met een baan op de arbeidsmarkt?  

Het is zeker niet moeilijk te ontdekken dat werkende moeders doorgaans met veel 

problemen te worstelen hebben. Veel moeders geven dat ook ronduit te kennen.  

Hierbij het getuigenis van een werkende moeder, waar veel andere werkende moeders 

zich goed in kunnen vinden, omdat zij met dezelfde problemen te kampen hebben:  

Desirée, moeder van Shae en zelfstandig ondernemer, geeft te kennen: …Ik wil graag 

100% een goede mama, 100% een goede vrouw, 100% een goed huishouden 

draaiende houden, 100% mij kunnen storten op mijn onderneming en zoals je al kan 

bedenken lukt me dit gewoonweg niet. Soms heb ik het gevoel dat ik niks echt volledig 

kan doen en dat doet me wel verdriet want ik wìl zo graag… Ik ben iemand die maar 

door blijft gaan en ik merk hierin zeker dat ik mijzelf voorbijloop. Echt eens tijd voor 

mijzelf is er al heel erg lang niet meer geweest en ik merk dat ik hier enorm aan toe 

ben.  (karenz.nl/werk-en-moederschap/)  

Kan God het wel ondersteunen als moeders hun taken niet goed naar behoren kunnen 

vervullen? Kan het Gods goedkeuring wegdragen dat moeders zichzelf voorbijlopen en 

geen tijd voor zichzelf hebben? Past dit ooit in Gods plan? Is het niet een duidelijke zaak 

dat de hedendaagse maatschappij is ontwricht en niet in balans is met Gods bedoeling? 

Het is onbetwist waar dat het leven van een werkende moeder niet over rozen gaat:  

Als werkende ouder heb je eigenlijk nooit rust, schrijft ondernemer en consultant Daisy 

Dowling op HBR. Je to-do lijstje is nooit af en lijkt alleen maar langer te worden, waar-

door een gevoel van controle soms ver te zoeken is. Je hebt eigenlijk twee banen, stelt 

Dowling. Je baan op kantoor, waarin je flink moet investeren als je naar de top wil of 

https://karenz.nl/werk-en-moederschap/
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er wil blijven. Anderzijds je baan thuis, want kinderen opvoeden is ook niet niks. Veel 

ouders zijn daarom gestrest, permanent moe en onzeker. (Management, 16-01-2018.)  

Het is duidelijk dat de hedendaagse samenleving uit de pas leeft met Gods voornemen.  

Een veel voorkomend probleem, als een werkende moeder haar  kind naar een dagverblijf 

brengt of aan een oppas toevertrouwt, is dat het kind totaal overstuur kan raken:  

Maar je moet ook rekening houden met de oppas die een gillend kind probeert te 

sussen en wat niet lukt. Die zijn dat op een gegeven moment ook beu en ik wil niet dat 

mijn kind de "naam" krijgt onhandelbaar te zijn ofzo. 

Vanaf de geboorte is zijn vaste, constante factor alleen mama geweest… Ik wil het 

best nog proberen met een andere oppas, maar zoals gezegd die rekenen niet op zo'n 

drama tafereel en ik vind het ook niet leuk voor hen als het zo gaat. 

(forum.viva.nl. Zo weinig (tijd) voor mezelf – Rocky2008 – 4-10-2011.) 

Baby huilt veel bij opvang:  

Ik ga morgen weer beginnen met werken, 2 dagen in de week. Mijn meisje gaat dan 

naar de opvang. Ze is een proefdagje geweest en heeft de hele dag hard gehuild. Ze 

kan hard huilen en dat ook volhouden en eigenlijk ben ik de enigste die haar kan 

troosten. Ook wou ze helemaal niks drinken, logisch als ze zo overstuur is. Het heeft 

me echt pijn gedaan. (forum.viva.nl. Baby huilt veel bij opvang - 07-03-2016.) 

Het is een feit dat in de jonge kinderjaren de moederband heel sterk en intensief is:  

De tederste, aardse band is die tussen moeder en kind. Het kind is meer ontvankelijk 

voor de indrukken uit het leven en voorbeeld van moeder, dan van vader, want een 

zeer sterke en tedere band bindt hen samen.  

Moeders dragen een zware verantwoording. Als ik hen het werk op het hart kon 

drukken wat ze in het vormen van hun kinderen kunnen doen, zou ik blij zijn.  

(Testimonies, dl. 2, p. 536.) 

Het kind voelt zich bij moeder veilig en geborgen en het is tevreden. Dit is zeker voor de 

gevoelige kinderziel gunstig en noodzakelijk voor een goede ontwikkeling en vorming van 

een aangenaam en evenwichtig karakter. 

Moeder is alles en als een werkende moeder haar jonge kind in een dagverblijf plaatst en 

de zorgtaak aan anderen overdraagt, is het vaak ontroostbaar brullen geblazen. Het is 

beslist geen pretje voor een moeder om zo naar haar werk te moeten gaan. En voor het 

kind is het een drama, want er wordt een flinke, vaak onherstelbare deuk in de hechte en 

vertrouwelijke moederband geslagen, die voor het leven ongewenste sporen kan nalaten. 

Het gevoelige kind ervaart dat moeder er niet voor hem of haar is en ook al is de oppas 

lief en geduldig en zijn de verzorgers vriendelijk, moeder is voor de meeste kinderen niet 

te vervangen. Gevoelens van eenzaamheid kunnen in de tere kinderziel binnensluipen en 

bij het opgroeien kan er sprake zijn van eigenzinnigheid en in zichzelf gekeerd zijn. Vindt 

u dit wat overdreven? Bedenk dan dat de eerste levensjaren beslissend zijn en van invloed 

op het hele leven. Let eens op wat specialisten op dit gebied te zeggen hebben:   

http://forum.viva.nl/
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Carrière-moeders zijn een  ramp  voor  de psychische 

gezondheid van hun kinderen… 

Werkende moeders slecht voor geestelijke gezond-

heid kinderen.  © Shutterstock. 

Een epidemie van mentale stoornissen. 

Het plaatsen van baby’s in kindercrèches 

is schadelijk voor hun latere geestelijke 

gezondheid volgens een bekende Ameri-

kaanse psychotherapeute uit New York, 

Erica Komisar. Zij is auteur van het boek: 

“Being There, Why Prioritizing Mother-

hood in the First Three Years Matters.” 

(“Aanwezig zijn, waarom het belangrijk 

is om prioriteit te geven aan het moeder-

schap tijdens de eerste drie jaren.”)  

In ouderschapssessies voor jonge moeders, stelde Komisar vast dat kinderen steeds 

vaker en op alsmaar jongere leeftijd psychische problemen vertonen… In een video 

voor de New York Post meldt Komisar dat werkende moeders, kinderen met mentale 

stoornissen produceren. Ze spreekt van een epidemie van mentale stoornissen bij zeer 

jonge kinderen, die ze toeschrijft aan “de onderwaardering van het moederschap.”  

Te weinig aandacht.  

In haar boek legt ze uit dat baby’s cortisol [stresshormonen] produceren als ze niet bij 

moeder zijn en stress ervaren… Volgens onderzoek, verdwijnen deze hormonen pas als 

moeder haar baby komt afhalen. Deze terugkeer naar een omgeving van emotionele 

zekerheid is echter maar van korte duur. Baby’s gaan al vroeg naar bed, waardoor ze 

opnieuw geen contact hebben met hun moeder. Kinderen vallen daarom soms moeilijk 

in slaap, omdat ze eigenlijk om aandacht snakken… Werkende moeders die ’s avonds 

naar huis komen, spenderen vaak minder dan 90 minuten samen met hun baby, wat 

veel te weinig is voor een degelijke emotionele en psychische ontwikkeling. De 

psychische problemen bij jonge kinderen kunnen vooral verklaard worden door het 

tekort aan prioriteit die hedendaagse vrouwen aan het moederschap geven. 

Moederschap, en niet de carrière, moet opnieuw prioriteit worden.  

Tegenwoordig wordt er vanuit de politiek gehamerd op het tweeverdienersmodel met 

een volledige carrière zowel voor mannen als voor vrouwen. Volgens Komisar is dit 

echter geen goed idee voor hun kinderen… “Onze samenleving vertelt moeders dat ze 

gerust weer aan het werk kunnen en dat het wel goed komt met hun kinderen. Maar 

het komt niet goed, dat is het probleem”, vertelt ze. “Een kinderdagopvang is eigenlijk 

de minst geschikte oplossing voor een kind”, aldus Komisar. “Je stelt zeer jonge baby’s 

bloot aan een heleboel stimulatie en een hoop angst.” Ze benadrukt: “We moeten als 

samenleving erkennen dat het moederschap belangrijk werk is. We leggen de nadruk 

op materieel succes en professionele ontwikkeling, maar er is niets méér waardevol of 

belangrijker dan het moederschap.”  (Bron: Daily Mail; video New York Post.)  
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Jonge kinderen in crèches moeten later op allerlei stoornissen rekenen  

Scandinavië: In de laatste 15-20 jaar zijn bij meisjes mentale ziekten met zo’n 1000% 

gestegen en depressies rond 500%. Het zelfmoordcijfer van Zweedse en Finse meisjes 

is het hoogst van Europa. Van de 24-jarige Finse vrouwen vertoont 39% symptomen 

van depressiviteit. Bij jonge mannen is de trend wat minder duidelijk aanwezig.1 

Prof. Dr. Manfred Spreng, specialist in neurologische en sensorische fysiologie, aan de uni-

versiteit in Erlangen, onderzocht de oorzaak van het hoge zelfmoordcijfer en voor hem 

staat vast dat uitbesteding van kinderen in crèches of dagverblijven een grote rol speelt 

met enorme gevolgen voor de samenleving als geheel. Hij maakt onder meer duidelijk: 

