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“Legt dan deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel,
... en leert die uw kinderen, sprekende daarvan.”

Deut. 11:18-21
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Voorwoord

 “Overal waar er echte opwekking is geweest, was er ook
een opwekking van de gezinsgodsdienst. En omgekeerd:
gewoonlijk, wanneer God een opwekking zendt, verwekt
Hij vooraf een godzalige bezorgdheid in gezinnen, zodat zij
samen godsdienstoefening houden en samen Gods aange-
zicht zoeken”, zo zegt dr. Joel R. Beeke in zijn zeer prak-
tische lezing Dagelijkse Gezinsgodsdienst (verkrijgbaar bij
Stichting Herleving).
 In de tijd van de Reformatie en de Nadere Reformatie is
het belang van de huisgodsdienst door vele predikers
benadrukt. John Knox schreef: “Geliefde broeders, (...) u
bent van God geordineerd om uw eigen huis in Zijn ware
vrees, en volgens Zijn woord, te regeren, (...) uw vrouw,
kinderen, dienstknechten. (...) Van u zal het vereist worden
hoe zorgvuldig en naarstig u hen hebt onderricht in Gods
ware kennis, hoe u zich hebt beijverd om de deugd in hen
te planten, en de ondeugd te onderdrukken.”
 Schotland werd toen een voorbeeld voor de hele Kerk
van Christus in het houden van de dagelijkse huisgods-
dienst. In 1647 heeft de Generale Synode hier zelfs een
praktische Leidraad voor uitgevaardigd (zie blz. 9).
 In Engeland brachten de puriteinen de dagelijkse
godsdienstoefening zó in praktijk, dat Willem Teellinck daar
diep door werd getroffen. Hij keerde terug naar Nederland
met een roeping van God, om ook hier de puriteinse
praktijk der godzaligheid naar voren te brengen. Zo is hij de
vader van de Nadere Reformatie geworden. Petrus Witte-
wrongel zag in die tijd zoveel nood in de huisgezinnen, dat
hij zijn belangwekkend werk Oeconomia Christiana heeft
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geschreven. Hij verzuchtte: “Lieve God! Tot wat een
droevige eeuw zijn wij nu gekomen! Zo wij eens de huis-
gezinnen van vele hedendaagse christenen zouden gaan
bezoeken, waar zoudt gij zulke huisvaders (die hun werk
daarvan maken om hun huisgenoten in de kennis van de
religie en ware godzaligheid te onderwijzen) bijna kunnen
vinden? Wie toch neemt het recht ter harte?”
 In de tijd van de opwekkingen van de 18e en 19e eeuw,
werkte de zegen ook steeds in de gezinnen door. Zie bijv. in
Wales (blz. 15), en in Amerika (blz. 17).
 James W. Alexander, de oudste zoon van de bekende
Archibald Alexander, heeft een heel mooi boekje over de
gezinsgodsdienst geschreven. Hij maakt deze bijzondere
opmerking: “Als elk gezin, in vertrouwen op God, zou
ontwaken en zich bewust worden van de plichten van de
huiselijke godsvrucht, de tucht en het onderwijs van het
gezin en het dagelijkse gebed, zouden wij in al onze kerken
een genadige opwekking aanschouwen” (zie blz. 18).
 Hoe belangrijk is de uitspraak van Justus Vermeer: “Als
de huisgezinnen kleine kerken waren, dan was de kerk
gered”! Velen gaan alleen naar de kerk om zegen te
ontvangen, maar wat zou er niet veel zegen naar de kerk
gebracht kunnen worden vanuit godvruchtige gezinnen!
Ralph Erskine zegt in zijn Veertien preken over het gebed: “Het
verzuim van de godsdienst in het huisgezin is de voornaam-
ste reden van het bederf en de ontaarding van een volk. (...)
Indien wij ooit een nationale reformatie zullen zien, dan zal
die eerst in de huisgezinnen moeten beginnen.”
 O, moge de Heere in onze dagen werken dat in vele
gezinnen het huisaltaar wordt opgericht, met Schriftlezing
en gebed. En laat ons ook vooral het samen zingen niet
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vergeten, zoals het zo treffend klinkt in Psalm 118 (berijmd):
“Men hoort der vromen tent weergalmen,

Van hulp en heil, ons aangebracht;
Daar zingt men blij, met dankb’re psalmen:

Gods rechterhand doet grote kracht.”
Dat ook in onze gezinnen Gods lof zó bezongen en ver-
kondigd mag worden, tot eer van Zijn heilige Naam!

