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Op U geworpen 

Jacobus Koelman

Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af; van 
de buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God.
 Psalm 22:11

Zwanger
Wanneer het bekend wordt dat u zwanger bent, 
bid dan ernstig samen met uw man. Bid niet al-
leen om een voorspoedige bevalling, maar ook om 
de heiligmaking van uw kind. En dank de Heere 
in alles, zoals de wil van God in Christus Jezus 
over u is. 
Voordat het kind wordt geboren, kan het al weder-
om geboren worden tot God. Jeremia en Johannes 
de Doper waren ook al geheiligd in het lichaam 
van hun moeder. We lezen daarvan in Jeremia 1 
vers 5: ‘Eer dat Ik u in moeders buik formeerde, 
heb Ik u gekend, en eer dat gij uit de baarmoe-
der voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u de 
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volken tot een profeet gesteld.’ En vanuit Lukas 
1 vers 15 weten we dat de engel des Heeren tot  
Zacharias, de vader van Johannes de Doper, zei: 
‘En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, 
ook van zijner moeders lijf aan.’ 
Als het kind vóór de geboorte al is wedergeboren, 
zal de doop een zegel en middel zijn tot toebren-
ging van méérdere genade. 
Het is zeer wenselijk en troostrijk als dit mede 
een vrucht is van het gebed van de ouders. Het 
is immers een voorrecht voor christelijke ouders 
dit van de Heere te mogen afsmeken en verwach-
ten! Salomo was voor zijn moeder Bathséba een 
zoon van geloften. Ze sprak: ‘Wat, o mijn zoon, 
en wat, o zoon mijns buiks; ja, wat, o zoon mij-
ner geloften?’ Met deze woorden gaf Bathséba 
te kennen dat ze veel had gebeden. Ze had God 
geloften gedaan en dankoffers gebracht voor het 
leven en de welstand van haar kind, naar ziel én  
lichaam. 

Tere zorg
De Heere vraagt van de zwangere moeder dat zij 
tere zorg draagt voor de lichamelijke welstand van 
haar kindje. Zij mag de welstand daarvan niet na-
delig beïnvloeden door voeding, drukte of span-
ning. De Heere let daar in het bijzonder op. Hij 
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verlangt van de zwangere moeder dat zij hierin 
naar Zijn wil zal handelen. Hij is het Die het kind 
bedekt in de buik van de moeder. Hij heeft het 
kind op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk 
gemaakt in het verborgene. David zegt in Psalm 
139 dat God het kind als een borduursel heeft ge-
maakt in de nederste delen der aarde. Laten we 
erop toezien dat we Zijn werk niet bederven. De 
Bijbel leert ons dat Manoahs vrouw, de moeder 
van Simson, tijdens haar zwangerschap geen 
wijn of sterke drank mocht drinken. Ze moest 
matig zijn, en goed op zichzelf en haar kind let- 
ten. 
Wanneer een moeder niet zorgvuldig is ten aan-
zien van voedsel, spanning, lichamelijke inspan-
ning en dergelijke, is dat zeer nadelig voor het 
ongeboren kind. Dit vertoornt de Heere zeer, en 
Hij zal dat met tegenspoed en ziekten achtervol-
gen. Een onzorgvuldige levensstijl van de moeder 
strijdt bovendien met de natuurlijke liefde voor 
het ongeboren kind.

Laat uw kind toch van de buik en de baarmoeder 
af op de Heere geworpen worden, opdat Hij de 
God van dat kindje mag zijn.
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Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 
Zelfs vóór mijn eerste levensstond. 
Ik ben verbazend voortgebracht. 
Op ’t nagaan van Uw wond’re macht, 
Sla ik verrukt het oog naar boven; 
’k Zal U, mijn Schepper, altoos loven.

Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt, 
Mijn ongevormden klomp beschouwd; 
Ja, Gij, Wiens wijsheid nimmer faalt, 
Hadt mijn geboortestond bepaald; 
Eer iets van mij begon te leven, 
Was alles in Uw boek geschreven.

Psalm 139 vers 7 en 9
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Door middel van ouders

 Jacobus Fruytier

Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israëls 
verzocht worden, dat Ik het hun doe.
 Ezechiël 36:37

Middellijk
De heiligmaking is een werk van Gods Geest bin-
nen in ons. Paulus bidt in 1 Thessalonicenzen 5 
vers 23: ‘En de God des vredes Zelf heilige u ge-
heel en al …’ Er is dus een almachtige hand toe 
nodig. Maar God werkt middellijk. Ouders, die 
door God als middelen gebruikt worden, kunnen 
en moeten hierin veel toebrengen.
Het is zeker waar dat God onze kinderen heiligt. 
Maar Hij wil er wél om gebeden zijn. We lezen 
in de profetie van Ezechiël: ‘Dan zal Ik rein water 
op u sprengen en gij zult rein worden; van al uw 
onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u rei-
nigen. En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een 
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nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik 
zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal 
u een vlezen hart geven. En Ik zal Mijn Geest ge-
ven in het binnenste van u; en Ik zal maken dat gij 
in Mijn inzettingen zult wandelen en Mijn rech-
ten zult bewaren en doen.’ Maar de Heere voegt 
eraan toe: ‘Daarenboven zal Ik hierom van het 
huis Israëls verzocht worden, dat Ik het hun doe.’ 

Het gebed 
Wanneer ouders gewaarworden dat God de moe-
der met nieuw leven heeft gezegend, en zij sa-
men ernstig Gods aangezicht zoeken en de Heere 
smeken of het Hem belieft hun vrucht te heili-
gen, geeft de Heere vaak genadig antwoord. We 
lezen van Izak dat hij de Heere vaak bad in de 
tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, omdat ze 
onvruchtbaar was. Maar ongetwijfeld heeft hij 
zijn gebeden en dankzeggingen niet nagelaten, 
nadat God zijn eerste gebeden had verhoord. De 
Psalmdichter zegt in Psalm 127 dat kinderen een 
erfdeel des Heeren zijn, en de vrucht van de buik 
een beloning. De dichter van Psalm 128 zegt: ‘Uw 
huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok 
aan de zijden van uw huis, uw kinderen als olijf-
planten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die 
man gezegend worden die de Heere vreest.’ Is het 
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dan niet een zaak waar eerlijk om gebeden mag 
worden? Zou het een zegen zijn als men kinderen 
krijgt, die God niet voor de Zijnen wil erkennen? 
O, het is de grootste vloek die iemand kan treffen, 
als God zegt: ‘Vervloekt zal zijn de vrucht van uw 
buik.’

Gebed van een zwangere moeder
Het is in het bijzonder de plicht van een god-
vrezende zwangere moeder, om haar ongeboren 
kindje aan de Heere op te dragen, en ernstig te 
smeken of het kind dat zij zal baren, de Heere hei-
lig zal mogen zijn. David kon in zijn latere leven 
pleiten met de woorden: ‘Op U ben ik geworpen 
van de baarmoeder af; van de buik mijner moeder 
aan zijt Gij mijn God.’ Hanna kon van haar zoon 
Samuël zeggen: ‘Ik heb hem aan de Heere overge-
geven al de dagen die hij wezen zal; hij is van de 
Heere gebeden.’ 
Zulke gebeden van de moeder heiligen de smart 
van haar zwangerschap, en geven veel sterkte in 
het bange uur dat het kind ter wereld komt. De 
praktijk heeft geleerd dat kinderen vaak een nei-
ging of lust hebben tot datgene waar de moeder 
tijdens de zwangerschap naar begeerde of ver-
langde. Wanneer een moeder zeer gezet is op stille 
gebeden en verzuchtingen tot de Heere, is dat een 



schone gestalte, die door Gods genade soms ook 
aan de kinderen wordt meegedeeld. 
Ouders die ernaar uitzien dat hun kinderen door 
God begenadigd worden, zullen wel inzien dat er 
niets gepaster of meer geschikt is, dan de kinderen 
op deze manier van de buik af op God te werpen, 
en hen Hem op te dragen.

Gij immers, Heer’, Gij zijt het, door Wiens macht 
Ik uit de buik weleer ben voortgebracht; 
Aan ’s moeders borst vertrouwd’ Ik op Uw kracht 
Van ganser harte. 
Zij wierp Mij reeds op U, in barenssmarte 
Gans onbevreesd; 
’k Mocht nauw’lijks ’t licht aanschouwen, 
Of Gij, Gij zijt, o grond van Mijn vertrouwen, 
Mijn God geweest.

Psalm 22:5
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OUDERS, ONDERZOEK 
DE SCHRIFTEN

 Maarten Luther

Niemand behoorde vader te worden dan vóórdat 
hij zelf geleerd had zijn kinderen de geboden van 
God en het Evangelie te prediken, om hen op te 
voeden tot vrome christenen. Hoe velen zijn er niet 
die een huwelijk beginnen, terwijl zij ternauwer-
nood het ‘Onze Vader’ kunnen bidden! Zij weten 
zelf niets en daarom kunnen zij hun kinderen ook 
niets prediken of leren. Terwijl men de kinderen 
behoorlijk zou moeten onderwijzen in de vreze 
Gods. Want, wil de christenheid tot haar kracht 
komen, dan moet men met de kinderen beginnen. 
Dán wordt het een mooie en voortreffelijke zaak. 
Ik wenste wel dat ouders met dit onderwijs zou-
den beginnen als het kind nog in de wieg ligt. 
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Aan God opgedragen

 Jacobus  Fruytier

Och, dat Ismaël mocht leven voor Uw aan
gezicht!
 Genesis 17:18

We kunnen op goede gronden zegen verwachten 
over onze kinderen, als zij aan God worden op-
gedragen door de doop. Bijzonder als ouders ern-
stig en gelovig hun kind aan God opdragen door 
toegewijde gebeden. Toen de Heere God de be-
snijdenis aan Abraham gaf, en God hem opdracht 
gaf al zijn zaad te besnijden, worstelde Abraham 
voor Ismaël, zeggende: ‘Och, dat Ismaël mocht 
leven voor Uw aangezicht.’ En God toonde door 
een antwoord dat dit gebed Hem aangenaam was. 
Zulke gebeden tonen dat ouders hun kind har-
telijk aan God opdragen. Dat zij achting hebben 
voor het sacrament van de doop. Ja, zij verbinden 
zich in oprechtheid aan God om hun kind Hem 
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toe te eigenen. Dit is voor ouders een blijvende 
herinnering. Daarom kunnen zij in het vervolg 
van de opvoeding hierop pleiten bij God, als zij in 
bijzondere gebeden het goede voor hun kinderen 
zoeken in de weg van het gebed. 

Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden 
Uit kind’ren, ja, uit zuigelingen monden; 
Zo breekt Uw hand des vijands boos geweld, 
Daar Gij zijn haat en wraakzucht palen stelt.

Psalm 8 vers 2


