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 R.M. Mc Cheyne 

 

 

DE BESTURING VAN HET HUISGEZIN 

 

„Want Ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, en zij de weg 

des HEEREN houden, om te doen gerechtigheid en gericht; opdat de HEERE over Abraham 

brenge, hetgeen Hij over hem gesproken heeft.” (Genesis 18:19). 

 

Er zijn drie merkwaardige dingen in deze woorden.  

1. Dat Abraham een vaderlijk gezag handhaafde in de besturing van zijn huisgezin: „Ik 

heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen.” Hij achtte 

het niet genoeg voor hen te bidden, of hen te onderwijzen, maar hij maakte gebruik van 

het gezag dat God hem gegeven had hij beval hen.  

2. Dat hij zo ook wel voor zijn dienaren als voor zijn kinderen zorgde. Uit hoofdstuk 

14: 14 vernemen wij dat Abraham driehonderd achttien knechten had, ingeborenen in 

zijn huis. Hij leefde naar de wijze van de patriarchale tijden, zoals nog heden ten dage de 

Arabieren in de woestijn. Zijn huisgezin was zeer groot; nochtans zeide hij niet: „Zij zijn 

niet de mijne.” Hij beval zijn kinderen en zijn huis.  

3. De uitkomst: „Zij zullen de weg des Heeren houden.” Er wordt dikwijls gezegd dat 

de kinderen van de vromen een slechte weg opgaan. Ziehier echter een vroom man, die 

zijn plicht aan zijn kinderen doet en ziehier tevens de uitkomst. Zijn zoon Izaak was 

waarschijnlijk een kind Gods sedert zijn vroegste jaren. En welk een heerlijk voorbeeld 

van een gelovige, biddende dienstknecht was Eliëzer! (Gen. 24). 

 

Leer: Het is de plicht van alle gelovigen hun huisgezinnen goed te regeren. 

 

I. De drijfveer tot deze verplichting. 

1. Liefde tot de zielen. Zolang iemand niet bezorgd is voor zijn eigen ziel, zorgt hij ook 

niet voor de zielen van anderen. Hij kan zijn vrouw en kinderen zien voortleven in de 

zonden op weg gaan naar de hel, dit alles zonder de minste bekommernis. Hij is on-

verschillig omtrent de zendingszaak geeft niets ter ondersteuning van de zendelingen. 

Maar van het ogenblik af dat de ogen des mensen voor de waarde van zijn eigen ziel zijn 

opengegaan, wordt hij ook bekommerd over de zielen van anderen. Van dat ogenblik af 

heeft hij de zendingszaak lief. Hij zondert graag iets af ter verspreiding van het evangelie 

onder Israël en onder de Hindoes, die in de duisternis leven. Ten andere zorgt hij voor 
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zijn eigen gemeente voor zijn naasten die allen in zonde leven. Evenals de bezetene te 

Dekapolis, verkondigt hij de naam van Jezus waar hij ook gaat. En nu begint hij ook 

voor zijn eigen huis zorg te dragen. „Hij beveelt zijn kinderen en zijn huis na hem.” Hoe 

staat het met u? Regeert u uw eigen huis wel? Dient u de Heere des morgens en des 

avonds in uw huiselijke kring? Spreekt u met uw kinderen en uw dienstboden over hun 

bekering? Zo niet, dan hebt u hun zielen niet lief. En de reden is, u hebt uw eigen ziel 

niet lief. U kunt u uitwendig als zeer godsdienstig voordoen; u mag de sacramenten 

gebruiken, spreken over uw gevoelens, enz., maar als u niet arbeidt aan de bekering van 

u kinderen, is het alles een leugen. Indien u slechts iets van de dierbaarheid van 

Christus gevoelde, kon u niet op hen neerzien, zonder dat u de hartbrekende wens had 

dat zij mochten zalig worden. Zie wat Rachab zei, Jozua 2 : 13. 