J.J.P.

“Laat de kinderen tot Mij komen”

 “Ons wordt verteld dat er eens kinderen tot onze Heere
Jezus Christus werden gebracht, opdat Hij Zijn handen op
hen zou leggen. En Hij legde Zijn handen op hen en ze-
gende hen. O, drie- en viermaal gezegende kinderen! Wel,
ouder, breng uw kinderen tot de Heere Jezus Christus;
mogelijk zal Hij Zijn zegenende, genezende en zaligende
handen op hen leggen. Dan zijn zij gezegend, en zullen
gezegend zijn in eeuwigheid! (...)
 Bid voor de zaligheid van uw kinderen, en draag de
namen van ieder van hen elke dag voor het aangezicht des
Heeren, met gebeden waarvan het geroep de hemelen zelf
doordringen zal. Job 1:5: ‘Hij offerde naar het getal van al
zijn kinderen; alzo deed Job al die dagen.’
 Richt u tot de hemel met dagelijkse gebeden dat God
uw kinderen wil maken tot tempels van Zijn Geest, tot
vaten Zijner heerlijkheid, en tot voorwerpen van zorg voor
Zijn heilige engelen. Richt u tot de Heere Jezus met ge-
beden zoals vroeger, dat al de ziekten van de zielen uwer
kinderen genezen mogen worden, en dat de boze geen bezit
van hen zal hebben.
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 Ja, wanneer u uw ogen op de kleintjes slaat, schiet
dikwijls per dag een gebed voor hen op naar de hemel:
‘Heere, laat dit kind eeuwig Uw dienstknecht zijn.’ Als uw
gebeden niet onmiddellijk beantwoord worden, wees niet
ontmoedigd. Gedenk de woorden des Heeren in Luk. 18:1:
‘Men moet altijd bidden en niet vertragen’, totdat u voor uw
kind uitkomst verkrijgt, zoals de arme Kananese vrouw. (...)
 Ouders, bidt niet alleen voor, maar ook met uw
kinderen. Het gezinsgebed moet door al die ouders onder-
houden worden die niet willen dat hun kinderen de zaligheid
missen, en die niet willen dat de verdoemenis van hun
kinderen op gruwelijke wijze op henzelf neerstort. Man, uw
gezin is een heidens gezin als het een gebedsloos gezin is. En
de kinderen die uit uw gezin naar de plaats der draken
neerdalen, zullen hun verwensingen vanaf de bodem der hel
over u uitstorten, totdat de hemelen zelf niet meer zijn.1
 Maar behalve uw gezinsgebeden, o ouders, waarom zou
u niet nu en dan het ene na het andere kind (dat hier vatbaar
voor is) alleen nemen voor het aangezicht des Heeren?
Breng het kind met u mee in uw binnenkamers; laat het kind
bij u neerknielen terwijl u het aan de Heere voorstelt, en
smeek Zijn zegen erover af. Laat uw kind de zuchtingen
horen en de tranen zien, en een getuige zijn van de ziels-
worstelingen waarmee u in barensnood bent voor zijn of
haar zaligheid. De kinderen zullen nimmer vergeten wat u
doet; het zal een wonderbare kracht op hen hebben.”

