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OPGROEIEN MET EEN GEMIS

Koningin Wilhelmina, lsaac New-
ton, Don Bosco, Ben Carcon.
Vier totaal vercchillende men-
sen, die toch nogal wat gemeen
hebben.

Zo vonden ze alie vier hun be-
stemming in het leven. Gaandeweg

ontdekten ze hun talenten en daar-

mee droe gen ze bri in de samenle-

ving. Ieder op heel eigen wijze:
) Koningin Wilhemina groeide uit
tot een historische persoonlijkheid,
mede vanwege de rnorele rnoed,
waarnee ze itr de jaren 40-45 het

Nederlandse volk ondersteunde.

) "Hoe kan dat toch? Die aPPei valt
van de boom op mijn hooftl, maar

de maan valt niet op de aarde!??' l)e
wiskunde-knobbel van Isaac New-
ton stelde hem in staat zo'n vraag te
beanwvoorden. De wetten die hU
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formuleerde worden sindsdien benut
bij allerlei technische toepassingen.

worden aangepakt!" Don Bosco was

daar diep van overtuigd én hij wist
anderen te overtuigen. Italiaanse ge-

vangenisdirekteuren en politict ztgen
vol respekt hoe zíjn aanpak vruchten
afwierp: honderden jonge misdacli-

gers maakten een nieuwe start in het
leven.
) En Ben Carson? In Amerika is hij
nu eerl identificatiefiguur bij uitstek.
Veel jonge negers hoPen oP een toe-
komst in de sport of de muZiek,
maar Carson toont dat er ook andere

terreinen openliggen. Komend uit
een getto vond Ben zijn weg als her-
senchirurg. Met dat werk kon hij de

levens van allerlei kinderen redden

en dát inspireert jongeren.
Hoopgevende verhalen, te meer

omdat ze alle vier een moeilijke
jeugd hadden. Het gemis van hun
vader door overlijden of door echt-
scheiding liet bij elk diepe sporen na.
'Wie hun levensverhalen leert kennen

kan daar niet otn heen. En toch...
Het verlies van hun vader heeft

hun leven gekleurd, maar niet volko-
men gestempeld. Het is bij iittekens

gebleven. Dat komt mede door hun
moeders en door enkele andere chris-

tenen. Want dankzij hen ontdekten
ze alle vier: God is mijn Vader' Hij
werd hun houvast in het leven.
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Natuurlijk, dit zijn rypisch mo-
derne vragen, waar we geen ant-
woord op krijgen. Wat er omgaat in
jongeren als Ismaël, die het zonder
vader moesten stellen, willen we
misschien weten rnaar daarover spre-
ken de bijbelverhalen nergens. Hoe-
wel? In het Oude Testament wordt
het Hebreeu\ rse woord jathoom ge-
bruikt. [n onze Bijbel wordt dat he-
laas vertaald rnet 'wees'. Dat is jt*-
mer, want jathoom betekent letterlijk:
het kind dat van zijn vader berooftl
is, onverschillig of de moeder nog
leeft. (Engelse Bijbels schrijven te-
recht overal 'fatherless') Daarmee is
dit woord ook op Ismaël van toepas-
sing, hij was zijn vader kwijt, maar
kon gelukkig nog terugvallen op
Hagar, zijn moeder.

Het pakk et zorgvoorzieningen
Hoe was het dan in bijbelse tijden
om als vaderloos kind op te groeien?
Uit de wetgeving bhJkt hoezeer God
het voor hen opneemt. Hij had re-
gels vastgesteld waar iedereen zich aan
had te houden, niet alleen de direkte
familie. Want zonder hun vader lie-
pen kinderen grote risico's. Tenmin-
ste op drie gebieden:
A. Financieel: welke inkomsten
stonden nog ter beschikking?
B. Sociaal: zouden ze rn een isole*
ment terecht komen?
C. Juridisch: wie zou er opkomen

,IS ER IEMAND, DIE NAA

Wat dééd het lsmaë|, dat zijn ouders scheidden? Hoe vond hij het
dat er voor hem geen omgangsregeling werd getroffen? Heeft hii
zijn vader later ooit nog gesproken? Of zag hij Abraham eenst terug,
toen hij met z'n halfbroer lsaák de begrafenis van hun vader moest
regelen?

voor hun rechten?
De maatregelen worden beschre-

ven in Deuteronomiurn l0zl2-22;
14:22-29; t6:t-17; 24:17 -22;
26:12-15 en 27:ll-t9.
) Lees deze gedeelten door. Het
helpt overal waar je het woord
'wees' tegen komt, dat te vervangen
door 'vaderloze'. 'Wat ontdek je aan

regels op deze drie gebieden?

moet bijvoorbeeid geboden worden?
) Waaruit blSkt dat feeswieren niet
beperkt mag worden tot een familie-
aangelegenheid?
) Hoe wordt publiekelijk de rechts-
handhaving gegarandeerd?

