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Inleiding

In�het�dagelijkse�leven�van�vrouwen�zijn�vaak�veel�vra-
gen.�Wat�moet�ik�nu�doen?�Wat�gebeurt�hier?�Waarom�
overkomt�mij�dit?�Je�vindt�dergelijke�vragen�ook�terug�
in�het�leven�van�veel�vrouwen�uit�de�Bijbel.�Hun�levens-
leiding�bevat�antwoorden�voor�vrouwen�van�vandaag.�
In� deel� 2� in� deze� serie� stonden� vragen� uit� het� leven�
van�Sara�en�Hagar�centraal.�In�dit�derde�deel�gaat�het�
over�het�leven�van�Rebekka.�Wat�een�vragen�waren�er�
in�haar�leven.�Moet�ik�mee�met�Eliëzer,�de�knecht�van��
Abraham,�die�ik�deze�dag�voor�het�eerst�heb�ontmoet,�
of�moet� ik� thuisblijven?�Wie� is�de�man�met�wie� ik�zal�
trouwen?� Waarom� blijf� ik� zo� lang� kinderloos?� Waar-
om�heb�ik�zo’n�moeilijke�zwangerschap�nu�ik�eindelijk�
zwanger� ben?�Wat� is� er� in�mijn� gezin� aan� de� hand?�
Moet�ik�nu�weer�verhuizen?�Waarom�is�Jakob�een�kerk-
blijver�en�Ezau�een�kerkverlater?�Rebekka�leert�vrouwen�
veel�over�de�gewone�dagen�van�het�leven.�Ze�toont�zich�
in�haar�kracht�en�in�haar�zwakheid.�Haar�huwelijksleven�
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met� Izak�begon�heel�volgzaam.� ‘Ik�zal� trekken’,� zei�ze�
tegen�haar� familie� toen�de�knecht�van�Abraham�haar�
meevroeg.�Ik�zal�volgen,�ik�zal�gaan�waarheen�God�me�
roept.�Ze�was�bereid�om�alles�te�verlaten�en�een�onbe-
kende�toekomst�tegemoet�te�gaan.�Maar�later�in�haar�
leven�staat�ze�er�met�zichzelf�tussen�en�is�het:�Ik�zal�het�
zelf�wel�even�regelen�nu�ik�van�God�niets�merk.

Rebekka�staat�in�haar�kracht�als�ze�leeft�in�afhankelijk-
heid�van�de�Heere.�God�geeft�haar�de�aanwijzingen�die�
ze�nodig�heeft�om�de�weg�te�volgen�die�Hij�wil�dat�zij�
zal�gaan.�Wat�zou�het�een�wonder�zijn�als�de�Heere�zo�
ook�vandaag�Zijn�Woord�wil�gebruiken�en�antwoorden�
wil�geven�aan�vrouwen�voor�wie�het�zo�vaak�de�vraag�is�
met�de�dichter�van�Psalm�25:�Heere,�maak�mij�Uw�we-
gen�door�Uw�Woord�en�Geest�bekend.�God�zal�Zelf�hun�
Leidsman�wezen�en�leren�hoe�ze�wandelen�moeten.�

Het� aanvaarden� van� Gods� leiding� en� het� volgen� van�
Zijn�wil� is�de�beste�weg�om�dagelijks� te�bewandelen.�
De�Heere�zegt�het�Zelf�in�Jesaja�30�vers�15:�‘Door�we-
derkering�en�rust�zoudt�gijlieden�behouden�worden,�in�
stilheid� en� in� vertrouwen� zou�uw� sterkte� zijn�…’� Toch�
moet�Hij�er�iets�achteraan�zeggen:�‘Doch�gij�hebt�niet�
gewild!’�Door�de�zonde�is�ons�verstand�verduisterd�en�
onze�wil�verkeerd.�We�staan�het�liefst�op�eigen�benen�
en�gaan�het�liefst�op�zichtbare�zekerheden�af.�We�stel-
len�liever�ons�vertrouwen�op�onszelf�of�anderen�dan�op�
de�Heere.�Wat�zijn�we�diep�gevallen�en�dwaas�gewor-
den.�Want�hoe�kan�ik,�zondig�mens,�bepalen�wat�in�het�
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leven�goed�voor�mij�is?�Hoe�kan�ik�met�mijn�beperkte�
verstand�uitdenken�welke�kant�het�op�moet?�Een�mens�
is� niet� in� staat� om�Gods�wijs� beleid� te� doorgronden.�
Daar�is�eeuwigheidsperspectief�voor�nodig�en�dat�heeft�
de�Heere�alleen.�Hij�vraagt�niet�of�we�alles�begrijpen.�Hij�
vraagt�of�we�willen�volgen.�
�
Er�is�een�Verlosser,�Die�mensen,�die�zo�geneigd�zijn�om�
zelf�het�voortouw�te�nemen,� leert�achter�Hem�aan� te�
komen.�Hij�verlost�van�een�ik-gericht�leven�en�richt�het�
leven�op�God,�zoals�het�in�de�schepping�was�bedoeld.�
Hij� verlost� van� alle� zonde� en� eigenwijsheid� en� geeft�
gerechtigheid� en� hemelse� wijsheid.� Hij� is� de� overste�
Leidsman�en�Voleinder�des�geloofs�(Hebreeën�12�vers�
2).�Ziende�op�Hem�kunnen�we�dan�de�loopbaan�lopen�
(Hebreeën�12�vers�1).�Alles�wat�er�in�het�leven�gebeurt,�
gebeurt�niet�zomaar,�maar�heeft�een�plekje�in�Zijn�plan�
met�het� leven�van�mensen�en�deze�wereld.�De�Heere�
regeert� tot� Zijn�werk�op� aarde�gereed� is.�Dan� zal�Hij�
terugkomen.
Dat�zet�het�leven�op�aarde�in�het�juiste�perspectief,�zo-
als�Petrus�zegt:� ‘Dewijl�dan�deze�dingen�alle�vergaan,�
hoedanigen� behoort� gij� te� zijn� in� heilige� wandel� en�
godzaligheid,�verwachtende�en�haastende�tot�de�toe-
komst�van�de�dag�Gods.’

Elspeet,�voorjaar�2014
A.M.P.C.�van�Hartingsveldt-Moree
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Hoofdstuk 1

IJverig  
op gewone dagen

Het leven kent bijzondere dagen, maar ook gewone 
dagen. Op de dagen die je als bijzonder ervaart, ben 

je vaak heel bewust bezig. Maar hoe is dat tijdens de 
gewone dagen? Rebekka leert vrouwen veel over de ge-
wone dagen van het leven.

Sara� is� gestorven� en� begraven� (Genesis� 23).�
Abraham�(137�jaar)�en�Izak�(37�jaar)�zijn�
bedroefd.�Met�een�gemis�in�het�hart�
en�een�lege�plaats�in�het�gezin�her-
vatten� ze� het� gewone� leven.� Het�
wordt� de� hoogbejaarde� Abraham�
steeds� duidelijker:� er� moet� een�
vrouw�voor�Izak�komen.

Lees 
Genesis 24 
vers 1-9.

Wat valt je op?
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Het� uitgebreide� verslag� van� het� gesprek� tussen��
Abraham�en�zijn�knecht�geeft�aan�hoe�belangrijk�het�is�
welke�vrouw�Izak�krijgt.�Izak�mag�niet�trouwen�met�een�
Kanaänitische�vrouw.�Er�staat�niet�bij�waarom,�maar�het�
is�duidelijk�dat�Abraham�geen�vermenging�wil� tussen�
zijn�zoon,�die�tot�het�verbondsvolk�behoort,�en�de�hei-
denen.�Wie�hoort�bij�de�heilige�God,�moet�heilig�zijn�en�
dat�laten�zien�door�afzondering.�Abrahams�overwegin-
gen�liggen�in�de�lijn�van�de�latere�wetgeving:�‘Gij�zult�
uw�dochters�niet�geven�aan�hun�zonen�en�hun�dochters�
niet�nemen�voor�uw�zonen.�Want�zij�zouden�uw�zonen�
van�Mij� doen� afwijken,� dat� zij� andere� goden� zouden�
dienen;�en�de�toorn�des�Heeren�zou�tegen�
ulieden� ontsteken� en� u� haast� verdel-
gen’�(Deuteronomium�7�vers�3�en�4).�
Daarom� vindt� Abraham� zijn� eigen�
familie� het� meest� geschikt� om� een�
vrouw�voor�Izak�te�zoeken�en�stuurt�
hij�zijn�knecht�naar�Mesopotamië.�

Als� Abrahams� knecht� bij� de� stad� gekomen� is� waar��
Abrahams�familie�woont,�gaat�hij�zitten�bij�de�waterput.�
Matthew�Henry�zegt:� ‘Hij�ging�niet�naar�een�schouw-
burg� of� wandelpark,� maar� naar� de� waterbron� in� de�
verwachting�daar�een�dienstbare vrouw�te�vinden.’�Een�
moderne�verklaring�geeft�aan�dat�er�een�innerlijke�sa-
menhang�is�tussen�de�plaats�waar�de�knecht�gaat�zitten,�
het�teken�dat�hij�in�zijn�gebed�vraagt�en�de�bedoeling�
van�zijn�reis:�een�deugdelijke�huisvrouw�voor�Izak.�‘Een�
verstandige�vrouw�is�van�de�Heere’,�zegt�de�Spreuken-

Lees 
Genesis 24 
vers 10-14.

