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Een praktische les over opvoeding
Eén van de ouders die ons in de Schrift voor ogen komt, is Lamech,
'de zevende van Adam' af - maar wél de zevende in de lijn van Kaïn, niet
in die van Seth. Let er eerst even op dat Lamech de eerste persoon
in de Bijbel is met meer dan één vrouw: de eerste polygaam. Dat gebruik begon dus
met een kind van Kaïn, niet van Seth.
Jullie hebben de mensen wel eens horen zeggen van bepaalde ouders: ´Die hebben
reden om trots te zijn op hun gezin´. Wel, Lamech, Ada en Zilla (zijn twee vrouwen)
waren zulke ouders. De jongens werden kennelijk opgevoed tot nuttige, vlijtige
mannen en hun zus Naäma ('lieflijkheid') maakt het heel aantrekkelijke beeld van
een aards gezin compleet. Ada's twee zonen Jabal en Jubal waren respectievelijk de
vader van hen die in tenten wonen en vee houden, en van hen die citer en fluit
bespelen, terwijl Tubal-Kaïn (wat
'uitvloeisel van Kaïn' betekent, ter herinnering aan zijn vermaarde
voorvader) de vader van de metaalbewerkers was, een groots en
prachtig handwerk, dat met de dag belangrijker wordt.
Ja, als Lamech het uitgesproken succes zag in het leven van zijn vier kinderen, dan
zal hij, uit het oogpunt van de wereld, wel met recht een trotse en gelukkige man
geweest zijn.
Maar schijn bedriegt! En net zoals zijn voorvader Kaïn, waarvan hij de naam
wilde laten voortleven in zijn zoon Tubal-Kaïn, had Lamech een zonde die hem
achtervolgd schijnt te hebben. En zonde neemt bij iedereen de levensblijheid weg.
Lamech was net als Kaïn een moordenaar. De angst voor vergelding drukte hem
kennelijk zwaar en ondermijnde de vrede en blijdschap, die anders zijn deel had
kunnen zijn.
En hoe zat het wat zijn gezin betreft? Wat kunnen we zeggen over die pioniers op
het gebied van veeteelt, muziek en metaalbewerking? Zij zijn allang van het toneel
verdwenen, en waarheen? Ze waren klaargemaakt voor de aarde, voor groot succes
op aarde. Maar uit niets blijkt dat ze ooit de brede weg verlaten hebben, die ze
bewandelden met Kaïn, hun geëerde voorvader, als gids. Een weg die al zo velen
naar het verderf gevoerd heeft die erop wandelden.
Duizenden Christelijke ouders hebben hun kinderen een goede start
gegeven op die brede weg, ook al dachten ze alleen maar aan een
goed begin in dit leven. Hoeveel beter is het voor jullie kleine lievelingen als ze
onbekend en onopgemerkt door het leven gaan, maar met hun namen
geschreven in de hemel, dan wanneer ze hoog aangeschreven staan in de wereld,
maar zonder Christus !
G.C. Willis.
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