Het belang van nauw contact met moeder in de eerste drie levensjaren en een onge-

stoorde familieomgeving kan niet genoeg worden benadrukt, gezien de alarmerende 

analyses die recentelijk zijn geïdentificeerd in het Barmer Medical Report 2012. Op 

basis van grote hoeveelheden gegevens is vastgesteld dat 38% van de jongens en 30% 

van de meisjes in het zesde jaar een spraakstoornis hebben… vaak met secundaire ge-

volgen, zoals moeite met lezen en spellen en relatie problemen op het emotionele en 

gedragsmatige vlak… Als de cruciale opbouw en het behoud van de communicatieve 

relatie tussen moeder en kind onvolwaardig is en niet lang genoeg, kan het imitatie 

vermogen worden gestoord en apathie (aangeleerde hulpeloosheid) kan het gevolg 

zijn… Met name problematisch in de crècheopvang kunnen gezondheidsproblemen en 

ontwikkelingsstoornissen zijn wegens toename van stresshormonen en reductie van 

groeihormonen door kwalitatief slaapgebrek… Opname in crèches en het afwezig zijn 

van moeder kan niet alleen hartverscheurend huilen opleveren, maar vanwege deze 

dramatische ervaring en het gevoel van verlatenheid, stijgt het cortisolgehalte alar-

merend en kunnen belangrijke ontwikkelingsprocessen negatief worden beïnvloed, 

vooral in de hersenen van de kinderen. Het gebied van de hersenen dat het meest 

wordt beïnvloed door cortisol is de zogenaamde hippocampus, die de 'leermachine 

van de hersenen' kan worden genoemd. Niet alleen een negatief effect op toekomstige 

stressregulatie is te vrezen, maar door de hogere cortisolspiegels bij de zuigeling is 

schade aan het hippocampuscollectief te verwachten met nadelige effecten voor de 

gehele levensduur. Verregaande, ook psychologische gevolgen van het uitbesteden 

van kinderen in creches en dagverblijven… zijn duidelijk herkenbaar. 2           

                                                   
 
1 A. Wahlgren: Kleine Kinder brauchen uns. Aus dem Schwedischen von Lore Rasmussen-Otten. Beltz Verlag, Wein-
heim 2006; J. O. Gustafsson: Wie Kindertagesstätten eine Nation zerstören können. Human Life International; Info 
Nr. 4 (2001) und in Der Fels 2 (2002) S. 39-41. “Besonders alarmierende Befunde kommen ausgerechnet aus den 
Ländern, die wie Schweden und Finnland als langjährige Vorbilder für eine moderne Familienpolitik hingestellt 
wurden… Innerhalb der letzten 15 – 20 Jahren haben bei Mädchen die seelischen Erkrankungen um 1000 Prozent 
zugenommen. Depressionen sind um 500 Prozent angestiegen. Die Suizid-rate schwedischer und finnischer Mädchen 
ist die höchste in ganz Europa; 39 Prozent der 24-jährigen finnischen Frauen weisen Symptome einer Depression auf. 
Bei jungen männlichen Personen ist der Trend ähnlich, wenn auch nicht so deutlich ausgeprägt.” 
2 Spreng, M, Diakrisis 35, nr. 4, 2014, p. 4-10. Cf., Spreng, M, Kinder - Die Gefährdung ihrer normalen (Gehirn-) 

Entwicklung durch Gender Mainstreaming in: Vergewaltigung der menschlichen Identität. Über die Irrtümer der 
Gender-Ideologie, 6. Auflage, Verlag Logos Editions, Ansbach, 2015; Spreng, M, Es trifft Frauen und Kinder zuerst – 
Wie der Genderismus krank machen kann, Verlag Logos Editions, Ansbach, 2015.  
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Een andere bron deelt ons mee:   

Maar liefst 110 in het Verenigd Koninkrijk werkzame wetenschappers, psychologen, 

artsen en andere deskundigen willen zo snel mogelijk een nationaal debat over de 

vraag of kinderen onder de drie jaar wel door anderen grootgebracht mogen worden… 

Waar onderzoekers zich steeds meer zorgen over maken is dat bij baby’s en peuters in 

groepsdagopvang hoge doses van het stresshormoon cortisol worden aangetroffen. 

Psycholoog en opvoedkundige Steve Biddulph: “De gezonde ontwikkeling van de her-

senschors van het kind hangt af van liefdevolle één-op-één zorg, maar we hebben nog 

nooit een economie of regering gehad die zo weinig waarde hecht aan liefde. Het is 

economisch gezien verstandig om jonge ouders meer tijd voor de opvoeding te geven 

omdat het voorkomt dat straks sociaal misvormde jonge mensen onze scholen, straten 

en werkplekken vullen… Wat wij nodig hebben zijn rustige, zorgzame mensen die zich 

kunnen hechten en nabij kunnen zijn. Wij kweken precies het tegenovergestelde.”  

(www.natuurlijkouderschap.org/te-vroege-kinderopvang-schaadt-voor-het-leven/) 

In Ellen White’s boek Hoe leid ik mijn kind, lezen wij belangrijke passages die duidelijk door 

de hedendaagse wetenschap worden ondersteund: 

Moeders weest er zeker van dat u uw kinderen gedurende de eerste drie jaren van hun 

leven de juiste opvoeding geeft… Moeders moesten het belang inzien dat aan deze 

periode wordt gehecht. Het is gedurende deze tijd dat de grondslag wordt gelegd… De 

indrukken die vroeg in het leven op het hart gemaakt worden, worden in latere jaren 

zichtbaar. Zij kunnen begraven zijn, maar zij worden zelden uitgewist.  

De moeder moet altijd de eerste zijn in dit werk van leiding geven aan de kinderen; 

terwijl ernstige en belangrijke plichten op de vader rusten, is de moeder constant bezig 

met haar kinderen; vooral gedurende de peuter- en kleuterjaren moet zij hun speciale 

leidster en kameraad zijn.  (Hoe leid ik mijn kind, blz. 226, 27). 

Dit wordt helaas nauwelijks toegepast. Voor moeders en kinderen zijn de gevolgen groot. 

In ‘Hoe ik dagelijks worstel met de balans tussen werk en moederschap,’ schrijft Janneke:  

…Want ondanks mijn universitaire diploma, voelde ik wél voor een mamadag. Voor 

een heleboel mamadagen zelfs. Het leek me gewoon heel leuk om veel tijd met de 

kinderen door te brengen zolang ze jong waren. Ik had ze toch niet gebaard om ze 

alleen maar ’s avonds en in het weekend te zien? Dus leverde ik drie van mijn werk-

dagen in, terwijl de hoeveelheid werk niet echt afnam. De huishoudelijke taken ook 

niet, dat werden er meer toen er eenmaal kinderen waren. En dus voel ik me soms een 

fulltime manager van een ingewikkelde onderneming die bestaat uit een fulltime 

echte baan, naast een fulltime baan van zorgen, huishouden, administratie, spelen, 

knutselen, koken en ga zo maar door. Ik hou zoveel ballen in de lucht dat ik er soms 

een paar uit het zicht verlies. Vergeet ik weer een doktersafspraak of een klant terug 

te mailen. Laat staan dat ik nog tijd overhoud voor een sociaal leven of zoiets als 

hobby’s of de sportschool. Het is maar goed dat ik mijn werk zo leuk vind, anders had 

ik allang een burn-out gehad van het runnen van de hele santenkraam. (3-1- 2018.) 

http://www.natuurlijkouderschap.org/te-vroege-kinderopvang-schaadt-voor-het-leven/
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Is het Gods bedoeling dat een moeder onder spanning en stress leeft om alle huishoude-

lijke taken met haar baan te vervullen en in balans te houden? Op zoek naar oplossingen 

is het voor Janneke niet gemakkelijk om alle taken goed op de rails te krijgen: 

Wat ook zou helpen: als wij vrouwen wat beter zouden worden in loslaten. De boel de 

boel laten, zoals mannen dat vaak zo goed kunnen. Die laatste vind ik lastig. Vóór ik 

kinderen had, liet ik het huis weleens zodanig ontploffen dat de man des huizes vanzelf 

de stofzuiger ter hand nam. Maar nu ik kinderen heb, lukt dat niet meer. Ik heb het 

weleens geprobeerd, maar de kinderen zorgen voor zóveel extra chaos, dat ik gewoon 

niet meer functioneer als de keuken ook nog eens ontploft is. Ik raak dan ineens be-

langrijke dingen kwijt zoals huissleutels en knuffels van de kinderen en in mijn hoofd 

is het al net zo’n chaos als in mijn huis. Bovendien werk ik ook nog eens vanuit dat-

zelfde huis. Mijn vriend trekt ‘s morgens de deur dicht en gaat elders in de stad aan 

het werk aan een opgeruimd bureau. Laat ik de boel verslonzen, dan kijk ik tijdens mijn 

werkdagen uit op stapels was en vuile vaat. Concentreert niet echt lekker, zeg maar. 

Kan God het goedkeuren als een moeder de boel maar wat meer de boel zou moeten 

laten en onvoldaan moet proberen er maar het beste van te maken? Janneke heeft het er 

duidelijk heel erg moeilijk mee om al haar taken naar behoren gedaan te krijgen en het 

lijkt wel alsof ze soms teneinde raad is. Ze is echter niet de enige. In een volgend artikel, 

23-01-2018, schrijft ze: “Een groot deel van de vrouwen trékt het gewoon niet meer.” 

Vala van den Boomen schrijft:  

Waarom papa relaxed is en mama ongelukkig. Ben jij eigenlijk gelukkig? Echt 

gelukkig? Tevreden met je leven en hoe dat loopt? Veel moeders namelijk niet. Dat 

blijkt uit onderzoek. Vaders, daarentegen hebben het prima naar hun zin. Hoe kan dat 

toch?  Inmiddels heb ik best veel gezinnen met kinderen in mijn kennissenkring. En wat 

ik overwegend om me heen zie, zijn vermoeide moeders. Vermoeide, gestresste en 

chagrijnige moeders. Moeders die de hele dag bezig zijn alle ballen in de lucht te 

houden en alles draaiende te houden…  Renske schreef er laatst nog een stuk over: dat 

ze haar groove [routine] kwijt was.  Al jaren op zoek was naar balans en die maar niet 

terug wist te vinden. Ik herken dat en ik weet zeker dat heel veel moeders dat 

herkennen. Niet zelden heb ik het gevoel dat ik mezelf helemaal ben kwijtgeraakt sinds 

ik moeder ben. Dat mijn eigen wensen en behoeften compleet naar de achtergrond 

verdwenen zijn. En tegelijkertijd: dat ik faal als ik die eigen wensen en behoeften niet 

doorontwikkel. Want we moeten goede, toegewijde moeders zijn, bewust bezig zijn 

met de opvoeding van onze kinderen, daarnaast een carrière hebben, een sociaal 

leven onderhouden en ook nog een leuke, aantrekkelijke partner voor onze geliefde 

zijn. Allemaal leuk en aardig, maar mag ik even informeren: hóe dan?...   

