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Vader Manoach 

Gezinsmoment voor Vaderdag 

 
Wat is het mooi om op Vaderdag samen met je kind(eren) in de Bijbel te 

zoeken naar hoe je je vaderschap Bijbels vorm geeft.  
Dit gezinsmoment laat je samen met je kind(eren) kijken naar vader 

Manoach. Wat kun je van hem leren? 

 
Binnenkomer 

- Laat één van de kinderen de naam van een vader uit de Bijbel noemen. Degene die naast 
hem of haar zit, vertelt wat hij over deze vader weet. Vervolgens noemt hij of zij een naam 
van een vader uit de Bijbel en vertelt de volgende wat hij of zij over hem weet.  
- Ga zo een poosje door.  
- Vertel dat je samen uit de Bijbel gaat lezen over vader Manóach. Was hij genoemd? Wat 
weten de kinderen van hem? Van wie was hij de vader? Hoe was hij vader?  
 

Bijbel erbij 
Lees Richteren 13 vers 1-14 (iedereen die kan lezen, leest mee) en bespreek dit gedeelte 

met behulp van de volgende vragen (richtlijn voor antwoorden vind je onderaan): 
1. Wie brengt het bericht dat er een zoon geboren zal worden (vers 3)? 
-> Van Wie krijgen ouders dus hun kind(eren)? 
2. Wat mag deze vrouw niet (vers 4)?  
-> Geldt dit voor alle vrouwen die zwanger zijn? 

3. Wat is dit kind (vers 5)?  
-> Geldt dit voor alle kinderen die geboren worden? 
4. Wat wil de vader weten (vers 8 en 12)?  
-> Geldt dit voor alle vaders? 
 

Bezig 
Maak iets voor vader dat hem aan zijn opdracht herinnert: priester zijn in het gezin, kinderen 
voor God opvoeden.  

- Je kunt bijvoorbeeld een bladwijzer maken met de vraag van Manóach erop of Efeze 

6 vers 4b: ‘Voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren’.  
- Je kunt op een kaart (een gedeelte van) Psalm 127 vers 3 (berijmd) handletteren of 
de tekst hieronder printen en inkleuren: 
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- Je kunt ook een schilderij knutselen dat hij boven zijn bed kan hangen. 
 

Besluiten 
Besluit dit gezinsmoment/Bijbelmoment met gebed. Bid of je vader mag zijn zoals de Heere 

het van je vraagt. Bid of de kinderen kind mogen zijn zoals de Heere dat wil. Dank ook dat de 
Heere het kind/de kinderen een vader en de vader een kind/kinderen heeft gegeven. 
 
 

Een paar gedachten bij de vragen bij Richteren 13:1-14 
Moeder 

Matthew Henry zegt in zijn Bijbelverklaring: ‘Zwangere vrouwen moeten zich zorgvuldig 
onthouden van alles wat op enigerlei wijze schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de 
vrucht van haar buik.’ Vanuit de geneeskunde wordt ook nu aangegeven dat roken, 
ongezond eten en alcohol drinken door de moeder niet goed is voor het ongeboren leven. Het 
is goed om deze adviezen ter harte te nemen. 

Kind 
Een nazireeër leeft afgezonderd van de wereld en toegewijd aan God. Guido de Bres schrijf 
(artikel 34 NGB) dat onze kinderen door de doop ‘in de kerk Gods ontvangen en van alle 
andere volken en vreemde religies afgezonderd worden om geheel Hem toegewijd te zijn, Zijn 
merk- en veldteken dragende’. Er loopt in zekere zin dus een lijn van een nazireeër naar een 
gedoopt kind. Zoals het nazireeërschap gevolgen had voor het leven, zo heeft de doop ook 
gevolgen voor het leven.  

Vader 
Manóach heeft vragen rond de opvoeding van zijn zoon. Hij vraagt de Heere of Hij hem en 
zijn vrouw wil leren wat zij hun zoon doen zullen en hoe ze hem op zullen voeden. De Engel 
wijst Manoach terug naar Gods Woord. Ook nu is het belangrijk dat vaders in de Bijbel 
nagaan wat de Heere in de opvoeding van ze vraagt. Efeze 6 vers 4b: ‘Voedt ze op in de lering 
en vermaning des Heeren’. Matthew Henry: ‘Godvrezende ouders zullen hiervoor om de hulp 
van God bidden: ‘Heere, leer ons hoe met onze kinderen te handelen, opdat zij nazireeërs 
mogen zijn en levende offeranden aan U’.’ 
 
 


