
VOORWOORD

In 2016 verscheen ons eerste boek 100 bemoedigingen voor moeders. 
Na dit eerste boek schreven we door, en verscheen in 2019 101 be-
moedigingen voor moeders. 
Inmiddels is het 2023 en is er door de jaren heen veel gebeurd. Kin-
deren werden volwassen, er kwam een pleegzoon en een kleinkind. 
Er werd verhuisd en gerenoveerd. Het leven ging door hoogten en 
diepten en verdriet en vreugde wisselden elkaar af. En terugkijkend 
zijn we zo dankbaar! Dankbaar voor Gods trouw en dankbaar voor 
het feit dat de boeken die we in de loop van de jaren geschreven 
hebben tot zegen mochten zijn.
Toen ons eerste boek uitkwam, hadden we nooit durven denken 
dat er zoveel vrouwen zouden zijn die bemoedigd zouden worden 
door onze schrijfsels. Het overweldigde ons soms echt als we weer 
een mailtje kregen dat een boek uitverkocht was en dat er opnieuw 
een nieuwe druk aankwam. We voelden ons klein en dankbaar als 
we vrouwen spraken die ons vertelden wat God door de boeken in 
hun leven gedaan had, of als we de persoonlijke berichtjes kregen 
op onze sociale media of via e-mail. We wisten niet altijd goed hoe 
we moesten reageren, maar Corrie ten Boom heeft ons geholpen 
toen ze zei: ‘Als mensen naar mij toe komen om me een compliment 
te geven, dan ontvang ik ieder compliment als een bloem. Aan het 
einde van de dag hef ik al de bloemen, die ik door de dag heen ver-
zameld heb, als een boeket op en zeg ik: “Alstublieft Heere, dit is 
allemaal voor U”.’
Ja, alles is voor en door Hem alleen!

Toen in 2022 de vierde druk van 100 bemoedigingen voor moeders
uitverkocht was, stonden we met de uitgever voor de vraag of het 



misschien nodig zou zijn om de twee ‘bemoedigingen voor moe-
ders’-boeken een nieuw jasje te geven. Na 6 jaar is dat wel nodig. We 
hebben toen besloten om de 100 en 101 bemoedigingen voor moeders
samen te voegen tot een nieuw boek. Enkele stukjes die erg met el-
kaar overeenkwamen zijn eruit gehaald. Op deze manier werd het 
allemaal wat overzichtelijker en paste het mooi in een verzameld 
werk. Het boek dat je nu in handen hebt, is het resultaat. We zijn 
er zelf echt blij mee en we hopen dat met het nieuwe jasje en oude 
woorden een tijdloze waarheid opnieuw doorgegeven mag worden.

‘Moeders bemoedigen met woorden die onszelf ook bemoedigd 
hebben’, zo beschreven we in ons eerste boek ons doel. En dat doel 
is door de jaren heen altijd hetzelfde gebleven. Samen met andere 
vrouwen zijn ook wij onderweg en proberen we met vallen, strui-
kelen en opstaan dicht achter Jezus aan te gaan. Heel vaak zijn we 
zelf bemoedigd door de Bijbel, door een preek, door boeken en door 
anderen die dicht bij God leven.
Ja, de Bijbel is onze belangrijkste gids, maar op onze levensweg 
heeft God ons ook altijd vrouwen gegeven die met ons mee oplie-
pen. Onze moeders, oudere vrouwen in de gemeente, een vriendin…
Ook gaf hij ons vrouwen uit de generaties voor ons. Sommigen ken-
nen we persoonlijk, maar velen kennen we ook niet. Zij hebben de 
wedloop van het leven al gelopen, maar door hun leven en hun ge-
tuigenis, moedigen ze ons nog steeds aan. Denk aan vrouwen uit de 
tijd van de Bijbel, uit de tijd van de Vroege Kerk en de Reformatie. 
Denk aan vrouwen als Corrie ten Boom en Elisabeth Elliot. Zij moe-
digen ons ook nu nog aan om ons leven af te leggen, ons kruis op 
ons te nemen en om met blijdschap Jezus te volgen, ondanks onze 
omstandigheden.
Dit vraagt soms om radicale verandering in een seculiere wereld 
waarin ‘ik’ steeds belangrijker is geworden en waarin ontwikkelin-
gen ons steeds meer laten afkeren van God en Zijn goede woorden.
Ja, die woorden zijn goed. Het zijn woorden die nog steeds levend en 



