
51. Dagelijks leven in de Bijbel 1. Inleiding

We gaan kijken naar het leven van de mensen in de tijd van de Here

Jezus, met soms een uitstapje naar het Oude Testament. Wat deden

ze zoal? Hoe was hun gezinsleven? Hoe zagen hun huizen eruit? Enz.

In de eerste eeuw waren de Romeinen de baas in Israël. Maar hun da-

gelijks leven verschilde van dat van de Joden. Het leven van de Joden

werd bepaald door de voorschriften in de wet van Mozes. Dat van de

Romeinen door hun eerbied voor de keizer (die werd vereerd als god)

en hun dienst voor hem en het machtige Rijk waartoe zij behoorden.

Voor zowel Joden als Romeinen was de familie, vooral het gezin, heel

belangrijk. In het Oude Testament hadden mannen vaak meerdere

vrouwen, en soms ook bijvrouwen. Salomo had zelfs zevenhonderd

hoofdvrouwen en driehonderd bijvrouwen. Hoeveel kinderen zal hij

gehad hebben! Dat was heel anders bij Abraham; die had groot ver-

driet omdat zijn vrouw Sara maar geen kinderen kreeg. Hij wilde daar-

om zijn beste knecht adopteren, zodat die zijn erfgenaam zou worden.

De knecht zou dan dezelfde rechten hebben als een eigen zoon, pre-

cies zoals het nu ook is. Maar Sara schaamde zich omdat zij geen kin-

deren had, en liet daarom haar slavin Hagar ook met Abraham trou-

wen. Als zij wel een zoon zou krijgen, zou Sara hem als haar zoon be-

schouwen. Maar als Sara toch nog een zoon zou krijgen, zou die de

belangrijkste zijn. Helaas waren de vrouwen jaloers op elkaar en kre-

gen zij, toen beiden een zoon hadden, ruzie. Een man met meer vrou-

wen is nooit goed; zo had God het ook nooit bedoeld, want Hij wilde

dat een man en een vrouw een eenheid zouden zijn. Zo begon het met

Adam en Eva, en zo was het bij de Joden in de eerste eeuw eigenlijk

ook. Bij de Romeinen en andere volken dachten ze daar toch anders

over. Zij hadden vaak een wettige vrouw en nog een aantal andere

vrouwen. Maar alleen de kinderen van de wettige vrouw waren de erf-

genamen, tenzij de man de andere kinderen adopteerde. Dat gebeurde

als zijn wettige vrouw geen kinderen kreeg, of alleen maar meisjes, of

als hij zijn zonen maar domme jongens vond. Een Joods gezin was

dankbaar en blij met elke baby die geboren werd. Jongens waren wel

belangrijker, maar meisjes werden met evenveel liefde verzorgd. Bij

de Romeinen was dat anders. De vader kon de pasgeboren baby houden

of weggeven. Meisjes en gehandicapte kinderen werden vaak wegge-

ven. Dat kun je je toch niet voorstellen?
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