A Family Well-Ordered,  Cotton Mather (1663-1728)
Soli Deo Gloria Publications

1) Dus: tot in alle eeuwigheid.
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Associatie1 te Bala, Wales (1795)

 “Iemand stelde de vraag: Is er in de Bijbel een positief
gebod met betrekking tot de gezinsgodsdienst? Er werd
geantwoord:

1. Ofschoon er met zoveel woorden geen gebod staat, is
er toch genoeg om aan te tonen dat het de plicht is van
iedereen die een ernstig gemoed en een teder geweten heeft.
Er wordt geboden dat ‘mannen zouden bidden in alle
plaatsen’, 1 Tim. 2:8; en zo ja, dan is het heel zeker dat
mannen met hun gezinnen behoren te bidden. Nog eens:
‘Zo iemand de zijnen en voornamelijk zijn huisgenoten niet
verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan
een ongelovige.’ 1 Tim. 5:8. En als het zondig is om niet
voor hun lichamen te zorgen, mogen wij zeker zeggen dat
het méér zondig is om niet voor hun zielen te zorgen. En
opnieuw: ‘En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in
uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en
daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op de weg
gaat, en als gij nederligt en als gij opstaat.’ Deut. 6:6, 7. En
is niet het bidden met onze kinderen, zowel als voor hen, één
van de middelen om ‘hen op te voeden in de lering en
vermaning des Heeren’? Ef. 6:4.

2. Er werd ook geoordeeld, dat wat duidelijk uit de
Schrift afgeleid kan worden, Schrift is; en dat de godsdien-
stige voorbeelden van de godzaligen ons op dezelfde wijze
binden als een positief gebod. David wijdde zijn huis in
(titel van Ps. 30), en hoe kon hij dit doen behalve door
gebed? Abraham, Jozua, Job, Daniël, Cornelius, Priscilla en

1) Driemaandelijkse bijeenkomst, zoals in die tijd in Wales gewoon was.



8

Áquila worden met eer en lof in de Schrift vermeld,
vanwege hun getrouwheid en aandacht in de vervulling van
deze plicht. Gen. 18:19, Joz. 24:15, Job 1:5, Dan. 6:11,
Hand. 10:2, Rom. 16:3-5, 1 Kor. 16:19, Kol. 4:15 en Filem.
vs 2. De toorn van God zal worden uitgestort over ‘de
geslachten1 die de naam des Heeren niet aanroepen’, Jer.
10:25. Als het woord gezinnen hier in de ruimste zin moet
worden genomen, dat is, voor een natie die uit dezelfde
wortel sproot, laat dat de afzonderlijke persoon of het
kleinste gezin niet vrij van de aangekondigde toorn: eerder
houdt het ene het andere in. En deze bedreiging is een
zwarte wolk over ieder gezin dat de naam des Heeren niet
aanroept. Er werd daarom besloten, zonder één stem tegen:
Dat het woord van God te lezen en het gezinsgebed te doen, een plicht
is die wordt bevolen om dagelijks in praktijk gebracht te worden, en
dat wij daardoor een zegen mogen verwachten voor onszelf en onze
gezinnen. Ook deze keer gingen wij weer in vrede uiteen,
terwijl we betuigden dat het goed was dat wij daar waren.
Lof zij de Drie-eenheid. Amen.”

Uit de notulen van Thomas Charles (1755-1814).
Thomas Charles’ Spiritual Counsels,  Edward Morgan
The Banner of Truth Trust

Gezinsgodsdienst een dagelijkse plicht

 “Omdat alle wettige arbeid wordt geheiligd door het
Woord en door het gebed (1 Tim. 4:5) en het een deel is van

1) In de Eng. vert.: Families, gezinnen.
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uw roeping (als u hoofd bent van het gezin) om uw kinderen
en knechten te leiden in de vreze Gods en hen te leren om
godzalig te leven, is het uw plicht om hen op het geschiktste
ogenblik in de morgen bijeen te roepen en met hen te
bidden. Het zal profijtelijk zijn om daarvoor het aan de orde
zijnde schriftgedeelte te lezen met gepaste eerbied. Ook
moet u op geschikte ogenblikken iedere gelegenheid te baat
nemen om hen te onderwijzen in de leer der godzaligheid en
het Woord vaak op hun hart te binden (Deut. 6:7).”