Wat valt je op?
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dichter�en�een�paar�hoofdstukken�verder�(Spreuken�31)�
omschrijft� hij� de� levenshouding� van� zo’n� deugdelijke�
huisvrouw.�Hetzelfde�besef�moet�ook�Abrahams�knecht�
gehad�hebben.�Matthew�Henry:�‘Hij�wenst�dat�de�vrouw�
van�zijn�meester�een�nederige�en�ijverige�vrouw�zal�zijn,�
opgevoed�tot�zorgen�en�werken�en�bereid�om�de�hand�
te�slaan�aan� ieder�werk�dat�gedaan�moet�worden.�En�

dat� ze� hoffelijk� zal� zijn� en� barmhartig�
voor�vreemdelingen.’

Nauwelijks� heeft� de� knecht� zijn�
gebed�beëindigd,�of�er�komt�een�
vrouw�die�in�alles�handelt�zoals�hij�
gevraagd�heeft.�Rebekka�heeft�de�

mentaliteit� van� dienstbaarheid.� Ze�
vraagt� zich� kennelijk� af� hoe� ze�mensen�

die�op�haar�levensweg�zijn�geplaatst�van�dienst�kan�zijn.�
Het�doet�denken�aan�Filippenzen�2�waar�Paulus�zegt:�
‘Een�iegelijk�zie�niet�op�het�zijne,�maar�een�iegelijk�zie�
ook�op�hetgeen�dat�der�anderen�is.’�Hij�legt�uit�waarom�
deze�levenshouding�zo�belangrijk�is:�‘Want�dat�gevoe-
len�zij� in�u,�hetwelk�ook� in�Christus�Jezus�was� (…),�de�
gestalte�van�een�dienstknecht�aangenomen�hebbende.’�
Mattheüs�20�vult�aan:�‘Gelijk�de�Zoon�des�mensen�niet�
is�gekomen�om�gediend� te�worden,�maar�om� te�die-
nen.’�Rebekka�heeft�deze�houding�van�dienstbaarheid�
en�behulpzaamheid.�

Matthew�Henry�noemt�nog�een�andere�opvallende�ka-
raktereigenschap,�die�ook�belangrijk�is�voor�deze�tijd�en�

Lees 
Genesis 24 
vers 15-20.

Let op Rebekka’s ijver. 
Wat leert ons dat?
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in�overeenstemming�met�Gods�wil�voor�het�leven.� ‘Ze�
stond�niet�naar�de�vreemde�man�te�staren�en�naar�zijn�
kamelen,�maar�ze�dacht�aan�haar�werk�en�deed�goed.�
Ze�is�ook�in�geen�nieuwsgierig�of�vertrouwelijk�gesprek�
met�hem�getreden,�maar�heeft�hem�zedig�geantwoord�
met�alle�bescheidenheid.’�Wat�is�het�belangrijk�om�op�
gepaste�afstand�te�blijven�in�de�omgang�met�mensen�
van�het�andere�geslacht.�Het� is�opval-
lend� dat� Rebekka’s� seksuele� rein-
heid�wordt�benadrukt�in�vers�16.�

Als�Rebekka� ijverig�bezig� is,�ob-
serveert� Abrahams� knecht� haar.�
Hij� is�verwonderd�over�de�leiding�
van�de�Heere.�We�kunnen�veel�leren�
van� de�manier� waarop� hij� nu� handelt.�
Hij�ziet�de�leiding�van�de�Heere�en�merkt�hoe�God�Zijn�
verborgen wil�aan�hem�duidelijk�maakt.�Hij�weet:�waar�
Gods�wil�is,�is�Gods�weg.�Maar�hij�weet�ook�dat�mensen�
daarbij�in�de�eerste�plaats�met�Gods�geopenbaarde wil�
te�maken�hebben.�En�daarom�gaat�hij�niet�alleen�op�de�
ervaren�leiding�af,�maar�vraagt�hij�eerst�of�ze�familie�is�
van�Abraham.�Pas�als�hij�een�positief�antwoord�op�deze�
vraag�heeft�gekregen,�geeft�hij�haar�van�de�geschenken�
die�Abraham�had�meegegeven.�
Voordat�hij�op�haar�gastvrijheid�ingaat,�dankt�hij�eerst�
ootmoedig� de�Heere,� de� God� van� zijn� heer� Abraham.�
Hij�wacht�daarmee�niet�totdat�hij� in�een�huis� is,�maar�
erkent�in�het�openbaar�de�leiding�en�goedheid�van�de�
Heere.�

Lees 
Genesis 24 
vers 21-27.