De tegenvallende praktijk
Het naleven van deze .bepalingen
bhjkt helaas eerder uitzondering dan
regel te zin geweest. Kinderen
zonder vader worden met de wedu-
wen en de vreemdelingen vrijwel
overal in het Oude Testament onder
één noemer samengebracht: de ar-
men van IsraëI. 'W'ant zonder eigen
grondbezit betekende hun verander-
de leefsituatie op termijn ondraaglij-
ke armoede. Het veranrwoordelijk-
heidsbesef - zelfs van bloedverwan-
ten - bleek in de meeste gevallen
snel af te nemen. Job 24 beschrijft
waar dit toe leidt. Met hun jeugdige
leeftijd stonden de kinderen mach;
teloos als hen bijvoorbeeld hun ezel-



) MIJ OMZIET?'
tje r.verd afgepakt' Als ze al een ak-

k.t geërfd hadden dern deinsden

egoïstische buren er niet voor terttg
zich dat stuk grond toc tc eigenen

door dc grensstenen te verlcggen'

Mct als gevolg dat de kinderen
nloesten rondzlverven op zock naar

voedsel.
Wie schulden maakte zat diep in

de problemen. Zo hoort Elisa deze

klacht van cen alleenstaande moe-

der: "Nu is de schuldeiser gekornen

orn mijn beide' kinderen ais slaven

voor zich weg te iralen." (2 Konin-
geÍr 4:1-7) Ook Job ziet schreeu-

wend onrecht om ztch heen: "Er
zijn er, die cle vaderioze van de

moederborst roven." (Job 24:9)

Kindereri werden als koopwaar ver-
handeld!

Gunstige uitzonderingen
Hoe is het nrogelijk, dat er zo'n gro-

te kloof kon ontstaàn tussen cle so-

ciale we'tgeving en de dagelijkse

praktijk? Twee oorzakeu zijn te ont-
dekken. Allereerst waren dit geen

wetten waaraall'strafmaatregeien ge-

koppelcl waren. 'W'ie ze negeerde

werd niet bestraft. De uitvoering
kon niet afgedwongen'uvorden. Bo-
venclien lezen we nergens dat leiders

in Israël de naleving stimuleerden en

zeif het goede voorbeelcl gaven. Zo-
doende kreeg cle zorg een puur per-

soonlijk karakter, maar werd het

nooit dc gangbare praktijk. Hct'\'er-
geten' van een aantal koreuschoven
áp het veld hing volledig af van cle

edelnroedighcicl van de eigcnaar' I)at
rvas dan zijn keuze.
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Een cnkelc keer lezel1 we van

merlsen die wcrkelijk sociaal be'uvo-

gerl waren. Uitzonclerlijke persollen,

zoals Job. Zte Job 29:t2-16 en

31216-22.
) Waaruit b$kt dat 'de vaclerlozetr'

hem ter harte gaan? Wat ervaren zij

er concreet van?

Hét kernvers in de Bijbel
Nederland anno 1,996 verschilt

enonn van alles wat we zo in de Bt3-

bel tegenkomen. Al neemt het aantal

kindercn zondcr vader itr onze nlaat-

schappij toe, hun omstandigheden

zrjn aanzienlijk atrders. En gelukkig
vaak veel beter.

) Probeer hier eens zicht op te krij-
gen. Over welk kind-zonder-vader
Èttt je je gedachten laten ga'an?

Waarin verschilt zrln/haar leven van

dat van bijvoorbeeld Ismaël?

) Ervaart dit kind wel eeu bepaalde

druk in zijn of haar bestaarl? Waar-
aan denk je dan sPecifiek?

) Wat zeg Jacobus 1227 ín dit oP-

zicht? 
'Welke koPPeling wordt hier

aangegeven? Lees evelltueel de con-

text, Jacobus 1.:22-2:26 voor meer

begrip.
) Wie ziet naar dit kind om?



Wat mÍst een kind zonder vader
nu eigenliik? "lk wijs op vier za-
ken." Zou Jesaia nu met zo'n
openingszin starten?

UITZI EN MET VERVVACHTING

De
enigen die fel
het maatschappelijk ónrecht
de profeten. Mensen als Jesaja wisten
zich van Godswege geroepen hun
stenl te verheffen. Zo begint Jesaja
vurig: 'Doet recht aan de vaderloze!'
(1:1,7), want hij weet: 'Ieder

"Prima sociale
dan leiders die dat
leggen? Dat is o

op geschenken en jaagt
na; aan de vaderloze doen zij
recht...' (1:23).

Sterke God. Je zoekt bescherming?
Hou moed, hoe zwak j. j. ook
voelt. H'ij 2il, jou bescherïnen en je
krachtig terzijde staan.

Vader. Je mist het omgaan
lnet De Messias wil jouw

maar
neer-
,,

ust
n

o
?

Vader zt

niet tijdelijk
deloos!

blrjft. Zijn zorg is
stand. Ein-

Uitzichtlo Nee, toch niet.
'Het volk dat
delt, zíet een gro (e:1).

n vrees. Met de stabi-
d wan- iiteit dieJe zo broodnodig hebt.

Vredevorst, Je leven is een
't tt zal voorjouw

wordt een nieuw leven,

Jesaja wist 'u/har het in zijn tijd
aan schortte. Hij kwam op voor de

n die dat niet voor zichzelf
En hU wees vooruit. Naar
ij leven zo'n 27 eeuwen naJ

Jesaja. Maar heeft zijn betoog echt
alle actualiteit verloren? Wat heeft
hij ons te zeggen?

'Peilingen' is een bijbelleesprogramma over op-

voedingsthema's. Tekst - Jos van Dijken.

Voor info: 'Koers voor ouders', Postbus 18,

3970 AA Driebergen, tel. 0343 - 52 01 04

t

''W'ant een Kind is ons
Zoon is ons gegeven,
schappij mst op zijn
(9:5)

een
en
schouders

het écht anclers!

komt sa-

De Messias. De
alles veran-

JU

Alle ho| ,'men ln een
Redder-Koning
deren, onk op die

o
dat nodig hebt. Immers, o

hem...'

Wonderbare Raadsman, Zeker een
kind zonder vader hoopt een open
oor te vinden voor z'n noodkreten.

Je weet het allemaal niet meer? AIs
levensgids komt Hij naast je staan
nret raad en daad. Hij heeft jouw be-
lang op het oog.