Wandelen met God,  Henry Scudder (ca. 1585-1659)
De Groot Goudriaan

Leidraad voor de Gezinsgodsdienst (1647)

 In 1647 nam de Generale Synode van de Schotse Kerk
een besluit om nauwlettend toe te zien of de plicht van de
huisgodsdienst in alle gezinnen wel werd waargenomen. Er
werd een Leidraad met 14 punten goedgekeurd, waaruit we
het volgende citeren:

“De beoefening van de godsvrucht welke in de gezinnen
behoort te zijn, wanneer zij daartoe bij elkaar zijn gekomen,
bestaat uit de volgende alledaagse plichten:

Ten eerste: Gebed en lofprijzing, met een bijzondere
betrekking op de publieke toestand van de kerk Gods en dit
koninkrijk, zowel als op de huidige omstandigheden van het
gezin en ieder lid daarvan.

Vervolgens: Het lezen van de Schriften, waarbij tegelijk
op duidelijke wijze wordt gecatechiseerd, zodat het verstand
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van de meer eenvoudigen beter in staat gesteld mag worden
om profijt te behalen onder de openbare ordinanties, en zij
meer bekwaam worden gemaakt om de Schriften te ver-
staan, wanneer die worden gelezen; tezamen met godzalige
samensprekingen die strekken tot stichting van alle leden in
het allerheiligst geloof; alsook vermaning en bestraffing, op
goede gronden, door hen die in het gezin gezag hebben. (...)
Zoals bijvoorbeeld,

– als er enige zonde in het gelezen woord bestraft wordt,
kan daarvan gebruik worden gemaakt om het hele gezin
voorzichtig en waakzaam tegen die zonde te maken;

– of als er enig oordeel gedreigd wordt, of melding
wordt gemaakt van de uitvoering daarvan, in dat schrift-
gedeelte wat is gelezen, kan er gebruik van worden gemaakt
om het hele gezin te doen vrezen opdat hen niet hetzelfde
of een erger oordeel zal overkomen, zo zij zich niet wachten
voor de zonde die dit teweegbracht; en tenslotte,

– als er enige plicht vereist wordt, of troost in een
belofte wordt voorgesteld, kan dit benut worden om zich op
te wekken om van Christus gebruik te maken, en van Hem
kracht te ontvangen om de bevolen plicht te kunnen doen,
en de aangeboden troost toe te passen.

In dit alles moet het gezinshoofd de voornaamste hand
hebben; en elk lid van het gezin mag een vraag stellen, of iets
waarover hij twijfelt naar voren brengen, zodat dit kan
worden opgelost.”

In een hierbij uitgevaardigde Akte staat o.a.:
“De Synode vereist verder en schrijft voor aan de

predikanten en regerende ouderlingen om in de gemeenten
die respectievelijk aan hun zorg zijn toevertrouwd, vlijtig
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onderzoek en navraag te doen of er onder hen een gezin of
gezinnen zijn die deze noodzakelijke plicht veronacht-
zamen. Als er zulk een gezin wordt gevonden, moet het
hoofd van het gezin eerst persoonlijk vermaand worden om
zijn fout te beteren; en, ingeval van zijn volharding daarin,
moet hij plechtig en met droefheid door de kerkenraad
berispt worden; als hij na deze berisping de gezinsgods-
dienst nog steeds blijkt te verwaarlozen, laat hem dan om
zijn hardnekkigheid in zulk een overtreding, worden afge-
sneden en van het Avondmaal des Heeren uitgesloten, als
zijnde terecht onwaardig geacht om daaraan deel te nemen,
totdat hij zich betert.”

Confessions of Faith and Subordinate Standards
The Free Church of Scotland

Uit een preek van Matthew Henry (1662-1714)

 “Gezinshoofden, die de leiding hebben in de andere
zaken van het huis, moeten hun huishoudens voorgaan in
de dingen van God. Zij moeten als profeten, priesters en
koningen in hun eigen gezinnen zijn; en als zodanig moeten
zij de gezinsleer, gezinsgodsdienst en gezinstucht in stand
houden: dan is er een kerk in het huis, en dit is de gezins-
godsdienst waartoe ik u nu tracht te bewegen.
 Houd de gezinsleer in stand. Het is niet genoeg dat u en
de uwen in het christelijke geloof gedoopt zijn, en de waar-
heid gelijk die in Jezus is, belijden te erkennen, maar u moet
er zorg voor dragen, en de middelen daartoe gebruiken, dat
u en de uwen welbekend zijn met die waarheid, en u groeit
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in de bekendheid daarmee, tot eer van Christus en Zijn
heilige godsdienst, en de stichting van uw eigen gemoed, en
van hen die onder uw hoede staan.
 Om de gezinsleer in stand te houden:
 Moet u de Schriften op een plechtige wijze aan uw
gezinnen voorlezen. Vereis dat zij uw lezen bijwonen, en
hun aandacht erbij hebben, en vraag soms of zij begrijpen
wat u leest. Ik hoop dat er niemand van u zonder bijbel in
uw huis is. (...) Maar wat zal het u baten om bijbels in uw
huizen te hebben, als u ze niet gebruikt? om de grote dingen
van Gods wet en Evangelie die aan u geschreven zijn, te
bezitten, als u ze iets vreemds acht? U kijkt dagelijks in uw
zakenboeken, en houdt u misschien veel bezig met de
nieuwsbladen, en zullen uw bijbels weggeworpen worden
als een almanak die verouderd is? (...) U hebt een variëteit
aan voortreffelijke hulpmiddelen om de Schrift te verstaan,
en om uw lezen ervan te verbeteren; zodat als u of de uwen
omkomen door gebrek aan deze kennis, zoals zeker zal
gebeuren als u volhardt in de veronachtzaming ervan, u dat
aan uzelf te danken hebt; de schuld zal geheel en al aan uw
eigen deur liggen.
 Laat mij er daarom met alle ernst bij u op aandringen,
dat u het plechtige lezen van de Schrift tot een onderdeel
van uw dagelijkse godsdienst in uw gezinnen zult maken.
Wanneer u tot God spreekt door het gebed, wees gewillig
om Hem in Zijn woord tot u te horen spreken, opdat er een
volledige gemeenschap mag zijn tussen u en God. Dit zal
veel toedoen aan de plechtigheid van uw gezinsgodsdienst,
en zal de uitvoering des te ontzaglijker en ernstiger maken,
als het op de rechte wijze gedaan wordt – wat weer veel zal
bijdragen tot de ere Gods en de stichting van uzelf en uw
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gezinnen. Het zal helpen om uzelf, en uw kinderen en
dienstknechten, vertrouwd te maken met het woord van
God, opdat u vaardig en machtig in de Schriften mag zijn,
en daaruit volmaakt toegerust tot alle goed woord en werk.
Het zal u eveneens toerusten met stof en woorden voor het
gebed, en u zo tot hulp zijn in de andere gedeelten van de
godsdienstoefening.
 Ingeval sommige gedeelten van de Schrift minder stich-
tend lijken, laat dan díe gedeeltes maar het vaakst gelezen
worden die dit het meeste zijn. Davids psalmen zijn tot
dagelijks nut in de godsdienstoefening, en Salomo’s
spreuken in de gesprekken; het zal grotelijks tot uw voordeel
strekken om er goed ervaren in te zijn. En ik hoop dat ik
geen enkele christen hoef te dwingen tot de bestudering van
het Nieuwe Testament, of christelijke ouders tot het her-
haalde onderwijzen van hun kinderen in de aangename en
profijtelijke geschiedenissen van het Oude Testament.
 Wanneer u alleen uw kínderen de Bijbel hoort lezen,
worden zij in de verzoeking gebracht om deze te beschou-
wen als niet meer dan een schoolboek; maar wanneer zij ú
de Bijbel op een plechtige, godsdienstige wijze aan hen
horen voorlezen, komt hij met meer gezag tot hen, zoals het
behoort.”