Maar, zouden we dan niet eens moeten kijken hoe dat nou eigenlijk komt? Dat veel 

moeders het leven als zwaar ervaren? Dat er zoveel moeders met een burn-out thuis 

zitten? Ik zie ze namelijk om me heen instorten, terwijl het stuk voor stuk toch echt 

sterke vrouwen zijn die je heus niet zomaar omverblaast. Ik voel het zelf ook… soms 

vraag ik me echt wel af wanneer er weer eens lucht komt. Wanneer ik weer kan 
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ademen, wanneer mijn leven weer een keer van mij voelt. Ongelukkig vind ik een groot 

woord, maar dat veel vrouwen het wel zo voelen, vind ik eigenlijk niet zo raar. Want 

je kan de kraan wel open laten staan, maar die emmertjes, die zijn op een gegeven 

moment toch wel vol. Dus wat te doen, om de moeders van tegenwoordig gelukkiger 

te maken? Wie het weet, die mag het zeggen. Ik weet het namelijk niet zo goed. 

(Moeders, Psyche, 24 februari 2017.) 

Veel werkende moeders kampen met forse problemen. Het moederschap is lang onder 

de dekmantel gebleven en flink onderschat. Maar recent onderzoek heeft aangetoond dat 

het moederschap te vergelijken is met maar liefst 2,5 keer een fulltime baan. Dat is beslist 

indrukwekkend. Geen wonder dat veel moeders heel vaak gestrest zijn en ongelukkig als 

zij deze zware en verantwoordelijke last ook nog eens willen combineren met een fulltime 

baan op de arbeidsmarkt. Is dat in de praktijk niet onverantwoord roofbouw plegen op de 

kracht, vitaliteit, het uithoudingsvermogen en de gezondheid van het menselijk lichaam?   

Eindelijk erkenning: moederschap staat gelijk aan 2,5 fulltime  baan                                                                 

Een overvolle wasmand, luiers die moeten wor-

den verschoond en die constante zorgen: nee, het 

moederschap is bepaald geen grap. Gelukkig 

hebben we hier nu eindelijk ook bewijs voor. 

Volgens onderzoek staat het moederschap name-

lijk gelijk aan 2,5 fulltime baan. Dat meldt The 

New York Post naar aanleiding van een enquête 

onder 2000 moeders, gehouden door de Ame-

rikaanse levensmiddelenfabrikant Welch’s. 

Vroege start 

Uit een analyse van het wekelijkse schema van de moeders, blijkt dat de meeste moe-

ders hun dag gemiddeld om 6.23 starten. Dat is ruim vóór de meeste mensen hun 

werkdag beginnen.   

Lange dag 

En dat is nog niet alles: voor de meeste moeders eindigt hun dag namelijk pas wanneer 

ze alle taken hebben volbracht, wat vaak pas rond een uur of halfnegen is. De meeste 

moeders zijn dus ruim veertien uur bezig met de zorg van hun kinderen, terwijl een 

gemiddelde werkdag vaak niet langer dan acht uur duurt. 

Weinig tijd voor jezelf 

Alles bij elkaar opgeteld maakt een moeder een werkweek van maar liefst 98 uur, 

oftewel ruim tweeënhalf keer zoveel als de gemiddelde baan. Bovendien bleek dat de 

gemiddelde moeder dagelijks maar één uur en zeven minuten tijd voor zichzelf heeft. 

Veel koffie 

Op de vraag wat de moeders op de been houdt, antwoordden ze dat ze ’veel koffie-

drinken’ en ’regelmatig een dutje doen’. Ook wijn, babysitters, familiehulp, Netflix, 

natte doekjes, afhaalmaaltijden, iPads, speelgoed en gezonde snacks blijken echte 

lifesafers te zijn. (Diverse nieuwsmedia melden dit realistisch bericht.)  
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Voor de uitoefening van de verworvenheden op de arbeidsmarkt in de hedendaagse 

maatschappij moeten vrouwen en moeders, naast de zorgtaken in het gezin, wel een 

zware tol betalen wat nog lang niet altijd naar behoren wordt erkend en gewaardeerd.  

Ook de moeders die voorgeven dat zij alles goed geregeld hebben zijn niet vrij van stress 

en hebben evengoed hun zorgen, problemen en wensen. Vaak speelt moederlijke trots 

ook wel een beetje een rol. Het zich grootser willen voordoen dan de werkelijkheid is. Het 

niet echt toe willen geven dat alles best wel zwaar valt en dat ze het in werkelijkheid toch 

niet zo goed aankan en met minder genoegen moet nemen. 

Moeders beseffen en ervaren heel goed dat de combinatie van het moederschap met een 

baan op de arbeidsmarkt moeilijk ligt en beslist niet perfect, zonder allerlei scheuren en 

deuken, te realiseren valt. De tol van het moederschap, in combinatie met een baan, is in 

velerlei opzicht groot met verstrekkende gevolgen.  

Is het wel in harmonie met Gods wil dat een moeder altijd maar gehaast en chronisch 

vermoeid met dikwijls een onvoldaan gevoel door het leven moet gaan omdat ze vrijwel 

geen tijd voor haarzelf heeft en telkens dingen moet laten liggen omdat ze nu eenmaal 

geen duizendpoot is?  Het is absoluut ondenkbaar dat God dit van moeders zou vragen. 

En nog een vraag, die minstens zo belangrijk en zeer urgent is: Vraagt God geen ver-

antwoording wanneer ouders hun zorgplicht niet goed nakomen en hun aanhankelijke, 

gevoelige kleine kinderen door de week in een dagverblijf uitbesteden, daar zij zelf geen 

tijd hebben voor hun kroost, omdat zij beiden fulltime werken en elk voor zich aan de 

toekomst bouwt en carrière wil maken?  

Overdenk ook eens het trieste verhaal van Brigitte, zoals dat destijds in het Nederlands 

Dagblad, De Telegraaf, van 2 december 1995, beschreven stond. Belangrijke, opvallende 

sleutelwoorden in het verhaal zijn: werkende ouders, eenzaamheid, geen gelukkig gezin, 

echtscheiding; woorden die we veelvuldig in onze ontwrichte maatschappij tegenkomen. 

Brigitte is een heroïnehoertje. Zij vertelt dat zij niet voor de lol drugs gebruikt maar om 

haar gevoelens te onderdrukken. Welke gevoelens? Ze legt uit dat ze zich altijd heel erg 

eenzaam voelde omdat haar ouders werkten en ze geen broers of zussen heeft. Haar 

ouders hadden weinig tijd voor haar en ook voor elkaar. Er was geen gelukkig gezin en 

tenslotte liep het op een scheiding uit. Brigitte had het geluk een paard te hebben waar 

zij dol op was en waarbij zij troost zocht, maar als gevolg van de scheiding moest het paard 

worden verkocht en zo moest zij ook nog afstand doen van wat haar lief en dierbaar was. 

Brigitte liep thuis weg en haar ongelukkige, verdere leven, speelde zich af aan de rand van 

de maatschappij. Gelukkig verloopt het levenslot niet altijd zo dramatisch, maar toch ligt 

er een belangrijke les in opgesloten. Was het wel echt zo verstandig dat beide ouders 

gingen werken en economische zekerheid en zelfstandigheid nastreefden?  

Wat hebben de ouders van Brigitte gewonnen? In gevallen als deze, zelfs ook al lijken we 

succesvol te zijn met alles wat we gewonnen hebben, zullen we uiteindelijk voor Gods 

troon moeten toegeven dat wij alles verloren hebben.  

Het is van eeuwigheidswaarde als wij serieus onze levenswandel, in ons doen en laten, 

zorgvuldig in overweging nemen. Loont het werkelijk wel als vaders en moeders beiden 

werken en daardoor minder tijd en aandacht voor hun kinderen hebben om ze in het 

geloof en tot eer van God op te voeden?  We moeten dat niet onderschatten. We kunnen 
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wel optimistisch denken dat het allemaal wel mee valt en dat het met goed overleg en 

planning best wel te doen is, maar toch zullen we in de praktijk onvermijdelijk tegen 

allerlei moeilijkheden en problemen aanlopen; dat zal zeker niet uitblijven!       

Een internetsite geeft ons een algemene indruk van de werk-zorg-combinatie uit het 

dagprogramma van een moeder. Enkele stress punten en tips worden op een rijtje gezet:    

De combinatie van werken en een gezin is zwaarder dan je dacht: 

Het hebben van een baan naast het zorgen voor één of meer kinderen is geen een-

voudige opgave. Op beide terreinen wil je er voor de volle honderd procent zijn. En dat 

is praktisch onmogelijk. ‘Combinatiestress’ heet dat ook wel. Wat kun je doen om die 

druk een beetje te verlichten?                                                                                             
Werk en gezin combineren  

Het combineren van werk en een gezin is geen gemakkelijke opgave. Van tevoren heb 

je het misschien prima uitgedacht, maar in de praktijk valt het vaak toch tegen. Veel 

ouders ervaren en vergelijken het wel met het in de lucht houden van heel veel ballen. 

Of met een kaartenhuis: de balans is zo delicaat dat er maar iets kleins hoeft te 

gebeuren om het hele evenwicht te verstoren. Je hebt dan ook met veel verschillende 

stressfactoren te maken. 
Ochtendspitsuur 

Voordat je de deur kunt uitgaan, moet er heel veel gebeuren. Naast je eigen ochtend-

ritueel en dat van je partner moet je kind ook worden aangekleed en gevoed. Dat heeft 

tijd nodig. Bovendien kan je kind, als hij wat ouder wordt, flink treuzelen ’s ochtends. 

Het nut van op tijd in de dagopvang of op school komen ziet hij niet echt in. Spelen is 

veel leuker. Er wordt dus op dat moment ook nog eens wat van je opvoedkundige 

vaardigheden gevraagd. 
Je reist wat af voordat je op je werk bent 

Meestal breng je je kind naar kinderopvang buitenshuis als je gaat werken. Dat vergt 

dus een extra rit voordat je op weg kunt naar je werkbestemming. Heb je last van files? 

Dan kun je het gevoel hebben dat je elke dag weer een race tegen de klok moet voeren. 

Op tijd weg van je werk 

We gaan ervan uit dat je je werkdag normaal kunt doorbrengen. Wie weet ben je wat 

afwezig vanwege (al dan niet chronisch) slaapgebrek, maar in principe heb je de hele 

dag je handen vrij om aan je werk te besteden. Tegen het eind van de dag wordt het 

weer een beetje stressen: eigenlijk wil je nog iets afmaken, maar je moet op tijd weg 

om je kind op te halen. 

Avondspitsuur 

En dan begint hetzelfde spitsuur als ‘s ochtends, maar dan omgekeerd. Van je werk 

rijd je langs de opvang naar huis. Daar ga je koken, eten, en je kind naar bed brengen. 

Meestal zit je tegen halfnegen uitgeteld op de bank. Nu heb je tijd voor jezelf. Ga je                                                                                                                                                                                                                                                                  

dan nog sporten of erop uit? Of kom je liever bij van alle drukte terwijl je televisiekijkt? 

Alle andere dingen komen op de laatste plaats 

Je dagen zijn snel gevuld als je werkt als ouder. En dan hebben we het nog niet eens 

gehad over bijkomende klussen waar je ook nog mee te maken hebt: boodschappen 
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doen, verzekeringen regelen, verjaardagscadeautjes kopen, een kapotte cv-ketel laten 

repareren of met de auto langs de garage. Dat moet dus allemaal in je vrije tijd, die 

toch al schaars is. 

Het huishouden doe je er maar een beetje bij 

Om naast werken en zorgen ook nog een huishouden draaiende te houden, is helemaal 

een uitdaging. De groeiende stapels was en het rondslingerende speelgoed zie je vaak 

met lede ogen aan. Het is vechten tegen de bierkaai. 

Je kind is ziek: wat nu? 

Zoals gezegd: de balans is delicaat. Want alles functioneert en sluit op elkaar aan, 

maar dan moet er verder niets misgaan. Als je kind ziek wordt, dan moet je gaan 

schipperen. Wie van jullie tweeën kan thuisblijven? Wie heeft de minst dringende 

afspraken? Kunnen jullie iemand vragen om op te passen? Uiteindelijk vind je altijd 

wel een oplossing. Maar het moment dat je moet constateren dat je kind niet naar de 

dagopvang of school kan, kan behoorlijk wat stress opleveren.  

Zwangerschap en stress  

Denken jullie temidden van alle drukte ook nog aan gezinsuitbreiding? Probeer de 

stress dan op tijd te verminderen. Want aanhoudende stress is niet goed voor de 

ontwikkeling van je ongeboren kind. 

Wat kun je doen 

Al met al kan de werk-zorg-combinatie behoorlijk stressvol zijn. Hier een paar tips om 

de druk wat te verminderen. 

Maak goede afspraken met je partner  

Vrouwen hebben vaak de neiging om meer (huishoudelijke) klussen naar zich toe te 

trekken. Stop daarmee. Maak een eerlijke en duidelijke taakverdeling tussen jou en je 

partner. En hou je daar ook aan. Doe wat je moet doen en niet meer dan dat. Bekijk 

regelmatig of jullie de afspraken misschien moeten bijstellen.  

Besteed zo veel mogelijk uit  

Veel praktische klussen kun je uitbesteden. Doe dat ook! Daarmee koop je in feite extra 

tijd en extra rust. Grijp alles aan wat je bij de combinatie van werk en zorg kan helpen.  

Leg de lat niet te hoog  

Accepteer dat je nu eenmaal een druk bestaan hebt. En probeer niet op alle fronten 

het hoogst haalbare te bereiken. Dan eten jullie maar eens een keertje soep met 

boterhammen ’s avonds. Of gaat je kind in een versleten broek naar school. Hoe 

belangrijk is dat nu echt? Goed genoeg is goed genoeg!  

Gebruik de wettelijke rechten die je hebt als ouder  

Je hebt recht op een aantal soorten verlof als je kinderen hebt of krijgt. Maak daar ook 

gebruik van.  

Sta vroeger op  

Er zijn ouders die zweren bij vroeg opstaan. Heerlijk het eerste (half) uurtje voor jezelf 

in huis. Rustig douchen, boterhammen smeren of de krant lezen op internet. Kijk zelf 

of je het de moeite waard vindt om daar wat slaap voor in te leveren. 

(www.anababa.nl/jij-als-ouder/tegenvallers-ouderschap/combinatie-werk-gezin-

zwaar)  

http://www.anababa.nl/jij-als-ouder/tegenvallers-ouderschap/combinatie-werk-gezin-zwaar
http://www.anababa.nl/jij-als-ouder/tegenvallers-ouderschap/combinatie-werk-gezin-zwaar
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Het lijdt geen twijfel, een perfecte werk-zorg-combinatie voor moeders is gewoon niet 

mogelijk. Je kan nu eenmaal niet alles tegelijk doen. Het brengt onbetwist veel zorgen en 

problemen met zich mee en men moet op een aantal fronten inleveren en met minder 

genoegen nemen dan men wel graag zou willen.                                        

Wat heeft de maatschappij aan moeders in hun werkdruk te bieden? 

Het komt er in feite op neer dat moeders zich maar zo goed mogelijk leren schikken in 

hun lot en meelopen in de tredmolen van de huidige samenleving, want een weg terug 

van hun verworvenheden is er eigenlijk niet. Het wordt als een groot goed beschouwd als 

moeders door hun inzet op de arbeidsmarkt meebouwen aan de groei van een goede 

economie. Het devies van onze samenleving is: Werkende ouders met kinderopvang! 

Minister Lodewijk Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid is tevreden over de 

huidige trend:  

Het is fantastisch om te zien dat steeds meer moeders werken en dat hun kinderen 

dan terecht kunnen bij kwalitatief goede en betaalbare opvang. 

In het tweede kwartaal van 2017 gingen er 293.000 kinderen naar de dagopvang, 

341.000 naar de buitenschoolse opvang en 121.000 kinderen naar gastouders.  

Sommige kinderen maken gebruik van meerdere vormen van opvang. 

(www.ad.nl/binnenland/kinderopvang-steeds-populairder-onder-werkende-

ouders~a8071f79) 

Maar is het werkelijk wel zo fantastisch als moeders werken en hun kinderen naar een 

dagopvang brengen? 

Richard Whitfield, sociaal wetenschapper en voorzitter van de National Family Trust, trok 

al geruime tijd geleden aan de bel en schreef in het Britse tijdschrift The Guardian, sept., 

1991, dat er een grote crisis heerst in de ouderlijke zorg. Hij sprak met een aantal school-

hoofden, die hem vertelden dat de kinderen met problemen gewoonlijk diegenen waren 

die niet voldoende aandacht kregen, omdat beide ouders werkten. Deze kinderen voelden 

zich vaak eenzaam, waren opstandig en vertoonden asociaal en wanordelijk gedrag.  

In het tv-programma van Cees Grimbergen, getiteld Vesuvius, Ik of mijn kind, IKON, NL 1, 

18-01-1996, vertelde Prof. T. Knijn, stafhoofd van sociale wetenschappen aan de universi-

teit van Utrecht, dat voor moeders de gevolgen van fulltime werken vaak desastreus zijn. 

Er is een grote crisis in de opvoeding van hun kinderen, dat te wijten is aan het gemis van 

behoorlijk ouderschap. Diverse ernstige problemen, zoals criminaliteit onder de jeugd, 

zijn fors toegenomen. Er wordt niet naar behoren voor kinderen gezorgd. Ze krijgen niet 

de kwaliteit van liefde die zij zo dringend nodig hebben, omdat beide ouders werken en 

het te druk hebben, aldus Knijn. Dit is nog steeds actueel en urgent. 

Maar misschien bent u wel van mening dat dit een somber beeld is en dat er toch ook wel 

voorbeelden zijn waar het gewoon goed gaat. Denkt u dat dit boekje overdreven negatief 

is geschreven?  Als u een voorstander van de inzegening van vrouwen bent, dan zal dat 

zeker uw mening kunnen zijn. Maar bedenk echter wel dat u niet als een struisvogel uw 

kop in het zand kunt steken, want er is toch beslist voldoende kundige en openhartige 

http://www.ad.nl/binnenland/kinderopvang-steeds-populairder-onder-werkende-ouders~a8071f79
http://www.ad.nl/binnenland/kinderopvang-steeds-populairder-onder-werkende-ouders~a8071f79
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informatie voorhanden waardoor de realiteit van dit boekje goed wordt onderbouwd. De 

harde feiten liegen er toch niet om. De maatschappij is duidelijk ontwricht. Er zijn veel 

ontspoorde kinderen; er is een duidelijke toename van misdaad en jeugdcriminaliteit. 

Echtscheidingen, onverdraagzaamheid, een burn-out, chronische vermoeidheid, ruzie, 

liefdeloosheid, ongehoorzaamheid, gebrek aan juiste normen en waarden, zelfzucht, 

genotzucht, eigenzinnigheid, onhandelbaarheid, opstandigheid en nog andere nare on-

hebbelijkheden zijn nu, meer dan ooit, het kenmerk van de tijd waarin wij leven.  

Maar wat wil je, als kinderen worden uitbesteed en van hun werkende ouders niet de 

volle aandacht en liefde krijgen die ze toekomt en een goede, ouderlijke opvoeding 

moeten missen, dan ligt het na verloop van tijd voor de hand, als de kinderen groter en 

zelfstandiger zijn geworden, dat wij dan onbehoorlijk gedrag met allerlei ongewenste 

uitspattingen moeten incasseren, absoluut. Het werken van beide ouders heeft beslist 

diverse, negatieve kanten. Geen wonder dat terzake kundige mensen spreken over een 

grote crisis in de ouderzorg en opvoeding van de kinderen en dat voor moeders de 

gevolgen van fulltime werken vaak desastreus zijn. Zo heeft God het absoluut niet 

bedoeld. Maar het is het onvermijdelijk resultaat als men de regels en richtlijnen die God 

ons gegeven heeft, in de wind slaat en een eigen weg volgt.                 

Wat is de oplossing van de kerk voor de problemen waarmee wij in 

           de samenleving en in het gezin te worstelen hebben?   

Heeft de kerk iets beters te bieden dan de maatschappij waarin wij leven?  Of is de kerk 

gedoemd om in de maatschappelijke mallemolen mee te draaien en voor moeders de 

combinatie van de overweldigende zorgdruk en intensieve arbeidslast te sanctioneren? Is 

dat de roeping van de kerk voor het oplossen van de gezinsproblemen en de zorgcrisis? 

Als christenen behoren wij in de eerste plaats Gods koninkrijk te zoeken en geen toekomst 

op deze aarde op te bouwen. Wij zijn, gelijk Abraham, vreemdelingen en bijwoners op 

aarde en zien uit naar de stad Gods. Dit leven is een voorbereiding op het eeuwig leven.  

