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Eli en de kunst van opvoeden 



lezen 

!  1 Samuël 2: 11-17, 22-25; 27-36; 3: 10-14; 4:17-19 

!  3:13 
!  want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt 

hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. 
!  HSV 

!  hij wist dat zij God minachtten, maar hij heeft ze 
niet terechtgewezen. 

!  NBV 
!  maar hij heeft hen niet onder  handen genomen. 

!  Het Boek 



Wat is het probleem? 

!  De zonen van Eli echter waren verdorven mannen; 
zij kenden de HEERE niet. 

!  Zonen namen van het offervlees voordat het geofferd 
werd 

!  Aten van het vlees voordat het vet verbrand was 
!  Deden aan hoererij 
!  Kortom: minachten God en zijn gebod en 

misbruikten hun machtspositie, ongehoorzaam en 
ongezeggelijk 



Wat deed vader Eli? 

!  23 Hij zei tegen hen: Waarom doen jullie zulke 
dingen, zodat ik deze wandaden van jullie te horen 
krijg van dit hele volk? 

!  24  Dit kan niet, mijn zonen! Nee, dit is geen goed 
bericht dat ik hoor; jullie laten het volk van de 
HEERE overtredingen begaan. 

!  25  Wanneer een mens tegen een mens zondigt, 
zullen de goden hem oordelen; maar wanneer een 
mens tegen de HEERE zondigt, wie zal dan voor hem 
bidden? Maar zij luisterden niet naar de stem van 
hun vader, want de HEERE wilde hen doden. 



Lakse opvoeding Spreuken 

!  2:29 “…en eert u uw 
zonen meer dan Mij,…” 

!  Gebrek aan daadkracht 

!  Reactie i.p.v. actie 

!  Geen consequenties 
verbinden aan de 
waarschuwingen 

!  13:24 ¶  Wie zijn stok spaart, haat 
zijn zoon, maar wie hem liefheeft, 
streeft naar vermaning voor hem. 

!  29:15 ¶  De stok en de bestraffing 
geven wijsheid, maar een 
jongeman die aan zichzelf is 
overgelaten, maakt zijn moeder 
beschaamd. 

!  22:6 ¶  Oefen de jongeman 
overeenkomstig zijn levensweg, 
ook als hij oud geworden is, zal 
hij daarvan niet afwijken. 

Diepliggende probleem 



Gevolgen? 

!  Beide zonen sterven, pa ook 
!  Schoondochter sterft, kind wordt vaderloos geboren 
!  Ark veroverd, Filistijnen overhand 
!  Priesterlijn zal uitsterven (1 Kon. 2:26,27) 

!  Kortom: zonde werkt door in de geslachten en de 
maatschappij 