 “A Church in the House”, Matthew Henry (preek uit 1704)

Dagelijks onderwijs aan de kinderen

  “Hebt gij uw kinderen aan Christus opgedragen, brengt
hen dan ook groot volgens Zijn woord en vermaning. Het
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is niet voldoende, dat gij dagelijks met hen en voor hen bidt,
maar gij moet hen dagelijks onderwijzen in de vreze des
Heeren, de bron van hun wijsheid en hun welzijn. Het is
opmerkelijk dat na Israëls grondwet: ‘De Heere onze God is een
énig Heere’, en na het grote gebod: ‘Gij zult de Heere uw God
liefhebben met geheel uw hart’ volgt – als een noodzakelijke
plicht en als het middel om het geloof in de wereld te
bewaren – ‘Gij zult die woorden ijverig leren aan uw
kinderen’ en dat onderricht zien als één van de belangrijkste
onderdelen van uw ouderlijke taak. Het is noodzakelijker
‘kennis van God’ voor hen te verwerven dan geld en goed,
ja dan het dagelijks brood. Gij moet hen dan ook niet alleen
eens in de week hun catechismus overhoren, maar vrij-
moedig en vertrouwelijk met hen spreken over de waarheid
en de wet Gods; zo ernstig mogelijk, als gij in uw huis zit en
als gij met hen op de weg loopt (Deut. 6:4-7); ’s avonds, eer
gij ter ruste gaat, leest hun dan een stuk uit de Schrift voor
en zorgt dat zij daar aandacht aan geven; dan weer in de
morgen als gij opstaat, zodat op die manier het Woord Gods
rijkelijk woning kan maken in hun hart. (...) Zij moeten wel
iedere dag naar school, behoren zij dan niet iedere dag
onderwezen te worden in het Woord van God, zodat zij
Christus leren kennen, wat oneindig veel belangrijker is?
 (...) Bij het onderwijzen van de kinderen in de kennis
Gods zijn beide ouders betrokken. Salomo spreekt over de
tucht van uw vader en de leer van uw moeder (Spr. 1:8),
maar als zij nog jong zijn heeft de moeder meer gelegenheid
hun in te prenten wat goed is en moet zij van die kans dan
ook gebruik maken. Timotheüs leerde de heilige Schrift
kennen vanaf zijn jeugd door de opvoeding van een vrome
moeder en grootmoeder (2 Tim. 1:5.); en koning Lemuël
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vergeet, als hij de troon bestijgt, de woorden, waarmee zijn
moeder hem vermaande, niet (Spr. 31:1).”

Christus en de kinderen, Matthew Henry (1662-1714)
De Groot Goudriaan

Vrucht van de 1859-Opwekking in Wales

 “De algemene instelling van de gezinsgodsdienst is een
ander gezegend gevolg van de huidige ontwaking. Dit wordt
van alle bekeerden verwacht, en zij beginnen er onmiddellijk
mee. Hun wordt verteld dat zij niet voldaan moeten zijn met
gebed en lofprijzing in het openbare heiligdom, maar dat
God aanbeden moet worden in hun eigen huizen door hun
verzamelde gezinnen; en dat, zoals in het geval van Abra-
ham, Jehovah een altaar in hun woning moet hebben. (...)
  In sommige gevallen heeft de godsvrucht van een enkel
familielid een indruk op de rest teweeggebracht, en wel zo
dat die geleid heeft tot de meest gelukkige gevolgen. Ons
wordt verteld over een gezin, bestaande uit een vader en
moeder met twee kinderen. De zoon, twaalf jaar oud, was
de eerste die tot ontwaking kwam. Op één van de kerkelijke
bijeenkomsten werd de plicht en het voorrecht van gezins-
godsdienst op de nieuwe bekeerden aangedrongen. John
hoorde het, en paste het op zichzelf toe. Bij zijn thuiskomst
vertelde hij zijn moeder dat, als zij en zijn vader het goed
zouden vinden, hij graag iedere ochtend en avond zou lezen
en bidden. Moeder bracht haar man hiervan op de hoogte,
die het idee ontmoedigde. ‘De jongen’, zei hij, ‘weet niet
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waar hij mee bezig is; laat hem eventjes met rust, en het
verlangen zal wel ophouden.’ John vroeg het echter op-
nieuw, en bleef vragen, totdat er tenslotte toestemming
werd gegeven. Op een avond werd na het eten de Bijbel
geopend, en John las het hoofdstuk heel moedig voor. Toen
dit gedaan was, knielden allen voor de eerste maal neer;
maar de arme jongen kon geen woord uiten. Een lange en
pijnlijke pauze volgde. Tenslotte kon zijn zus zichzelf niet
langer meer inhouden, en giechelde luid; en hierop bracht
John zijn eerste smeekbede uit: ‘O Heere, geef genade aan
mijn zus Mary.’ Zijn lippen gingen opeens open, hij was in
staat om verder te gaan, en in gebroken bewoordingen
stortte hij zijn ziel uit in smekingen voor zichzelf en allen die
hem omringden. Het maakte indruk; de dagelijkse zorgen
van het huis en de boerderij konden deze niet uitwissen. De
volgende keer dat John naar de kerkelijke bijeenkomst ging,
zei zijn moeder: ‘Ik zal met je meegaan’; en toen zij haar man
van haar voornemen op de hoogte bracht, antwoordde hij:
‘Ik zal ook gaan.’ Toen Mary werd meegedeeld dat alledrie
voornemens waren naar de kapel te gaan, en dat zij tijdens
hun afwezigheid op het huis moest passen, riep ze met
tranen uit: ‘Jullie zullen niet zonder mij gaan!’ Zo werd de
godsvrucht en het voorbeeld van één, en wel de jongste in
het gezin, onder Gods zegen het middel om bezorgdheid in
het gemoed van allen te doen ontwaken. De vader was
tenslotte in staat om te zeggen: ‘Aangaande mij en mijn huis,
wij zullen de Heere dienen.’”

The Welsh Revival, Thomas Phillips (1860)
The Banner of Truth Trust
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Het huis voor de Heere geheiligd

 Ds. Edward Payson (1783-1827) heeft vele herlevingen
meegemaakt. In zijn levensbeschrijving lezen we hoe hij zijn
huis bewust voor de Heere heiligde:

 “(...) Alles doen ter ere Gods. Het was waarschijnlijk niet
zonder betrekking hierop, dat hij zijn eigen privé-woning
aan God toewijdde; of liever, dat hij, wanneer hij dit deed,
sommigen van zijn buren naar binnen riep om deel te
nemen aan de plechtigheden; en dit was niet zonder invloed.
Hij werd, op zijn beurt, geroepen om op dergelijke gelegen-
heden voor hen de godsdienstoefening te leiden.”

 In april 1816 schrijft Payson zelf:

 “Nog een kostbaar gedeelte is dat in Zacharia: ‘Te dien
dage zal op de bellen der paarden staan: De heiligheid des
Heeren’, enz. Ik preekte er onlangs over, en merkte o.a. op,
dat in die dag iedere handeling gedaan zal worden als de
meest plechtige godsdienstige plichten nu; ieder huis en
iedere plaats zal een tempel zijn; iedere dag gelijk een
sabbat; en iedere maaltijd gelijk het Avondmaal des Heeren.
Wij hebben sindsdien getracht deze profetie in ons huis
vervuld te krijgen; en hoewel wij er maar heel ellendig in
slagen, heeft toch de poging alleen al, ons een tevoren
ongekend geluk gegeven. Eén ding werd grotelijks aan ons
gezegend, en dat is, de gezinsgodsdienst ’s middags, zowel
als ’s ochtends en ’s avonds, te houden. Het toonde ons hoe
ver wij vaak van God af geraken door de dag heen, zelfs
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wanneer wij deze met Hem beginnen en eindigen. In
sommige gezinnen zal dit onmogelijk zijn; en dan zal het
doorbrengen van een half uur in de eenzaamheid ook aan
het doel beantwoorden. Ik bevind dat het een bijna voort-
durend wrijven en warm strijken vereist om het bloed te
doen circuleren in zulke bevroren zielen als de onze; en per
slot van rekening baat ook dat niets, als de Zon der
Gerechtigheid niet schijnt.”

