
 
 
 

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond.  In de video worden relevante 

tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.  Daarom is het mogelijk dat deze 

tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten 

voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk.  We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken 

omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.” 

 

Hebreeuwse herkomst van eer 

 

Exodus 20:12  

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE 

(JHWH), uw God, u geeft. 

 

Deuteronomium 5:16  

Eer uw vader en uw moeder, zoals de HEERE (JHWH), uw God, u geboden heeft, opdat 

uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de HEERE (JHWH), 

uw God, u geeft. 

 

Dit Hebreeuwse werkwoord, dat in het Nederlands wordt vertaald met eer, betekent letterlijk 

“zwaar maken”.  

 

Maar in zowel Exodus 20:12 als in Deuteronomium 5:16 is het geschreven in de piel vorm 

waardoor de betekenis subtiel wordt veranderd tot “eer geven” in de zin van gewicht geven aan 

een andere persoon.  

  

Daarnaast is het it werkwoord geschreven in de gebiedende wijs, het is een soort opdracht – geef 

eer of geef gewicht. 

 

In Mattheus 15:4 zet Jesjoea eer en vervloeking tegenover elkaar, en hij verwijst daarbij naar 

Exodus 20 en Deuteronomium 5: 

 

Mattheus 15:4  

God heeft immers geboden: Eer uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, 

moet zeker sterven. 

 

Het Griekse woord dat hier is vertaald met vervloeken (kakologeo) betekent in het Nederlands 

“iemand aanspreken met beledigende woorden” of “iemand met disrespect behandelen”. 

 



Als iemand die we respecteren iets zegt, dan hechten we daaraan meer waarde, meer gewicht, dan 

aan iets wat een willekeurig persoon zegt.  

 

Dus als we onze ouders eren, moeten we meer gewicht geven aan wat zij ons leren. Aan het 

gebod is ook een zegen verbonden, want er staat “opdat uw dagen verlengd worden en opdat het 

u goed gaat in het land” 

 

Maar hoe werkt dat? 

 

Paulus gaat op dit gebod in, en legt het verder uit. 

 

Efeziërs 6:1-3 

Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en 

moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft op 

de aarde. 

  

Paulus zegt dat we onze ouders moeten gehoorzamen. Dus Paulus maakt een directe verbinding 

tussen eer en hoe zwaar we moeten tillen aan gehoorzaamheid aan en instructie van onze ouders. 

Paulus verklaart vervolgens de context door te zeggen “in de Heer” ...dat wil zeggen, dat hij 

ervan uit gaat dat de ouders van plan zijn om JHWH en Zijn Torah te volgen in dit gebod, als 

basis van wat de ouders de kinderen moeten onderwijzen. 

 

Dit gaat veel dieper dan de meesten zullen zien. Zoals wij vaak zeggen, het fysieke onderwijst het 

geestelijke en het geestelijke onderwijst het fysieke. 

 

Net zoals onze ouders hun DNA, de fysieke instructies voor het leven, aan ons doorgeven, geven 

de ouders ook hun geestelijke DNA, de Torah, door als de geestelijke instructie voor het leven. 

 

Als dit gebeurt zoals het is bedoeld, dan bewaart Gods volk het wandelen in de Torah …en zal 

het goed gaan met ons in het land… omdat we zegen ontvangen als we Zijn woord volgen. 

 

Daarmee komen we bij een veel gestelde vraag: “Hoe geef ik eer en gewicht aan mijn ouders als 

ze onderwijzen in strijd met het Woord van God?” 

 

Dat is zeker een gevoelig en moeilijk onderwerp. We moeten zeker gewicht geven aan onze 

ouders in hoe wij leven naar de Torah. Maar er ontstaat een probleem als ouders niet gelovig zijn.  

 

Onze Vader JHWH is de Allerhoogste, en alle gewicht en eer van hoe we moeten wandelen 

volgens de Torah staat uitgebreid in Zijn Woord. 

 

Onze ouders zouden ons moeten voorgaan en helpen in het wandelen volgens de Torah, maar als 

ze dat niet doen, is het belangrijkste altijd dat we eer en respect geven aan onze Hemelse Vader. 

 

We hopen dat je door dit onderwijs bent gezegend. 

 

Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.  

 



Sjalom.  

 

Wil je hier meer over weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  
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