
Torah : Deuteronomy 3:23-7:11  
Haftarah : Isaiah 40:1-26  
Gospel : Acts 3-5 
 
Thought for the Week 
Honor your father and your mother, as the LORD 
your God has commanded you, that your days may 
be prolonged and that it may go well with you on the 
land which the LORD your God gives you. 
(Deuteronomy 5:16) 

Gedachte voor de Week 
Eert uw vader en uw moeder, zoals de HEER, uw 
God, u heeft bevolen, opdat uw dagen verlengd 
kunnen worden en opdat het met u goed moge gaan 
in het land dat de Here, uw God, u geeft. 
(Deuteronomium 5:16) 

 
Commentary 
The Torah tells us to honor our parents. Jewish 
tradition teaches that, at the very least, this 
means making sure that our parents are 
provided for in their old age. The spirit of the law, 
however, asks us to treat our parents with 
profound respect. 

Commentaar 
De Tora zegt ons dat we onze ouders moeten 
eren. De Joodse traditie leert dat dit ten minste 
betekent ervoor te zorgen dat onze ouders in hun 
oude dag verzorgd worden. De geest van de wet 
vraagt ons echter om onze ouders met diep 
respect te behandelen. 

In the modern world, youth counter-cultures have 
learned to find their own identity by defining 
themselves in antithesis to the previous 
generation. The result is that whole generations 
of human beings are raised to believe that 
disrespect for parents and disdain for their 
expectations is the normal and healthy path to 
individuality and adulthood. 

In de moderne wereld, hebben contra-cultuur 
jongeren geleerd om hun eigen identiteit te vinden 
door zich af te zetten tegen de vorige generatie. 
Het resultaat is dat hele generaties van mensen 
worden opgevoed in het geloof dat gebrek aan 
respect voor ouders en minachting voor hun 
verwachtingen de normale en gezonde weg is naar 
individualiteit en volwassenheid. 

It is not uncommon to hear young people today 
speak back to their parents, argue with them 
publicly or reply to them with sarcasm or open 
exasperation. For believers, this is not acceptable. 
Our young people need to realize that even 
contradicting their parents is taboo. Public 
impertinence toward parents is a grievous sin. 

Het is niet ongewoon om vandaag jonge mensen 
hun ouders te horen tegenspreken, openbaar met 
ze discussiëren of met sarcasme of open ergernis 
naar hen reageren. Voor gelovigen is dit niet 
aanvaardbaar. Onze jongeren moeten beseffen dat 
zelfs hun ouders tegenspreken taboe is. Openbare 
onbeschoftheid naar ouders is een zware zonde. 

Popular culture portrays it as "cool" for children 
and teens to appear autonomous and on a peer 
level with their parents. Secular teens hate being 
seen in public with their parents, and accepting 
parental authority hampers the perception of their 
coolness. The Bible would call "coolness" pride 
and haughtiness. 

De populaire cultuur portretteert het als "cool" voor 
kinderen en tieners om op een autonoom en gelijk 
niveau met hun ouders op te treden. Seculiere tieners 
haten om in het openbaar met hun ouders gezien te 
worden, en de aanvaarding van het ouderlijk gezag 
belemmert de perceptie van hun cool zijn. De Bijbel zou 
"cool" trots en hoogmoed noemen. 

Parents also have a responsibility around this 
commandment. They need to be careful not to raise 
disrespectful children who will find it difficult to keep 
the commandment of honoring them. A parent 
should not grant any allowance for disrespect. 

Ouders hebben ook een verantwoordelijkheid rond dit 
gebod. Ze moeten oppassen om niet te oneerbiedige 
kinderen groot te brengen die het moeilijk vinden om 
het gebod hen te eren te houden. Een ouder mag 
geen disrespect toestaan.  

However, a father cannot teach his child to honor 
him by demanding honor. Neither can a mother 
teach her child to honor her by demanding to be 
honored. Instead, we teach our children to honor 
us by honoring our own parents and by honoring 
our spouses.  

Toch kan een vader zijn kind niet leren om hem te eren 
door om eer te vragen. Evenmin kan een moeder haar 
kind leren om haar te eren door te vragen om te worden 
geëerd. In plaats daarvan leren we onze kinderen ons 
te eren door onze eigen ouders te eren en het eren van 
onze partner.  

A parent must never take sides with a child against 
the other parent. If you feel that your spouse is 
wrong, take your spouse's side anyway. Do not 
contradict your spouse in front of the children. 
Disagreements with a spouse should never be 
spoken in the hearing of the children.  

Een ouder moet met een kind nooit partij kiezen 
tegen de andere ouder. Als u denkt dat uw partner 
fout is, kies toch de kant je partner. Spreek je partner 
niet tegen in het bijzijn van de kinderen. 
Meningsverschillen met een partner mogen nooit 
worden uitgesproken in het bijzijn van de kinderen.  

When your child treats your spouse with disrespect, 
it is your job to rebuke the child on behalf of your 
spouse: "Do not speak to your father that way." 
"Never speak to your mother like that."  

Wanneer uw kind uw echtgenoot met minachting 
behandelt, is het uw taak om het kind te berispen 
namens uw partner: "Praat niet op die manier met 
je vader." " Spreek zo nooit tot je moeder."  

When a child observes his mother honor his father 
and vice versa, the child learns the art of honoring 
father and mother. Only the mother can properly 
teach a child to honor the father. Only the father can 
properly teach a child to honor the mother. 

Wanneer een kind zijn moeder zijn vader ziet eren 
en andersom, leert het kind de kunst van het eren 
van vader en moeder. Alleen de moeder kan een 
kind de vader juist leren eren. Alleen de vader kan 
een kind de moeder juist leren eren.  


