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 Op bevel van God worden de Rechabieten naar de tempel gehaald en hen 
wordt gevraagd wijn te drinken.  
De Rechabieten leggen uit waarom ze een bepaalde levensstijl hebben. Zij 
willen het gebod van hun vader Jonadab naleven. Zij zijn gehoorzaam 
geweest.  
In tegenstelling tot de Rechabieten, die hun vaders gebod hebben gehouden, 
heeft het volk van Israël (Juda en Jeruzalem), ondanks de vele malen dat 
God tot hen gesproken heeft, zich niet gehouden aan Gods geboden. Zij zijn 
ongehoorzaam geweest.  
Daarom zal het volk van Israël geoordeeld en gestraft worden. 
De Rechabieten zullen gezegend worden en gespaard blijven. 

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 39 vraag en antwoord 104, het vijfde 
gebod. 

Psalm / Lied Psalm 5: 12 
Tien Geboden: 6 en 9 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• Dit is een duidelijk voorbeeld van de zegen, die het gehoorzamen van 
regels van opvoeders en ten diepste de geboden van God, met zich 
meebrengt. Maar ook dat ongehoorzaamheid gestraft wordt. 

• Vaak is een andere visie of levenswijze aanleiding tot pestgedrag. Maar 
n.a.v. dit Bijbelgedeelte kunnen we goed bespreken dat we dit moeten 
respecteren. Romeinen 14 en Galaten 5 kunnen goed in zo’n gesprek 
betrokken worden. 

• Romeinen 14. In dit hoofdstuk zien we hoe we moeten omgaan met 
verschil in denkwijzen van mensen. 

• Galaten 5. In dit hoofdstuk vinden we aanwijzingen hoe wij ons leven 
moeten inrichten. Vers 14 is het kernvers in dit hoofdstuk. 

• God geeft ons de vrijheid om ons leven binnen bepaalde grenzen in te 
richten.  

• Een levenswijze die duidelijk in strijd is met Gods Woord moeten we 
afkeuren, maar dit betekent niet dat we de mensen daarom moeten 
afwijzen, haten en mogen pesten. Dit is weer in strijd met het gebod 
dat we onze naaste moeten liefhebben als ons zelf.  

• We keuren mensen niet af, maar keuren hun gedrag af. Dit moeten we 
duidelijk maken in de groep. Het gedrag keuren we af, maar niet de 
persoon die dit gedrag heeft laten zien. Eens ‘een dief’ is niet altijd ‘een 
dief’. Kinderen hebben de neiging om dit wel zo te zien.  

 

 