krachtig zijn. Het zijn woorden die nog steeds mensen veranderen 
en hoop geven. 
Het is echter zo dat die woorden wel ingaan tegen het algemeen 
heersende gedachtengoed. Als je spreekt over het feit dat het huwe-
lijk een verbond is tussen één man en één vrouw voor het leven bij-
voorbeeld, of als je schrijft over het feit dat voor God man en vrouw 
gelijke waarde hebben, maar een andere rol hebben gekregen en dat 
de moederrol bij de vrouw hoort. Dat een moeder essentieel is in het 
leven van een kind en niet te vervangen is. Dat het huishouden een 
verheven taak is en dat het scheppen van een thuis eeuwigheids-
waarde heeft. Dat door gastvrije huizen het Evangelie gezien wordt. 
Dat onderdanigheid iets moois is en dat kinderen een zegen zijn van 
de Heere, kun je forse kritiek verwachten.
Je weet dat als je over dit soort dingen schrijft, je tegenstand kunt 
verwachten. Niet alleen uit de wereld, maar ook zeker uit christelij-
ke gemeenschappen. Van nature zijn we geen durvers en strijders, 
maar op een of andere manier werd het ons toch steeds duidelijker 
dat tegenstand heel gewoon is in het christelijke leven. Het hoort 
erbij, ja, het is ons zelfs beloofd. Dat gaf altijd weer moed en kracht 
om door te gaan.
We geloven dat de bijbelse boodschap het waard is om doorgege-
ven te worden. Aan vrouwen die nu in de 21e eeuw leven en aan de 
generatie die na ons komt. Gods woord geeft licht en inzicht, het 
maakt vrouwen vrij, moedig en hoopvol.

In dit boek bespreken we veel zeer uiteenlopende onderwerpen die 
met het vrouw en moeder zijn te maken hebben. Bij alle onderwer-
pen die we bespreken, hebben we de Bijbel ter hand genomen en 
geprobeerd om eerlijk te lezen wat er staat.  
We beseffen, dat hoewel we op deze manier te werk zijn gegaan, 
we er toch niet aan ontkomen om onszelf en onze eigen ervaringen 
mee te nemen in de stukjes. Ons gebed is dat dit niet zal afl eiden, 
maar zal dienen als versterking en bemoediging. 



Ons doel is niet dat iedereen het altijd eens is met wat wij zeggen, 
maar we hopen dat vrouwen door het lezen van de stukjes aange-
moedigd worden om zelf de Bijbel te openen en zelf de Bijbel te be-
studeren. Dat de Bijbel de leidraad zal zijn bij het leven van alle dag.  
Dat Gods Woord in vrouwen zal zijn, zodat zij de volgende generatie 
weer kunnen vertellen van Gods grote daden en hun kinderen ook 
weer hun hoop op God zullen stellen.

We zijn net als de vrouwen voor wie we dit boek geschreven hebben 
onderweg. We zijn niet volmaakt en alles wat er in dit boek geschre-
ven is, is ook voor onszelf geschreven. Als we schrijven over geduld, 
dan betekent dat dat we zelf ook strijden met ons eigen ongeduld. 
Als we schrijven over kinderen, weet dan dat we midden in de jonge 
kinderen, pubers en volwassen kinderen leven. Het volle leven van 
gebroken nachten, kruimels op de vloer en eindeloze gesprekken. 
Wanneer we het hebben over gebrokenheid, weet dan dat wij daar 
in ons eigen leven ook mee te maken hebben en dat we in de stuk-
jes ook tot ons eigen hart spreken. Maar in alle hoogten en diepten 
mogen we ook weten en getuigen dat God altijd trouw is en dat Zijn 
Woord een bron van levend water is.
Deze boodschap willen we doorgeven. We willen vrouwen wijzen op 
Jezus, Die gisteren en heden dezelfde is en Die ons in alle omstan-
digheden wijsheid wil geven en nabij wil zijn.

Daarom lieve zusters:
‘… wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk 
van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is 
in de Heere.’ (1 Kor. 15:58)

Soli Deo gloria,

Marieke den Butter-Kommers
Wilma Samyn-Oudshoorn



1

PRAKTISCHE WOORDEN

Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft 
ons alles geschonken wat tot het leven 
en de godsvrucht behoort, door de 
kennis van Hem Die ons geroepen heeft 
door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd	
2 Petrus 1:3

Alle kracht die we nodig hebben om onze taak als vrouw en moeder 
te vervullen, is te vinden in God. Alle wijsheid die we nodig hebben 
in de opvoeding van onze kinderen, is ook te vinden in God. Zijn 
Woord is levend en krachtig en van toepassing op onze tijd.