Zie jij Gods leiding in 
je leven?
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‘Mijn�tijden�zijn�in�Uw�hand’,�zingt�de�dichter�van�Psalm�
31.� Abrahams� knecht� heeft� het� ervaren.� Gods� voor-
zienigheid�gaat�over�de�kleinste�dingen�van�elke�dag.�
Daarom�is�het�belangrijk�om�in�het�dagelijkse�leven�op-
merkzaam�te�zijn�op�Gods� leiding.�Niet�alleen�op�bij-

zondere�dagen,�maar�ook�op�gewone�
dagen�is�het�nodig�om�bewust�te�
leven.� Schijnbare� toevallighe-
den�kunnen�Gods� leidingen�
zijn.

Veel� christenen� worstelen�
met�de�vraag:�Wat�is�de�wil�
van� God� voor� mijn� leven?�

Velen� denken� daarbij� aan� iets�
groots�wat�Hij�wil�dat�zij�in�de�toe-

komst�zullen�doen.�Maar�uit�de�Bijbel�wordt�duidelijk�
dat�de�wil�van�God�meer�met�het�heden�te�maken�heeft�
dan� met� de� toekomst.� Denk� aan� mannen� als� Jozef,��
Mozes�of� Paulus.�Of� aan� vrouwen�als�Ruth�en� Esther.�
God�had�wat�groots�met�hun�leven�voor,�maar�dat�was�
Zijn�verborgen�wil.�Voor�hen�ging�het�erom�dat�ze�Gods�
geopenbaarde�wil�deden�op�de�plaats�waar�God�hen�
stelde.�Het�gaat�om�de�ogenschijnlijk�kleine�beslissin-
gen�die�we�elke�dag�nemen,�in�plaats�van�grote�beslis-
singen�over�de� toekomst.�Het�gaat� erom�Hem� lief� te�
hebben�met�ons�hart,�onze�ziel,�ons�verstand�en�onze�
kracht,�en�onze�naasten�als�onszelf,�op�de�plaats�waar�
God� ons� stelt.� Jerry� Sittser1� schrijft:� ‘Wanneer�we� het�

1.��Jerry�Sittser:�Waar�Gods�WIL�is,�is�Gods�WEG.

Lees vers 
11 van de onberijmde 
Psalm 86 of vers 6 van 
de berijming van deze 

psalm.
Is dit ook jouw 

gebed?
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gewone�en�alledaagse�afwijzen�omdat�we�het�minder�
belangrijk�vinden�dan�het�buitengewone,�zijn�we�dwaas.�
We�gedragen�ons�maar�al�te�vaak�als�kleine�kinderen.�
We�willen�weten�welke�bijzondere�daden�we�ergens�in�
de�toekomst�voor�God�kunnen�verrichten.�Gods�werke-
lijke�wil�bestaat�echter�niet�uit�de�grote�dingen�die�wij�
met�zo�veel�bravoure�willen�doen,�maar�uit�de�kleine�
dingen�die�we�dagelijks�doen.�God�wil�dat�we�elke�dag�
gehoorzaam� zijn.� Jozef,� Mozes,� Esther,� Ruth,� Paulus,��
Petrus�en�een�heleboel�andere�Bijbelse�personen�kozen�
ervoor�om�de�geopenbaarde�wil�van�God�te�doen.�Ze�
gebruikten� hun� onwetendheid� over� de� verborgen� wil�
van�God�niet�als�excuus�om�de�geopenbaarde�wil�van�
God�niet�te�hoeven�doen.’
Psalm�86�geeft�aan�(zie�kanttekeningen)�dat�Gods�ge-
boden�aanwijzingen�zijn�voor�Gods�weg�door�het�leven�
van�elke�dag.�Voor�Rebekka�was�deze�dag�een�gewone�
werkdag.�Ze�laat�zien�dat�de�Heere�er�Zijn�zegen�over�
wil� geven� als� vrouwen� op� gewone� dagen� ijverig� en�
dienstbaar�zijn.�Voor�God�zijn�gewone�dagen�niet�an-
ders�dan�bijzondere�dagen.�Elke�dag�is�bijzonder,�om-
dat�het�Gods�dag�is.�Hij�werkt�en�volvoert�Zijn�raad�elke�
dag.�Matthew�Henry:�‘Op�deze�gewone�werkdag�werd�
Rebekka,�geheel�buiten�haar�verwachting,�in�de�lijn�van�
Christus�en�Zijn�verbond�gebracht.’�


