Inhoud
Inleiding

7

1. Dagelijkse stille tijd

12

2. Dagelijks gebed

16

3. Elke dag een hulp

20

4. Elke dag echtgenote

26

5. Elke dag moeder

32

6. Elke dag huisvrouw

38

7. Dagelijks ontvangen

44

8. Dagelijks geven

52

9. Dagelijks dienen

58

10. Dagelijks volgen

64

11. Dagelijks kiezen

70

12. Van dag tot dag

76

Inleiding

E

en aantal jaren terug las ik het boek Een vrouw naar
Gods hart van Elizabeth George1. Zij is een typisch
Amerikaanse auteur. Haar theologische uitgangspunten zijn op bepaalde onderdelen anders dan wat in de
reformatorische kerken voorgestaan wordt. En toch bevat haar boek veel om over na te denken. De kracht van
dit boek ligt in de praktische richtlijnen voor een Bijbels
leven. Het boek heeft me laten zien hoe ver het leven
van veel reformatorische vrouwen afstaat van wat de
Heere in Zijn Woord openbaart. ‘Wij hebben God op
het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan.’ Haar boek is dan ook een aansporing geweest
om Gods Woord te bestuderen en na te gaan wat Gods
wil voor vrouwen is. Daaruit is de rubriek Vrouw Vandaag in het christelijke tijdschrift de GezinsGids ontstaan. Voor het boek dat je nu in handen hebt, zijn de
1. Elizabeth George, Een vrouw naar Gods hart, Grace Publishing
House (2007).
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eerste afleveringen van deze rubriek bewerkt en gebundeld.
In Romeinen 12 vers 2 staat de opdracht om ‘dezer wereld niet gelijkvormig te worden, maar te beproeven
welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van
God is’. De kanttekening geeft aan dat Gods wil de enige en volmaakte regel is waarnaar we ons leven moeten inrichten. Vanuit de Bijbel wordt in dit boek dan ook
antwoord gezocht op vragen als: Wat zegt Gods Woord
over de roeping van de vrouw? Wat is Zijn bedoeling
met haar leven? Wat is Zijn wil voor het leven van alledag van vrouwen? Tot welke taak roept Hij?
De Heere Jezus zegt in Johannes 17 vers 4: ‘Ik heb U
verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk
dat Gij Mij gegeven hebt om te doen.’ Natuurlijk is het
leven van mensen niet zomaar te vergelijken met het
leven van de Heere Jezus. Zijn levensopdracht was vele
malen groter en van een totaal andere orde. Toch hebben Zijn woorden in dit Bijbelgedeelte veel te zeggen.
In Zijn leven was duidelijk te zien dat Hij voortdurend
voor ogen had waarom Hij op aarde was. Zijn levensdoel had gevolgen voor de keuzes die Hij dagelijks
maakte.
Ook Paulus was iemand die voortdurend het doel van
zijn leven voor ogen had en van daaruit keuzes maakte
voor zijn leven van alledag. In Filippenzen 3 vers 14
zegt hij: ‘Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen
dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor
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is, jaag ik naar het wit [= doel] tot de prijs der roeping
Gods, die van boven is in Christus Jezus.’ Net als een
hardloper kijkt hij niet achterom of opzij, maar alleen
vooruit naar het doel. Gods Woord is het richtsnoer
van zijn leven. Sinds zijn bekering wil hij leven zoals de
Heere wil en vraagt hij voortdurend: Heere, wat wilt U
dat ik vandaag doen zal? Hij noemt dat in 2 Korinthe
5 vers 9: ‘God welbehaaglijk zijn’. Willen wat God wil.
Zo weet hij wat hij wel moet doen en wat hij niet moet
doen; wanneer hij ‘ja’ moet zeggen tegen een activiteit
en wanneer hij ‘nee’ moet zeggen. Hij ziet dat volgens
vers 10 in het licht van de eeuwigheid: ‘Want wij allen
moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van
Christus.’ God komt er aan het einde van het leven op
terug.
Het is de bedoeling van dit boekje om samen te luisteren naar Bijbelgedeelten die meer licht werpen op
Gods bedoeling met het leven van vrouwen. Zo wordt
uit Gods Woord de roeping van de vrouw duidelijk.
Geroepen worden vraagt om volgen. Horen vraagt om
ge-hoor-zamen. Dan is het nodig dat de door de zonde
verkeerde wil vernieuwd wordt. Paulus geeft dat ook
aan in de eerder genoemde tekst uit Romeinen 12:
‘Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw
gemoed.’ De kanttekeningen geven aan dat dan het
verstand verlicht, de wil vernieuwd en de genegenheden geregeld worden. Dan mogen vrouwen door Gods
genade Hem dagelijks volgen. Dan is het hun vraag
met gevouwen handen en bij het licht van Gods Woord,
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zoals Datheen het zo mooi zingt in zijn berijming van
Psalm 25:
Heere, wijs mij toch Uwe wegen,
Die Gij wilt dat ik zal gaan.
Tot dezelve maak genegen,
Mij en doe mij die verstaan!
Leven zoals de Heere wil … niet om de hemel te verdienen. Dat zal nooit kunnen. Daarvoor tellen alleen de
verdiensten van Christus. Niet om te verdienen, maar
wel om te dienen, want God wil gediend worden door
een leven overeenkomstig Zijn wil. Onwillige zondaren
maakt Hij gewillig om in gehoorzaamheid te leven naar
Gods geboden uit liefde tot Hem, tot Zijn Woord en tot
Zijn wet.
Elspeet, voorjaar 2012
A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree
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Hoofdstuk 1

Dagelijkse stille tijd

M

isschien heb je op dit moment niet zoveel tijd om
een boek te lezen … Maar dan weet je het ongetwijfeld nog wel van vroeger: er zijn van die boeken die
je niet loslaten en die je het liefst in één adem zou willen
uitlezen.
De Bijbel is het Boek der boeken, Gods Woord. Door
de Bijbel spreekt de Heere tot de mensen.
Hoe belangrijk de Bijbel is, staat
samengevat in artikel 7 van de
Lees
Nederlandse Geloofsbelijdenis:
Johannes 5 vers 39
‘Al hetgeen de mens schuldig
en 2 Timótheüs 3 vers
15 en 16. Waarom is het
is te geloven om zalig te worbelangrijk om Gods
den, wordt daarin genoegWoord te lezen en te
zaam geleerd.’ Het is daarom
onderzoeken?
nodig dat de Bijbel een centrale
plaats in het leven heeft. Dan zal
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er tijd moeten zijn (tijd gemaakt moeten worden!) om
dat Woord te lezen, biddend om de zegen van de Heere
daarover, zodat je mag ontdekken wat de betekenis van
het gelezen gedeelte is voor het hart en voor het dagelijks leven.
Psalm 119 is een lofzang op
Lees Psalm
Gods Woord. Maar deze
119 vers 1 en 2.
psalm is ook een geWelke houding heeft de
bed voor een goede
psalmdichter ten opzichte van
omgang met dat
Gods Woord? Lees ook de verzen
Woord. Bijna elk vers
33 tot en met 37. Welk verlangebruikt een beeld
gen heeft hij? Lees vers 25. Wat
voor Gods Woord:
weerhoudt hem soms van het
wet, getuigenis, weg,
lezen van Gods Woord?
bevelen, inzettingen,
geboden … Al deze omschrijvingen laten zien hoe
rijk Gods Woord is. God spreekt erdoor en daarom wil de psalmist veel tijd met dat Woord
doorbrengen.
Voor veel vrouwen is het dagelijks leven druk. Er is elke
dag weer veel te doen. Het is niet altijd gemakkelijk om
tijd te vinden voor stille tijd.
Lees

Er was voor Martha en Maria genoeg werk te doen toen de Heere
Jezus met Zijn discipelen bij hen
kwam. Martha ging druk aan de
slag. Maria schoof de drukte, haar
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Lukas 10 vers
38 tot en met 40.
Waarvoor kiest Martha?
En waarvoor kiest
Maria?

activiteiten en haar minder belangrijke dingen aan de
kant en ging aan Jezus’ voeten zitten. Martha was druk
bezig om dingen vóór de Heere te doen, maar ze besefte niet hoe belangrijk het was om tijd mét de Heere
door te brengen. Maria deed wat het belangrijkste was:
tijd besteden aan het luisteren naar de Heere Jezus.
Je kunt je druk maken om veel dingen, maar één ding is nodig. God
10 vers 41 en 42.
schiep de mens om Zijn beeld
Wat zegt de Heere
te dragen. Het is de levensopJezus hier? Wat betekedracht van elk mens om God
nen deze woorden
lief te hebben boven alles. Het
voor jou?
persoonlijk kennen van de Heere
staat bovenaan. Het dienen van
God komt op de eerste plaats. Daarom
is het belangrijk een vrouw te zijn die verstandig omgaat met haar tijd. De Heere Jezus zegt in vers 42 dat
tijd die besteed wordt aan het luisteren naar Hem nooit
zal worden weggenomen. Het is namelijk tijd die besteed wordt aan een bezigheid met eeuwigheidswaarde. En dat zet alle dagelijkse bezigheden in het juiste
licht.
Lees Lukas

Misschien zeg je dat je echt geen tijd hebt voor stille
tijd. Is dat zo? Meestal is het eigenlijke probleem niet
of we er tijd voor hebben, maar of we er tijd voor óver
hebben. Waar een wil is, is ook altijd wel een weg. Het
is de vraag of we er tijd voor maken. De tijd is geen
bezit, maar een geschenk van de Heere. Wij maken de
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tijd niet, wij krijgen de tijd. God geeft ons tijd; niet om
deze op onze eigen manier door te brengen zoals wij
denken dat het goed is, maar om te leven mét Hem en
vóór Hem. Iemand heeft eens gezegd: ‘Elke dag waarin
voor God geen plaats was, is een verloren dag.’ Wat
luistert het nauw! Laten we elke dag maar bidden of de
Heere in ons leven plaats wil maken voor Zichzelf. Laten
we elke dag tijd maken voor Hem en Zijn Woord en niet
wachten tot daar nog wat tijd voor over is.
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