Ouders hebben een uiterst belangrijke taak jegens hun kinderen te vervullen:  

Het is het voorrecht van ouders om hun kinderen met zich mee te nemen naar de 

poorten van de Godsstad met de woorden, “Ik heb getracht mijn kinderen te leren de 

Here lief te hebben, Zijn wil te doen en Hem eer te bewijzen.” Voor zulken zullen de 

poortdeuren openzwaaien en ouders en kinderen zullen binnengaan. Maar niet allen 

kunnen binnengaan. Sommigen zullen met hun kinderen buitengelaten worden omdat 

hun karakter niet veranderd werd naar de wil van God. Een hand wordt opgeheven en 

de woorden worden gesproken: “U hebt uw huiselijke plichten verzaakt. U hebt 

nagelaten het werk te doen, dat de ziel geschikt gemaakt zou hebben voor een tehuis 

in de hemel. U kunt niet binnengaan.” De poorten zijn gesloten voor de kinderen 

omdat zij niet geleerd hebben om de wil van God te doen, en voor ouders omdat zij de 

verantwoordelijkheden die op hen rustten hebben verzuimd. Licht heeft geschenen 

van het Woord van God en van de getuigenissen van Zijn Geest, zodat niemand 

onwetend behoefde te zijn aangaande zijn plichten. God eist van ouders dat zij hun 

kinderen met Hem bekend maken en dat zij hen leren om Zijn aanspraken op hen te 



17 
 

eerbiedigen; zij moeten hun kleinen opvoeden tot jonge leden van Gods gezin, met een 

mooi karakter en een prettig humeur, zodat zij geschikt zouden zijn om de hemelse 

hoven te verlichten. Door hun plichten te verzaken en hun kinderen toe te geven in het 

verkeerde, sluiten ouders voor hen de poorten van de stad Gods. Deze feiten moeten 

de ouders op het hart worden gedrukt; zij moeten opgeroepen worden om hun, sinds 

lang nagelaten werk, te doen. (Hoe leid ik mijn kind, blz. 15, 16.) 

Kunnen ouders in het licht van dit citaat hun kinderen ooit naar een dagverblijf brengen 

en de opvoeding grotendeels toevertrouwen aan andere mensen? Het citaat zegt: Licht 

heeft geschenen van het Woord van God… en het is helder dat ouders hun kinderen ge-

trouw moeten onderwijzen in de wegen des Heren en de zorg en verantwoording moeten 

dragen voor hun eigen huis. Diverse Bijbelteksten geven dit duidelijk te kennen: Gen. 

18:18, 19; Deut. 4:10; 6:4-7; 11:18, 19; 32:46; Psalm 78:5-7; 1 Tim. 3:4, 5.    

Hebreeuwse ouders moesten hun kinderen nauwkeurig opvoeden. Een opdracht die ze 

geen moment uit het oog mochten verliezen. Zij moesten hun kroost de weg Gods leren 

en inprenten en voortdurend daarover spreken: thuis en onderweg - bij het nederliggen 

en bij het opstaan. Dat zegt genoeg; het duidt op een niet aflatende plicht! Gods opdracht 

is duidelijk: een volkomen toegewijde, onafgebroken opvoeding!  Een voltijdse plicht die 

geldt voor ouders van alle tijden; en ook voor nu, want God is onveranderlijk.  

Kan een moeder op wie merendeels de zorgplicht voor haar kinderen rust, in het licht van 

het Bijbels voorschrift deze allesomvattende taak ooit combineren met een fulltime baan?  

Veel citaten wijzen op het grootse belang dat ouders hun zorgtaak stipt en plichtsgetrouw 

nakomen en door niets laten verdringen:  

Het is in het gezin dat de opvoeding van een kind moet beginnen. Dit is zijn eerste 

school. Hier, met de ouders als leraars, moet het kind de lessen leren die nodig zijn om 

hem zijn hele leven door te begeleiden – lessen van achting, gehoorzaamheid, eerbied, 

zelfbeheersing. De opvoedende invloeden van het gezin zijn een beslissende macht ten 

goede of ten kwade… maar aangewend ten goede, vormen zij een verreikende macht 

ten gunste van de waarheid en gerechtigheid. Wanneer het kind hierin niet recht 

wordt opgevoed, zal Satan hem onderrichten door werkingen van zijn keuze. Hoe 

belangrijk is dan de scholing in het gezin! Op alle ouders rust de verplichting om 

lichamelijke en geestelijke leiding te geven…  Ouders, houdt u in gedachten dat uw 

tehuis een oefenschool is waarin uw kinderen worden klaargemaakt voor het tehuis 

hierboven. Weigert hun liever alles dan hun de vorming te onthouden die zij moeten 

ontvangen in hun eerste jaren… Laat de huiselijke opvoeding niet beschouwd worden 

als een zaak van minder belang. Ze neemt de eerste plaats in onder alle ware 

opvoeding. Aan vaders en moeders is de vorming van het karakter van hun kinderen 

toevertrouwd… Ouders, herinnert u, dat de opvoeding van uw kinderen vanaf hun 

vroegste jeugd aan u werd opgedragen als een heilige plicht…  Opvoeding in het gezin 

mag in geen geval verwaarloosd worden. Degenen die dit verzuimen, verzuimen een 

godsdienstige plicht… God gebood de Hebreeën hun kinderen Zijn geboden te leren en 

hun bekend te maken met al Zijn handelingen met hen als volk. Het tehuis was hun 
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school. In plaats van vreemde leraars, waren de liefhebbende harten van vader en 

moeder degenen die hun kinderen onderricht gaven… Velen die zeggen Christus’ 

volgelingen te zijn, schieten treurig genoeg veel te kort in de vervulling van hun 

huiselijke plichten; zij doorzien het heilige belang niet van het toevertrouwde, dat God 

in hun handen heeft gelegd, om de karakters van hun kinderen zo te vormen dat zij de 

morele kracht zouden bezitten om de vele verzoekingen waar de jeugd in kan vallen, 

te kunnen weerstaan… Als ouders zouden voelen dat zij nooit vrij zijn van hun 

opvoedingstaak en training van hun kinderen voor God, als zij het werk zouden doen 

in geloof en samenwerking met God in ernstig gebed, dan zouden zij erin slagen hun 

kinderen tot de Heiland te brengen. (Hoe leid ik mijn kind, blz. 19, 20, 21, 24 en 25.)  

Deze duidelijke woorden zijn Gods toereikend antwoord op de ernstige gezinsproblemen 

en de crisis in de ouderlijke zorg en opvoeding van de kinderen. Dit is de juiste, heilzame 

oplossing die de kerk de ontwrichte samenleving te bieden heeft, want de oorzaak van 

veel kwaad en ellende is dat ouders hun gezinsplichten in de opvoeding van hun kinderen 

vaak verwaarlozen en laten verdringen door een baan of andere bezigheden: 

Veel kwaad in de wereld van vandaag ontstaat, omdat ouders zich met andere dingen 

bezighouden dan met het allerbelangrijkste: Hoe kunnen wij ons zó aanpassen, dat er 

tijd is om de kinderen geduldig en vriendelijk de weg van de Heer te leren? Als het 

gordijn opzij geschoven kon worden, zouden we zien, dat veel, heel veel kinderen door 

deze verwaarlozing op een dwaalspoor raken, en onbereikbaar worden voor goede 

invloeden. Ouders: kunnen jullie het je veroorloven, dat het bij jullie zo gaat? Geen 

werk is zo belangrijk, dat het jullie verhinderen mag, de kinderen alle nodige aandacht 

te geven… Moeder moet zich voortdurend op het onderwijs van de kinderen toe-

leggen… moeder is vooral tijdens de eerste jaren bijna voortdurend bij haar kinderen. 

Daarom moet zij steeds hun speciale onderwijzeres en partner zijn… Ouders moeten 

veel thuis zijn. Door regels en voorbeeld moeten zij hun kinderen leren, God lief te 

hebben en te vrezen… Ouders, jullie dragen verantwoordelijkheden, die niemand voor 

jullie kan dragen… Wat is het triest, dat veel ouders hun door God gegeven verant-

woordelijkheid voor hun kinderen uit handen geven, en willen dat vreemden die voor 

hen dragen! De taak van een christelijke moeder is met niets te vergelijken. Zij doet 

haar werk, zich bewust van wat het betekent, haar kinderen in de Heer op te voeden, 

te verzorgen en te vermanen… Een koning op zijn troon heeft geen hogere taak dan 

een moeder. Een moeder is de koningin van het gezin. Zij heeft de mogelijkheid om het 

karakter van haar kinderen te vormen, zodat ze voor het hogere, onsterfelijke leven 

geschikt zijn. (Het Bijbels Gezin, blz. 149, 150, 152, 166, 188.)  

God eist van ouders dat zij hun kinderen in de vreze des Heren zullen opvoeden en de 

verantwoordelijkheden die op hen rusten niet verzuimen opdat zij samen met hun 

kinderen de poorten van de stad Gods kunnen binnengaan.  

De roeping van de moeder ligt niet in het opbouwen van een maatschappelijke carrière. 

Haar hoge, ongeëvenaarde, koninklijke roeping ligt bij haar kinderen. Zij moet haar 

handen vrij hebben om er voor haar kinderen te kunnen zijn en de zorgtaken van het gezin 

getrouw en naar behoren te kunnen vervullen. Zo zal zij behouden worden. 
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Veel problemen in de maatschappij en in de kerk worden opgelost wanneer een moeder 

voldoet aan Gods maatstaf, door zelf haar kinderen plichtsgetrouw op te voeden:  

Moeders, zal onze kostbare tijd meer dan verspild worden aan werk en gejaagdheid… 

terwijl er maar een beperkte tijd te benutten valt om onze kinderen te onderwijzen en 

discipline bij te brengen?  Onze hand ligt op de wieg die de wereld doet schommelen. 

Zullen onze kinderen worden tot wat zij mogen zijn en wat God wil dat zij zullen zijn? 

Zullen wij aan Gods maatstaf voldoen, aan ons geopenbaard in Zijn Woord, of zullen 

onze moeiten gebruikt worden om aan de maatstaf van de wereld te voldoen?  

God heeft aan moeders, in de opvoeding van haar kinderen, een allesoverheersende 

verantwoordelijkheid gegeven… Moeders kinderopvoeding is haar koninkrijk…   

Alle tact en verfijnde kundigheid van moeder zal worden aangeboord als zij met 

Godvrezende wijsheid leidinggeeft. Zij zal haar kinderen niet aan een gehuurde hulp 

overdragen, of hen overlaten aan de opvoeding van de straat… Naast God, is moeders 

kracht ten goede de sterkste die men op aarde kent… De kerk zal haar zegenen omdat 

zij talent heeft opgevoed en ontwikkeld dat hoogst waardevol is. Zij geeft de kerk 

mannen en vrouwen die niet terugdeinzen voor plichten, hoe belastend ook… Moeders 

vormen de karakters waaruit de kerk van God bestaat. Als ik een kerk in beproeving 

zie, haar leden eigengereid, hardhoofdig, verwaand, zelfingenomen, niet onder-

worpen aan de stem van de kerk, vrees ik dat hun moeders in hun jonge opvoeding 

niet getrouw zijn geweest. (Good Health, 1-4-1880; 1-6-1880; 1-7-1880.) 

Als de godsdienst in het gezin regeert, zal het in de kerk worden gebracht; de ouders 

die hun werk voor God doen, zijn een kracht voor het goede. Als zij hun kinderen 

beteugelen en bemoedigen en hen opvoeden in de koesterende zorg en vermaningen 

van de HERE, zijn zij de buurt waarin zij wonen tot zegen. En de kerk zal gesterkt 

worden door hun getrouwe arbeid. (Hoe leid ik mijn kind, p. 650.) 

Kerk en ouders zijn in hun opvoedingsplicht geroepen Gods maatstaf te volgen en niet die 

van de wereld. De kostbare tijd voor de principiële opvoeding van onze dierbare kinderen 

mag niet worden verkwist door werkzaamheden en activiteiten. De allesoverheersende 

verantwoordelijkheid van de zorg en opvoeding van de ons toevertrouwde kinderen is van 

enorme invloed en bepalend voor dit leven en voor het toekomende. De heilige plicht van 

de zorg van het moederschap moet daarom in alles de overhand hebben en de eerste 

plaats innemen en mag door niets en door niemand worden belemmerd.                  

Het valt toe te juichen dat de stem van de wereldkerk tot driemaal toe de inzegening van 

vrouwen heeft afgekeurd voor het bekleden van het niet aflatend, fulltime verantwoor-

delijk, leidinggevend en gezaghebbend ambt van predikant. Beseft dient te worden dat je 

er nu eenmaal niet, als vrouw en moeder, voor de volle inzet kunt zijn op twee fronten, 

die alle aandacht vragen: de kerk en het gezin. Beide zijn heilig en vragen elk op zich een 

volledig toegewijde inzet, zodat er weinig of geen tijd overblijft. We lezen:  

Laat de jonge man die als predikant is begonnen zijn roeping oprecht onder ogen zien 

en het besluit nemen zijn tijd, kracht en invloed te wijden aan het werk, in het be-

wustzijn van de condities waaronder hij de Verlosser dient. (Gospel Workers, p. 104.)  

[Predikanten] …geven al hun tijd, aandacht en inspanning aan de dienst van de 
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Meester. (Ibid., p. 449.)  Overbelast, is een predikant vaak zo druk dat hij nauwelijks 

tijd heeft voor zelf-onderzoek, of hij wel in het geloof staat. (Evangelism, p. 91.)  

Blijft er, in het licht van deze citaten, voor een vrouw en moeder, als zij tot predikant is 

ingezegend, nog wel tijd over voor de opvoeding van haar kinderen? Sommigen zeggen 

dat de inzegening van vrouwen een gewetensprincipe is en inderdaad, een ingezegende 

vrouw en moeder kan heel goed in gewetensnood raken omdat zij haar fulltime zorg-

plichten in combinatie met haar fulltime ambt als predikant onmogelijk volwaardig kan 

vervullen en wel genoegen zal moeten nemen met minder; of van het ene of van het 

andere of ook van beide. Het is begrijpelijk dat je zo onmogelijk een gelukkig gevoel kunt 

hebben want een serieuze, plichtsgetrouwe vrouw en moeder zal zeker gekweld worden 

door de urgente vraag hoe zij dit voor God kan verantwoorden.  Alleen zij, die zowel de 

hoge roeping van het fulltime moederschap, alsook die van het fulltime predikantschap 

geringschatten, zouden kunnen denken dat zij beide wel goed kunnen combineren.  

Een vrouw en moeder is in de eerste plaats geroepen om er in het gezin te zijn voor de 

vorming, opvoeding en training van haar kinderen. Zij mag deze heilige, omvangrijke plicht 

beslist niet laten verdringen door nog een andere, veelzijdige, fulltime baan erbij, want 

dit wekt, volgens het volgende, duidelijke citaat, onbetwist Gods misnoegen op: 

Het werk van moeder is haar door God opgedragen: haar kinderen grootbrengen door 

hen in de Heer op te voeden en te vermanen… Moeder moet op de tafel van hun hart 

lessen ingraveren, die de eeuwigheid lang meegaan. Ze haalt zich zeker het misnoegen 

van de Heer op de hals, als zij dit heilige werk verwaarloost, of het door andere dingen 

laat verdringen… Als zij voor haar gezin werkt en het karakter van de kinderen naar 

Goddelijk voorbeeld vormt, schrijft de engel die verslag uitbrengt haar naam op de lijst 

van belangrijkste zendelingen ter wereld. (Het Bijbels Gezin, p. 190, 191.) 

Kan Gods kerk ooit stimuleren dat vrouwen het moederschap combineren met een zware, 

verantwoordelijke taak in de kerk? Een situatie waarvan in de praktijk is bewezen dat er 

vaak op de tijd en aandacht voor het uitoefenen van de zorgplicht, flink zal moeten 

worden ingeleverd, met alle wrange, verstrekkende gevolgen van dien in de ontwikkeling 

van het kind. Of moet men dan maar op de tijd voor het kerkelijke ambt bezuinigen?  

Is Gods kerk niet door God geroepen om in de samenleving het goede voorbeeld te geven, 

vooral wat betreft een gedegen opvoeding van de kinderen? Moeten zij niet op een juiste 

wijze worden opgevoed voor de eeuwigheid? Moet dat, als goede christenen betaamt, 

niet alle aandacht hebben en onze prioriteit opeisen? De plicht van het moederschap is 

zonder twijfel beslist belangrijk genoeg om elke andere verantwoordelijke taak, die tot 

verdeelde aandacht leidt, resoluut van de hand te wijzen. Niemand hoeft onwetend te 

zijn aangaande de nare gevolgen van een verwaarloosd moederschap. Wetenschappelijke 

berichtgeving meldt ons dat werkende moeders een ramp zijn voor de psychische 

gezondheid van hun kinderen.  De richtlijnen uit Gods Woord; het getuigenis van de Geest 

der Profetie; en ook de bevindingen van de wetenschap, wijzen op het grote belang van 

het moederschap en geven éénduidig aan dat wanneer moeders hun zorgplicht niet naar 

behoren nakomen, de kinderen voor hun hele leven nadelig worden gevormd. God zal, 

zonder de minste twijfel, rekenschap vragen of wij onze plichten wel getrouw, volgens 
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Zijn geopenbaarde wil, zijn nagekomen, absoluut! Het is glashelder dat Gods heilige 

opdracht aan moeders: het gelovig grootbrengen van haar kinderen, een grootse taak is 

die veel gebed, geduld, wijsheid, aandacht en toewijding vraagt en een niet aflatende, 

volhardende inzet vereist. Deze heilige, cruciale plicht wordt grotelijks miskend en 

onderschat, en zeker zo, als wij die plicht denken te kunnen combineren met een 

evenredig groots en omvangrijk verantwoordelijk, leidinggevend ambt in de kerk; een 

heilige functie die eveneens volledige inzet, toewijding, aandacht en inspanning opeist. 

Een combinatie van deze beide taken is in de praktijk niet naar behoren mogelijk en zal 

onherroepelijk gebreken opleveren want het zal ten koste gaan van of het één of van het 

ander of van beide. Maar God zal stellig geen genoegen kunnen nemen met halfslachtig 

werk: niet in de zorgtaken van het gezin en de opvoeding van de kinderen, en niet in de 

bestuurlijke- pastorale- en evangeliserende taken in Zijn kerk. Neen, God vraagt een 

volledig toegewijde inzet, zowel in het gezin alsook in de kerk. God zal met minder geen 

genoegen nemen. 

Voor vrouwen zijn er allerlei andere, minder belastende mogelijkheden om in de kerk 

werkzaam te kunnen zijn, waarbij tijd en gelegenheid voor het getrouw vervullen van het 

moederschap en de huiselijke plichten niet in het gedrang komen.  

Zij die streven naar de inzegening van de vrouw in het ambt, streven de hoge roeping 

voorbij van de ouders en van de kerk om de kinderen naarstig en onverdeeld voor God op 

te voeden. De kerk moet, overeenkomstig Gods wil, de prioriteit van een gewetensvolle 

en standvastige opvoeding van de kinderen, hoog in het vaandel hebben staan:    

Niets is van groter belang dan de opvoeding van onze kinderen en jongeren. De kerk 

moet opstaan en diepe belangstelling in dit werk tonen; want nu als nooit tevoren, zijn 

satan en de zijnen besloten om de jongeren onder de zwarte banier te scharen die tot 

dood en verderf leidt. God heeft de kerk als wachter aangesteld om een naijverige zorg 

over jeugd en kinderen uit te oefenen, en als een schildwacht de nadering van de vijand 

op te merken en alarm te slaan… Wanneer we ooit in alle ernst moeten werken, dan 

is het nu. De vijand wringt zich op alle zijden als een stortvloed naar binnen. Slechts de 

kracht van God kan onze kinderen redden om niet met de vloedgolf van het kwaad te 

worden meegesleurd. De verantwoordelijkheid die op ouders, leraars en kerkleden 

rust, is groter dan woorden kunnen uitdrukken. (Counsels to Parents, Teachers and 

Students, p. 165, 166.)  

De kerk is niet geroepen om op te staan en de nauwgezette opvoedingsplicht van de 

moeder in het gezin te doorkruisen door haar in te zegenen voor een andere, omvangrijke 

en veeleisende taak in de kerk. Neen, integendeel, de kerk moet juist opstaan om diepe 

bekommernis te tonen in het grootse belang van een strikte opvoeding. Als wachter door 

God aangesteld, moet de kerk met heilige gedrevenheid en naijverige zorg toezien dat 

kinderen niet gebrekkig worden gevormd maar een juiste opvoeding krijgen die hen 

toekomt om hen voor dood en verderf te behoeden. God heeft de kerk beslist niet 

aangesteld om inbreuk te maken op de alles overtreffende, verantwoordelijke zorgplicht 

van de moeder, die op het eeuwig behoud van haar kinderen van invloed is. God heeft 

een moeder volstrekt niet geroepen om de zware, fulltime functie van het moederschap 
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te delen met nog een andere zware, gezaghebbende en leidinggevende functie. Lees de 

boodschap eens, gericht aan een moeder die dacht dat ze evangeliewerk moest doen - 

een groot en heilig werk - Bijbellezingen houden met boodschappen voor anderen. Het is 

belangrijk werk en sommige moeders kunnen het gevoel hebben dat God hen heeft 

geroepen om dit werk te doen, maar let eens op Ellen White's duidelijke woorden: 

God heeft een werk voor u te doen; het is geen openbaar werk, maar heel belangrijk, 

een werk in uw eigen huis, om trouw te zijn aan uw positie als vrouw en moeder. 

Niemand anders kan dit, uw werk, doen. De Geest en Gods Woord stemmen daarmee 

in. Dit bedenkende, laten we de geïnspireerde woorden van Jezus Christus door Paulus 

aan Titus lezen: “…zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te 

hebben, bezadigd, kuis, huishoudelijk,3 goed en aan haar man onderdanig te zijn, 

opdat het woord Gods niet gelasterd worde.” (Titus 2:1-5.) Met dit Schriftgedeelte 

voor ogen, vraag ik… Heeft God u geroepen om uw huis te verwaarlozen? Nee nee. 

Mijn zuster, de Heer heeft me laten zien dat u uw plicht verkeerd begrijpt. Uw man 

heeft u nodig; uw kinderen hebben hun moeder nodig. U bent van het pad gestapt 

waar Jezus de weg wijst. Hij zegt tegen u: "Volg mij", en Hij zal u leiden in de plichten 

van uw eigen huisgezin… Gods Geest heeft u geen werk gegeven of u gekwalificeerd 

om een werk te doen, in strijd met Zijn eigen Woord... U hebt een geweldig werk, een 

toegewijde, heilige roeping… om de juiste methoden te leren en tact te verwerven voor 

de training van uw eigen kleintjes, zodat ze Gods weg kunnen volgen… In dit werk zult 

u de hulp van de Heer hebben; maar als u uw plicht als vrouw en moeder negeert en 

uw handen uitstrekt opdat de Heer u ander werk te doen geeft, wees verzekerd dat Hij 

Zichzelf niet zal tegenspreken; Hij wijst u op de plicht die u thuis te doen heeft. U bent 

misleid als u voelt dat een werk groter en heiliger dan dit aan u is toevertrouwd. Door 

uw man en kinderen te verzaken voor wat u als religieuze plichten beschouwt; 

vergaderingen bijwonen, voor anderen werken, Bijbellezingen houden of aan anderen 

boodschappen geven, gaat u rechtstreeks in tegen de geïnspireerde instructies van 

Paulus aan Titus. De religie van Christus leidt nooit een vrouw en moeder om te doen 

wat u hebt gedaan… Als u een van degenen bent die het licht van de wereld zijn, dan 

zal dat licht in uw huis moeten schijnen... Bedenk nooit voor een moment dat God u 

een werk heeft gegeven dat u van uw dierbare kleine kudde verwijdert… God zorgt 

voor hen en u moet dat ook doen als u beweert Zijn kind te zijn… Uw man heeft 

rechten; uw kinderen hebben rechten en die mogen niet door u worden genegeerd... 

God heeft u uw werk gegeven… Maar aan diegenen die hun plichten thuis verzuimen, 

hun gezin en kinderen, zal God niet het zielen reddend werk toevertrouwen, want zij 

zijn ontrouw aan hun heilige geloften. (Manuscript Releases, dl. 8, p. 433-437.)  

                                                   
 
3 Huishoudelijk. “…in het Grieks oikoergos, van oikos, ‘huis’ en ergon, ‘werk’. Op beide delen van het woord kan men 
de nadruk leggen: in de eerste plaats moet de jonge vrouw verstaan dat haar werkterrein thuis ligt, en niet in het 
openbare leven… In de tweede plaats ligt de nadruk op ‘werk’: zij moet haar tijd thuis niet in ledigheid doorbrengen, 
maar het werk doen dat gedaan moet worden… De bedoeling is dus dat de jonge vrouwen hun verantwoordelijkheid 
moeten voelen voor ál het werk dat thuis gedaan moet worden; dus niet alleen de zorg voor uiterlijke dingen (kleding 
e.d.), maar ook de geestelijke verzorging van de kinderen door met hen te bidden en hen op de Here Jezus te wijzen.” 
(W. J. Ouweneel, De brief van Paulus aan Titus, Uit het Woord der Waarheid – Winschoten, blz. 122.)    
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Deze woorden bevestigen dat de Heilige Geest geen moeders roept, zoals mannen, om in 

de bediening van het evangelie te worden ingezegend en fulltime werkzaam te zijn. Dit 

voldoet niet aan de Bijbelse norm. Moeders moeten hun plicht en opdracht vervullen door 

trouwe zendelingen in hun eigen huis te zijn: 

God roept moeders niet weg van hun zendingswerk thuis… Hebben haar kinderen geen 

behoefte aan zendingswerk? Zijn zij geen serieuze en biddende inspanning waard? Zal 

ze het zendingswerk van het gezin voor een groter gebied verwaarlozen? Laat ze haar 

vaardigheid thuis beoefenen en haar opdracht van God vervullen... Zie uzelf als Gods 

aangewezen zendeling, om het licht van uw huis te zijn… Het doet pijn als ik brieven 

ontvang van moeders die kinderen hebben en vragen: Zal ik mijn kinderen uitbesteden 

om zendingswerk te kunnen doen? In de vreze en liefde Gods, zeg ik, wees thuis een 

zendeling… Verzuim uw plicht niet…4 (Manuscript Releases, dl. 3, p. 371, 372.)  

Als moeders geroepen zijn om in hun eigen gezin Gods taak en opdracht te vervullen door 

niet in het openbaar, maar thuis zendeling te zijn, hoe kan men dan voor hun inzegening 

pleiten? Zij die denken dat vrouwen ingezegend moeten worden, vormen het slapende 

deel in de kerk dat het belang van het grootste werk aan stervelingen gegeven, niet beseft:  

De kerk slaapt en realiseert zich het grote belang van deze zaak van opvoeding van 

kinderen en jongeren niet… Moeders, hebt u het u door God gegeven werk verzuimd – 

het grootste werk ooit aan stervelingen gegeven?... Komende gebeurtenissen werpen 

hun schaduwen vooruit op ons pad. Vaders, moeders, ik doe een beroep op u en 

onderneemt nu de ernstigste pogingen voor uw kinderen. Geeft hen dagelijks 

godsdienstonderwijs. Leert hen God lief te hebben en trouw te zijn aan de beginselen 

                                                   
 
4 Het betekent niet dat vrouwen geheel van het evangeliewerk zijn uitgesloten. Neen, zeker niet. Ellen White is 
veelzijdig en beschrijft diverse mogelijke situaties. We moeten haar woorden niet misbruiken of uit het verband 
lezen. We kunnen al haar uitspraken, niet als tegenstrijdig, maar in harmonie en in balans met elkaar, begrijpen.  
Kinderen zijn verschillend. Kleintjes hebben moederzorg nodig maar grotere kinderen zijn vaak minder afhankelijk. 
Sommigen hebben lang begeleiding nodig, terwijl anderen vlug standvastig zijn en meer zelfstandig. De vrijheid en 
mogelijkheden van een moeder, voor part-time evangeliewerk, zijn per gezin afhankelijk van de omstandigheden en 
dit moet zorgvuldig en onder gebed worden ingeschat en afgewogen, want nodige kinderzorg heeft altijd voorrang.  
Zonder inzegening kan een vrouw, die geen kinderen, of geen jonge kinderen meer heeft, evangeliewerk doen. 
Vooral een predikantsvrouw kan haar man goed helpen. We lezen: “Indien de Here de vrouw, zowel als de man, de 
last van het werk geeft, en zij haar tijd en kracht wijd aan het bezoeken van gezinnen en de Schriften voor hen opent, 
doet zij, hoewel op haar geen handen van inzegening zijn gelegd, een werk dat in lijn is met de dienst van het 
evangelie… Als een vrouw haar huishoudelijk werk in handen van een trouwe, zorgzame helper legt en haar kinderen 
in goede zorgen laat, terwijl ze zich met het werk bezighoudt, zou de conferentie wijsheid moeten hebben… om haar 
loon te geven… Ik ontving brieven met de vraag: Zouden predikantsvrouwen kleine kinderen moeten adopteren?... Ik 
antwoordde, Neen; God wil dat u uw man helpt in zijn werk. De Here heeft u geen eigen kinderen gegeven; Zijn 
wijsheid moet niet worden betwijfeld. Hij weet wat het beste is. Wijd uw krachten aan de Here als een Christelijk 
werker. U kunt uw man op veel manieren helpen… Predikantsvrouwen die zelf een aandeel in het onderwijzen van 
anderen kunnen hebben, behoren in de liefde van God, medewerkers van Christus te zijn. Laat hen niet vrijwillig hun 
handen binden door de zorg voor een klein [geadopteerd] kind.”  (Manuscript Releases, vol. 5, p. 323-327.)   
We mogen begrijpen dat als er kleine kinderen in het gezin zijn, moeders getrouw hun plichten dienen te vervullen 
door thuis een zendeling te zijn. Een predikantsvrouw zonder kinderen kan beter haar man in het evangeliewerk 
helpen dan dat zij een kind zou adopteren. En als er kinderen zijn die hun moeder blijkbaar minder nodig hebben, 
dan zou zij, als de omstandigheden daarvoor gunstig zijn, de zorg voor de kinderen en voor de huishouding, zo 
mogelijk, kunnen uitbesteden aan een goede, gelovige en vertrouwde hulp, zodat zij zelf de handen vrij heeft om in 
het dienstwerk van het evangelie naast haar man te kunnen staan. We lezen: “De vrouw, indien zij toegewijd en vrij 
is om dat te doen, kan, door naast haar man te staan, net zoveel bereiken als hij.” (Gospel Workers, p. 459.)    
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van recht. Met verheven, ernstig geloof, bestuurd door goddelijke invloed van de 

Heilige Geest, werkt, werkt nu. Stelt het niet één dag uit, niet één uur…  Veronderstelt 

dat u naar de hemel gaat en geen van uw kinderen is daar. Hoe kunt u tegen God 

zeggen: “Hier ben ik en de kinderen die Gij mij gegeven hebt?” De hemel merkt het 

verzuim van de ouders op. Het is vastgelegd in de boeken van de hemel… Ouders, 

vernedert uw harten voor God; Begint een grondig werk met uw kinderen. Pleit voor 

de HERE om vergeving voor uw negeren van Zijn Woord in het verzuim om uw kinderen 

op te voeden in de weg die zij moesten gaan. Vraagt om licht en leiding, om een 

gevoelig geweten, en om helder onderscheidingsvermogen om uw fouten en mis-

lukkingen te zien. God zal zulke gebeden uit een nederig en berouwvol hart horen…  

Als u gefaald hebt in uw plicht voor uw gezin, belijdt uw zonden voor God. Verzamelt 

uw kinderen om u heen en erkent uw verzuim… Bidt met hen; en vraagt God hun levens 

te sparen en te helpen zich voor te bereiden voor een woning in Zijn koninkrijk… Neemt 

er nooit genoegen mee als uw kinderen afgescheiden van Christus zouden opgroeien. 

Neemt het nooit gemakkelijk op als zij koud zijn en onverschillig. Roept dag en nacht 

tot God. Bidt en werkt voor de verlossing van de zielen van uw kinderen… Het beloont 

op het einde de moeders om de vorming van de karakters van hun kinderen tot de 

eerste en hoogste overweging te maken, zodat de doornen geen wortel schieten en 

een overvloedige oogst opleveren… Wanneer het oordeel zal zitten en de boeken 

worden geopend; wanneer het “Welgedaan” van de grote Rechter uitgesproken 

wordt, en de kroon van onvergankelijke heerlijkheid geplaatst wordt op het hoofd van 

de overwinnaar, zullen velen hun kroon heffen voor het oog van het verzamelde 

universum en naar hun moeder wijzend, zeggen: “Zij heeft mij gevormd tot wat ik ben 

door Gods genade. Haar aanwijzingen, haar gebeden, zijn gezegend tot mijn eeuwige 

verlossing.” (Hoe leid ik mijn kind, p. 393, 658-661, 665, 667, 668.) 

Hoe meer wij stilstaan bij de invloed, draagwijdte en uitwerking van het plichtsgetrouw 

uitoefenen van het moederschap, des te meer wij gaan beseffen dat in het licht van de 

eeuwigheid een moeder zich door niets mag laten afleiden van haar hoge roeping. Niets 

mag er tussenbeide komen wat een stipte, toegewijde vervulling van het moederschap 

zal kunnen hinderen. We mogen dankbaar zijn dat God Zijn kerk in deze ernstige en 

serieuze aangelegenheid getrouw en nauwkeurig heeft geleid overeenkomstig Zijn ge-

openbaarde eisen, voorschriften en wil, door het inzegenen van vrouwen af te wijzen. 

Hoewel het zeker niet Gods plan en bedoeling is dat een moeder met jonge kinderen 

werkt, valt het zeer te betreuren dat er weliswaar soms omstandigheden kunnen zijn dat 

een moeder, om te kunnen overleven, wel noodgedwongen is om te gaan werken. Dit is 

niet volgens Bijbels voorschrift want de Bijbel associeert de taak en roeping van de 

moeder duidelijk met haar kinderen en niet met openbaar werk en zeker niet met een 

verantwoordelijk, gezaghebbend en leidinggevend ambt in de kerk. 1 Tim. 2:15.5 De 

                                                   
 
5 Kinderen baren - het Griekse woord: teknogonia, omvat ook de moederschapsplichten. (W. E. Vine, Expository 
Dictionary of New Testament Words, p. 180; E. W. Bullinger, A Critical Lexicon and Concordance to the English and 
Greek New Testament, p. 150; Strong’s Concordance and Greek Dictionary of the New Testament, p 71); “Moeders 
taak wordt hier beschreven: kinderen baren en opvoeden, in tegenstelling tot de plicht om te onderwijzen en te 
regeren.” (J. A. Bengel, New Testament Word Studies, vol. 2, p. 515.) 



25 
 

vertaling uit het Aramees van dit Bijbelvers, zoals dat is weergegeven in de TPT Bijbel, The 

Passion Translation, luidt in het Nederlands:  

Toch zal een vrouw in herstelde waardigheid leven door haar kinderen; de zegen 

ontvangende die komt door hen op te voeden als toegewijde kinderen, gevoed in 

geloof en liefde, in wijsheid wandelende.6  

In de Peshitta Bijbel, de geautoriseerde Bijbel van de Oosterse kerk, luidt deze tekst: 

Niettemin, wanneer haar nageslacht in het geloof blijft en heiligheid en reinheid  

openbaart, zal zij door hen leven.7 

De Bijbel geeft duidelijk te kennen dat vrouwen zijn geroepen om hun plicht te vervullen 

door hun kinderen in het geloof op te voeden. Dat is voor hen en hun kinderen de weg 

ten leven. De apostel Paulus herinnert Timotheüs aan het ongeveinsd geloof dat eerst in 

zijn grootmoeder Loïs woonde en ook in zijn moeder Eunice. Beiden hebben getrouw hun 

geloof aan hun kroost overgedragen. 1 Tim. 1:5. Paulus schrijft dan verder: Blijf gij echter 

bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij 

van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het 

geloof in Christus Jezus.  2 Tim. 3:14, 15.     

Het is onbetwist Gods bedoeling dat vrouwen en moeders als hun levenstaak het geloof 

overdragen aan hun kinderen, zodat zij behouden zullen zijn voor Gods koninkrijk.   

Zij die de inzegening van vrouwen voorstaan en met klem verkondigen, dwarsbomen het 

plan Gods. Zij moeten beseffen dat zij moeders belasten, naast de vastgestelde bevinding 

van de 2,5 fulltime zorgtaak van het moederschap, met nog eens een zware fulltime baan 

erbij in de kerk. Dit is voor het goed functioneren onverantwoord en onaanvaardbaar en 

bovendien discriminerend in vergelijk met mannen, die doorgaans maar met één fulltime 

baan zijn belast. Immers, de algemene regel uit de praktijk is dat hún aandeel in de zorg-

taken relatief klein is, want moeder is vrijwel altijd alles voor de kinderen.  

Zij die zich, desondanks, toch blijven beijveren voor vrouwelijke inzegening, mogen zeker 

weten dat zij met deze grensoverschrijdende misstand meer in harmonie zijn met de 

wereld en volkomen uit de pas lopen met de richtlijnen uit het geopenbaarde Woord van 

God en met de aanwijzingen van de Geest der Profetie. 

Maar ook vanuit de maatschappij worden meer kritische geluiden gehoord over de vele 

negatieve gevolgen van het overbelaste moederschap. Dit zou christenen tot nadenken 

moeten stemmen en hen stimuleren om meer onbevooroordeelde aandacht te schenken 

aan de waardevolle voorschriften die God ons voor het gezin en voor de opvoeding van 

de kinderen heeft gegeven.   

We moeten echter wel bedenken dat er in de Bijbel, bij de roeping van de vrouw, geen 

uitzondering wordt gemaakt voor hen die niet zijn getrouwd of geen kinderen hebben, 

alsof voor hen andere regels zouden gelden. Neen, daar is geen aanwijzing voor, maar de 

Bijbel zegt wel dat de begeerte van een vrouw uitgaat naar haar man (Gen. 3:16), en zo 

                                                   
 
6 Yet a woman shall live in restored dignity by means of her children, receiving the blessing that comes from raising 
them as consecrated children nurtured in faith and love, walking in wisdom.   
7 Nevertheless, if her posterity continue in faith and have holiness and charity, she will live through them.  
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kan zij op latere leeftijd soms nog een geschikte partner ontmoeten en mogelijk kunnen 

er op een wat meer gevorderde leeftijd ook nog kinderen worden geboren.  

Een ander belangrijk punt, wat zeker te denken geeft, is dat veel jongeren vaak weinig 

belangstelling tonen voor het geestelijke. Velen verlaten de kerk zodra zij zelfstandig zijn 

geworden. Sommigen denken dat wij dan de drempel van de kerk maar wat moeten 

verlagen door de dienst aan te passen met populaire boodschappen en beatmuziek, maar 

dit is niet doeltreffend. De kerkdienst is tot eer van God en niet om jonge mensen te 

behagen. Neen, dat is niet wat een dienstknecht van God kan doen. De apostel Paulus 

getuigt: “Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus 

zijn.” Gal. 1:10.  Als wij onze kerkdiensten aanpassen om jongeren tevreden te stellen; om 

hen zo in de kerk te willen houden, zijn we zeker niet goed bezig en zal het uiteindelijk 

voor de eeuwigheid geen stand kunnen houden. Neen, dat is niet de oplossing. Het 

probleem ligt duidelijk op een ander vlak. We moeten onze aandacht en energie, als 

hoofdzaak van ons leven, duidelijk op iets anders inzetten. We lezen:  

Tenzij ouders het de hoofdzaak van hun leven maken om hun kinderen vanaf hun 

vroegste jaren, te leiden in het pad der gerechtigheid, zal het brede pad gekozen 

worden boven het rechte pad. Ik beef vooral voor moeders omdat ik ze zo blind zie met 

zo weinig gevoel voor de verantwoordelijkheden die op een moeder rusten… Waakt 

en bidt. Ouders u hebt een strijd te voeren om uw kind te bevrijden van de geest van 

satan; maar u zult slagen als u volhardend bent.  (Review and Herald, 14-04-1885.) 

Er werd altijd te weinig aandacht besteed aan onze kinderen en onze jeugd en zij zijn 

tekortgeschoten in de ontwikkeling zoals deze moet zijn in het christelijke leven… Zij 

hebben onverdroten, zorgvuldige arbeid onder gebed nodig…  

Wanneer u staat voor de grote witte troon, zal uw werk eruitzien zoals het is… Tot vele 

ouders zal de Rechter op die dag zeggen: “U had Mijn Woord, dat duidelijk uw plicht 

aangaf. Waarom hebt u die aanwijzingen niet gehoorzaamd? Wist u niet dat het de 

stem van God was…?”  De hemel is ons alles waard. Wij moeten in deze zaak geen 

risico lopen. Wij moeten hier geen waagstukken ondernemen… Het is de blijdschap 

van het zien dat uw pogingen, moeders, beloond worden. Hier zijn uw kinderen; de 

kroon des levens is op hun hoofden.  (Hoe leid ik mijn kind, p. 577, 671, 672, 674.)        

Mag de werking van Gods Geest ons verstand verlichten en ons toerusten met een zuiver 

onderscheidingsvermogen, opdat wij Gods bedoelingen verstaan en inzien dat het Gods 

geopenbaarde wil is dat de opvoeding van de kinderen de voornaamste prioriteit van een 

moeder moet hebben; een plicht die toegewijde, punctuele zorg en aandacht vraagt; een 

opdracht van eeuwig belang, die beslist niet in enig opzicht door een baan verdrongen of 

verwaarloosd mag worden en niet aan anderen kan worden overgedragen. 

Mogen wij getrouw en toegewijd zijn in het gehoorzaam vervullen van onze plichten en 

de verantwoordelijkheden die God van ons vraagt en laten we ons niet laten afleiden en 

meeslepen door populaire praktijken die niet in harmonie zijn met Gods voornemen. Dan 

alleen kunnen en mogen we erop vertrouwen dat wij, door Gods genade, samen met onze 

kinderen, de poorten van het Nieuwe Jeruzalem zullen binnengaan.



  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              