The complete works of Edward Payson – Vol. I
Compiled by Rev. Asa Cummings
Sprinkle Publications

Gezinsgodsdienst en herleving

 “Een kerk is reeds in een toestand van herleving
wanneer al haar biddende gezinnen aldus in oprechtheid
bezig zijn. Maar in de koudste tijden behoren degenen die
de Heere vrezen, er een gewetenszaak van te maken om
deze zaak op hun hart voor God te dragen temidden van
hun gezin. Er wordt zo een onmetelijke kracht toegevoegd
aan de openbare bediening van het Woord. (...)
 Wij zijn maar al te geneigd om er vergenoegd in te
berusten dat wij de zonde mijden van degenen die het
huiselijk gebed helemaal verwaarlozen. Maar hoe brengen
wij het ervan af? Zijn wij er ernstig in? Zijn wij vol van
geloof? Vloeien onze genegenheden uit? Schuwen wij alle
ongepaste haast? Is ons gedrag zodanig dat wanneer wij met
deze dienst bezig zijn, allen die ons omringen er getuigenis
van kunnen afleggen dat onze gezinsgodsdienst een oprecht
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tribuut is van onze genegenheden aan God? Vragen zoals
deze kunnen vele gezinshoofden een bestraffing toebren-
gen. Misschien is één grote oorzaak van dát verval van
godsvrucht dat wij zo algemeen in ons land beklagen, ver-
bonden met het niet vervullen, of slecht vervullen, van deze
huisplicht. Terwijl wij onszelf tevreden stellen met vage
klachten, en wachten op bepaalde maatregels vanuit het
buitenland, is hier een maatregel uit eigen land die voor de
deur van ieder mens ligt. Zolang als ieder gezin de zonden
van ieder ander gezin opspoort, en de koudheid van de grote
menigte bejammert, neemt het kwaad alleen maar toe; maar
als elk gezin, in vertrouwen op God, zou ontwaken en zich
bewust worden van de plichten van de huiselijke gods-
vrucht, de tucht en het onderwijs van het gezin en het
dagelijkse gebed, zouden wij in al onze kerken een genadige
opwekking aanschouwen. Door de eerste methode ontvangt
niet één huis voordeel; door de laatste zou ieder huis een
Bethel worden.
 Wanneer zullen wij onder ons die diepdoordringende
nationale belangstelling in de Goddelijke dingen zien, welke
alle standen in Schotland bezielde ten tijde van de tweede
Reformatie? (...) Wij kunnen niet hopen op herstel, totdat de
religie en de dienst van God tot de grote bezigheid van ieder
huis is gemaakt. ‘Breng ons weder, o God onzes heils, en
doe teniet Uw toornigheid over ons. Zult Gij eeuwiglijk
tegen ons toornen? Zult Gij Uw toorn uitstrekken van
geslacht tot geslacht? Zult Gij ons niet weder levend maken,
opdat Uw volk zich in U verblijde?’ (Ps. 85:5-7).”

Thoughts on Family Worship,  James W. Alexander (1804-1859)
Soli Deo Gloria Publications
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Als Mijn volk,
 waarover Mijn Naam genoemd wordt,
 zich verootmoedigt
 en bidt
 en zij Mijn aangezicht zoeken
 en zich bekeren van hun boze wegen,
 zo zal Ik uit de hemel horen
 en hun zonden vergeven
 en hun land genezen

2 Kron. 7:14