Gods Woord laat ons niet in het ongewisse over hoe we moeten le-
ven tot Gods eer. Zelfs niet als het gaat over het praktische leven 
van alledag als moeder. God geeft alles wat we nodig hebben om ons 
leven van alledag te leven. Ja, het staat er echt! Alles! Alles voor het 
gewone leven van alledag. Het leven van koken, luiers verschonen, 
voeden, opvoeden en onderwijzen van onze kinderen. Het leven van 
boodschappen doen, van naar de kerk gaan en van samenleven met 
mensen om ons heen. 



Als we God en Zijn Woord liefhebben en God altijd weer beter wil-
len leren kennen, zal Hij ons de kracht geven die we nodig hebben. 
Het gaat om Zijn eer. Als je beseft dat Hij je zelf geroepen heeft om 
vrouw en moeder te zijn, kun je met vreugde je rol als moeder ver-
vullen. Vraag Hem maar wat je nodig hebt om tot Zijn eer te leven; 
een leven in godsvrucht, zoals onze dagtekst zegt.

Psalm 119:169-170 zegt het als volgt: ‘Laat mijn roepen naderen 
voor Uw aangezicht, Heere; geef mij inzicht overeenkomstig Uw 
woord. Laat mijn smeken voor Uw aangezicht komen; red mij over-
eenkomstig Uw belofte.’

We kunnen onze belangrijke taak als moeder niet vervullen zonder 
wijsheid die God wil geven. Dat geldt ook voor praktische zaken. 
Bid voor je naar de winkel gaat en vraag God of Hij je wil helpen om 
goede en gezonde dingen te kopen voor je gezin. Vraag om wijsheid 
als er ruzie is tussen kinderen voordat je tussenbeide komt. God zal 
je wijsheid geven. Hij wil graag betrokken zijn bij ons gewone leven 
van alledag.

Gebed

Heere, Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad	 Dank U dat U alles 
geeft wat ik nodig heb om mijn roeping 
als moeder te volbrengen en dat U voor 
alle taken die ik doe, wijsheid wilt geven	
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EEN GEZOND GELOOF

Wijs hen daarom streng terecht, opdat 
zij gezond zullen zijn in het geloof …
Titus 1:13

Wat zijn wij als christenvrouwen gezegend! We ontvangen van God 
zo veel zegeningen om de taak waartoe Hij ons geroepen heeft, uit 
te voeren. De eerste zegening is Zijn Woord waarin we Zijn roeping 
vinden, woorden van aanmoediging tegenkomen en ook aanwijzin-
gen vinden om praktisch als vrouw bezig te mogen zijn. Daarnaast 
hebben wij Zijn Geest ontvangen Die ons nabij wil zijn, wil sturen en 
helpen om de weg achter Jezus aan te gaan. 

We leven in een tijd van veel verwarring. We willen wel graag naar 
Gods Woord luisteren, maar de dingen die daarin geschreven staan, 
lijken soms zo weinig te passen bij onze hedendaagse cultuur. Toch 
zijn de principes uit de Bijbel tijdloos. Als we bijvoorbeeld kijken 
naar Paulus en Titus, zien we dat zij te maken hadden met verwar-
ring in gezinnen (Tit. 1:11); met mensen die belijden dat zij God 
kennen, maar die Hem verloochenen met hun werken (vers 16); en 
met mensen die zich bezighouden met geboden van mensen (vers 
14). Zij leefden dan wel in een andere tijd, maar we zien dat het 



leven in hun gezinnen niet veel anders was dan het gezinsleven in 
onze tijd.

Daarom kunnen we ook zo veel met de woorden die ons in de brief 
aan Titus zijn toevertrouwd. Paulus roept op om gezond te zijn in 
het geloof, om te spreken volgens de gezonde leer (2:1). Misschien 
klinkt dat je te vaag in de oren of denk je bij ‘leer’ aan een hele reeks 
dogmatische verhandelingen, maar in hoofdstuk twee volgen heel 
praktische handvatten. Gezond geloof houdt in dat je als vrouw 
een voorbeeld bent voor de mensen om je heen. Gezond zijn in het 
geloof betekent dat je jouw man en kinderen liefhebt. Een gezond 
geloof is te herkennen aan hoe jij voor je huishouden zorgt. Gezond 
geloof vind je in een gemeente waarin oudere vrouwen en oudere 
mannen een voorbeeld zijn voor de jongere generatie. Een gezond 
geloof kan verwarring uitbannen. Een gezond geloof geeft eer aan 
onze Schepper. 

In de volgende stukjes zullen we stuk voor stuk de kenmerken van 
een gezonde leer voor vrouwen, aan de hand van Titus 2, verder uit-
werken. 

Gebed

Lieve Vader in de hemel, we danken U 
voor Uw grote gaven aan ons	 Dank dat 
U ons alles wat wij nodig hebben om ons 
geloof gezond te houden, gegeven hebt	 