2. De begeerte alle talenten in de dienst van Christus te besteden. Wanneer een mens tot 

Christus komt, gevoelt hij dat hij niet zichzelf is (1 Cor. 6 : 19). Hij hoort Christus 

zeggen: „Doe dat, totdat Ik kom.” Als hij een rijk man is, besteedt hij alles in de dienst 

van Christus, evenals Gajus. Als hij een geleerde is, gebruikt hij al zijn gaven, evenals 

Paulus. Welnu, het ouderlijk gezag is een talent het gezag eens meesters is een ander 

talent, naar welker aanwending de mens zal geoordeeld worden. Hij besteedt deze ook 

voor Christus. Hij beveelt zijn kinderen en zijn huis na hem. Hoe staat het met u? 

Gebruikt u deze talenten voor Christus? Zo niet dan hebt ge u nooit aan Hem 

overgegeven u komt Hem niet toe. 

 

II. Voorbeelden uit de Schrift. 

1. Abraham. Het uitstekendste voorbeeld van allen hierin de vader van de gelovigen. 
Wees u een kind Abrahams? Wandel hem dan hierin na. Waarheen ook Abraham ging, 

bouwde hij de Heere een altaar. 

2. Job. Job offerde brandofferen op elke geboortedag van zijn zonen, naar hun getal. 
(Job 1 : 5). 

3. Jozua: „Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen.” (Jozua 24 : 15). 

4. Eunice. De jonge Timotheüs kende van kinds af de Heilige Schrift, en de reden 

van deze kennis zult u vernemen, wanneer u leest van het geloof van zijn moeder Eunice 

(2 Tim. 3 : 15 met 1 : 5). Zó waren ook de zeden in Schotland ten dage onzer vaderen, 

en als wij weer Schotland willen zien als een hof des Heeren, moet dit geschieden door 

een hernieuwde opwekking in de besturing van het huisgezin. 

 

III. De wijze waarop. 

1. Huiselijke godsdienst. Indien u geen huiselijke godsdienst houdt, leeft u in besliste 

zonde. U kunt er verzekerd van zijn, dat u onverschillig bent omtrent de zielen van uw 

huisgezin. Indien u verzuimt de maaltijd voor uw kinderen gereed te maken, zou dan 

niet gezegd kunnen worden dat u hun lichamen verwaarloosde? En indien u uw 

kinderen en dienstboden niet leidt naar de groene weiden van Gods Woord en naar de 

levende wateren, hoe duidelijk is het dan dat u onverschillig bent voor hun zielen!  

Doe het regelmatig, ‘s morgens en ‘s avonds. Het is nodiger dan uw dagelijks voedsel, 

nodiger dan uw arbeid. Hoe ijdel en droevig zullen al uw verontschuldigingen zijn, als u 

vanuit de hel terugziet!  

Doe het ten volle. Enigen besnoeien de Psalm, en enigen het lezen van Gods Woord; 
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op deze wijze wordt met de huiselijke godsdienst de spot gedreven.  

Doe het op een geestelijke, levende wijze.  

Doe het, alsof u naar de bron van de zaligheid ging. Er is misschien geen gezegender 

middel van de genade. Laat uw gehele huisgezin er bij tegenwoordig zijn niemand 

achterwege blijven. 

 

2. Gebruikt het ouderlijk gezag. Hoe verschrikkelijk wreekte God dit op Eli, „omdat 
zijn zonen zich hebben vervloekt gemaakt, en hij hen niet eens zuur heeft aangezien.” Eli 

was een goed, een heilig man, en dikwijls sprak hij tot zijn goddeloze zonen, maar zij 

hoorden niet naar hem. Zijn fout was dat hij geen gebruik maakte van zijn vaderlijk 

gezag hij bedwong hen niet. Gedenkt aan Eli. Het is niet genoeg voor uw kinderen te 

bidden en met hen te bidden en hen te waarschuwen, maar u moet ze ook bedwingen. 

Bedwing hen met de koorden van de liefde. Houdt hen terug van slechte boeken, van 

slechte makkers, van slechte uitspanningen, van ontijdige uren, houdt ze terug. 

 

3. Beveelt zowel uw dienstboden als uw kinderen. Dit deed Abraham. Gedenkt dat u 
voor uw dienstboden in de plaats van een vader staat. Zij zijn onder uw dak gekomen, 

en zij hebben een recht op uw onderwijs. Indien zij u in stoffelijke dingen dienen, is het 

billijk dat u hen van geestelijke spijzen voorziet. U hebt hen van onder het ouderlijke 

dak weggehaald, u komt derhalve de zorg toe dat zij er niets bij verliezen. O, hoe vele 

zonden zouden er voorkomen worden, als heren zorgden voor de zielen hunner 

dienstboden! 

 

4. Spreekt met hen over de bekering van hun ziel. Ik heb menige lieve Christenen 

gekend, die in dit opzicht zeer nalatig geweest zijn. Zij houden huiselijke 

godsdienstoefening en bidden ernstig in het verborgen voor hun kinderen en 

dienstboden; nochtans spreken zij nooit met hen over hun bekering. Satan bedekt 

sommige ouders met een soort van valse beschroomdheid, zodat zij nooit aan hun 

kinderen vragen: hebt u de Heere gevonden of niet? ach, hoe dwaas en zondig zullen zij 

in de eeuwigheid verschijnen! Indien u sommige van u kinderen of dienstboden in de 

hel zou zien, omdat u niet met hen afzonderlijk gesproken hebt hoe zou u dan opzien! 

Begint daarmede hedenavond. Neemt hen afzonderlijk en vraagt: wat heeft God voor uw 

ziel gedaan? 
 

5. Leidt een heilig leven voor hun aangezicht. Indien al uw godsdienst slechts op uw 
tong is, dan zullen uw kinderen en dienstboden spoedig uw huichelarij voor de dag zien 

komen. 

 

IV. De zegen, die op de uitvoering volgt. 

1. U zult de vloek ontgaan. U zult Eli's vloek ontgaan. Eli was een kind van God, en 

nochtans leed hij veel wegens zijn ontrouwheid. Hij verloor zijn beide zonen op één dag. 

Als u Eli's vloek wilt ontgaan, vermijdt dan ook Eli's zonde. „Stort uw grimmigheid uit 

over de geslachten, die Uw naam niet aanroepen.” (Jeremia 10 : 25). Als u de Heere niet 

in uw huis dient, wordt de vloek boven uw deur geschreven! Indien ik de woningen 

binnen deze stad kon optekenen, waarin geen huiselijke godsdienstoefening plaats vindt 
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zouden deze de huizen zijn op welke de vloek van God haast neerkomen zal. Deze 

huizen zijn de hel nabij. 

2. Uw kinderen zullen zalig worden. Zo was het met Abraham. Zijn lieve zoon Izak 

werd zalig. Wat er van Ismaël werd, weet ik niet. Alleen gedenk ik zijn vurige uitroep: 

„O, dat Ismaël mocht leven voor Uw aangezicht!” Dit is de belofte: „Leer de jongen de 

eerste beginselen naar de eis van zijn wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij 

daarvan niet afwijken.” (Spr. 22 : 6). Dit is ook de belofte in de doop. O, wie kan de 

zegen schilderen eens behouden vaders in de schoot van een behouden huisgezin? Lieve 

broeders, wees wijs. Werkelijk, als er iets de vreugde des hemels kan verstoren, zou het 

zijn dat u zien zou hoe uw kinderen door uw nalatigheid verloren zijn gegaan. 

Onbekeerde zondaars, zo er een kreet in de hel is, bitterder dan al de andere, dan zal het 

zijn u door uw kinderen te horen aanroepen: „Vader, moeder, u hebt mij hier gebracht.” 

 


