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Van kinderen voor kinderen: Het 5e gebod Deel 2
We hebben veel vragen gekregen over onze studie over het 5de gebod. Dus we willen die vragen
zo goed mogelijk beantwoorden. Maar we gaan het gebod eerst nog een keer lezen:
Deuteronomium 5:16
Eer uw vader en uw moeder, zoals Jahweh, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen
verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat Jahweh, uw God, u geeft.
Allereerst moeten we begrijpen dat dit gebod niet alleen geldt voor jonge kinderen. Ja, het is een
gebod voor IEDEREEN die ervoor kiest om de wegen van Jahweh te volgen. Dus dat betekent,
hoe oud je ook bent, dat je altijd gehoorzaam moet zijn aan het gebod om je ouders te eren. Ja,
zelfs onze papa’s en mama’s moeten opa en oma eren.
Soms denken mensen dat dit gebod betekent, dat hoe oud volwassenen ook zijn, ze ALTIJD
gehoorzaam moeten zijn aan hun ouders. Maar dat staat er niet in het vers. Er staat dat we ze
moeten “eren”. Als we kinderen zijn en bij onze ouders wonen, dan hoort gehoorzaamheid
ABSOLUUT bij hen eren. Maar als je volwassen wordt en op jezelf gaat wonen, dan worden de
dingen een beetje anders.
Maar wat verandert er? Nou, als je volwassen bent en op jezelf woont, dan moet je je ouders nog
steeds liefhebben en respecteren; maar je bent niet meer VERPLICHT ze te gehoorzamen. En
hopelijk respecteren zij jou ook als jongvolwassene. Als je volwassen bent, kan je tenslotte je
eigen keuzes maken, maar we vragen wel van je dat je een goed voorbeeld geeft aan de kinderen
door te laten zien hoe je opa en oma eert.
En vergeet niet, zoals we ook al in deel een van deze studie zeiden, ze eren betekent dat je
respect voor ze hebt en ze waardeert.
Maar wat moeten we doen als onze ouders fouten maken? Of als je vindt dat je ouders oneerlijk
zijn? Heb je dat weleens meegemaakt? Natuurlijk wel. Dus, hoe laten we hen zien dat we vinden

dat ze oneerlijk zijn, terwijl we ze nog steeds liefhebben en respecteren?
Allereerst moeten we beseffen dat onze ouders mensen zijn. Ze zullen fouten maken. Niet dat ze
proberen om fouten te maken of dat zelfs maar WILLEN. Heb jij weleens fouten gemaakt? En
toen je dat deed, En toen je dat deed, wilde je toen dat je ouders boos op je zouden worden? Of
dat ze aardig waren en zouden proberen om je te begrijpen? Precies, je wilde dat ze vriendelijk
waren en je probeerden te begrijpen.
En dat is precies hoe we voor hen moeten zijn. Weet je nog wat Jesjoea zei?
Mattheus 7:12
Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de
Profeten.
Net zo goed als wij willen dat onze ouders vriendelijk en aardig zijn voor ons als we fouten
maken, zo moeten we ook met hen omgaan. Dus als jij vindt dat je ouders oneerlijk doen, dan
moet je dat tegen ze zeggen. Maar denk eraan, doe het met respect en vriendelijkheid zoals je
ook zou willen dat zij het bij jou doen.
We moeten zelfs voor onze ouders bidden. Elke dag. Bid dat JHWH hen helpt bij alles wat ze
doen. Het zijn onze ouders; we zijn familie en families komen het best tot hun recht als ze als
team samenwerken.
Tot slot, wat gebeurt er als je een kind bent zoals ik, en je mama en papa volgen Jahweh niet?
Wat moet je dan doen? Op het eerste gezicht lijkt dit een moeilijke vraag om te beantwoorden.
En ik denk dat het soms ook moeilijk is. Maar het enige dat je kan doen, is je best. Probeer
Jahweh zo goed mogelijk te volgen, voor zover je ouders dat toestaan. Meer kan je gewoon niet
doen. Zij staan boven je en je moet hen eren.
Maar terwijl jij probeert om JHWH zo goed mogelijk te volgen, in zoverre je ouders dat toestaan,
kan je voor ze bidden. Wees er elke dag op gericht om het licht van JHWH te laten schijnen door
jou heen en wees er voor je ouders. Laat Zijn liefde zien in alles wat je zegt en doet. Zelfs in je
houding… in het bijzonder in je houding.
Laat hen de vriendelijkheid en liefde van Jahweh zien in jouw leven van alledag. Als je er goed
over nadenkt is er geen betere manier om je ouders te eren dan door ze de liefde van Jahweh te
geven.
We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
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