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Vrouwen in de Bijbel:
Seruja
De naam Seruja komt 26 maal voor in de Bijbel, voornamelijk in de samenhang ‘zonen/zoon van Seruja’ Ik heb
lang gemeend dat Seruja de vader was, want waar in de
Bijbel vind je deze aanduiding in verband met een moeder? Het is een intrigerende vraag waarom van Joab, Abisaï en Asaël wel de moeder, maar nergens de vader wordt
genoemd. Had Seruja ‘de broek aan’ in huis? Niet waarschijnlijk. Was haar man overleden en stond zij alleen
voor de opvoeding? Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Er is weinig over haar bekend. Laten we eenvoudig
enkele tekstplaatsen nagaan.

Zuster, halfzuster of stiefzuster
In 1 Kronieken 2:16 wordt Seruja één van de twee zusters
van David genoemd, waarvan zoals bekend Isaï de vader
is. Maar 2 Samuël 17:25 vermeldt Nachas als vader. Waren
zij lijfelijke zusters van David dan kan - naar sommigen
menen - Nachas een andere naam zijn voor Jesse/Isaï.
Een andere uitleg is dat na de dood van vader Nachas,
Isaï zich heeft ontfermd over de weduwe en haar twee
dochters. Mogelijk werden uit dit huwelijk de overige
acht zonen geboren, waarvan David de jongste is. Een
derde mogelijkheid is dat Isaï meer vrouwen had en
dat de acht zonen zijn geboren uit één of meer andere
moeders. In dit laatste geval zijn Seruja en Abigaïl hun
stiefzusters.
Veel onduidelijkheden. Wel is duidelijk dat Seruja veel
ouder was dan David, omdat haar drie zonen ongeveer
van Davids leeftijd geweest zijn (2Sam3:39). Misschien valt
de voorzichtige conclusie te trekken dat David samen met
Joab, Abisaï en Asaël is opgegroeid en dat Seruja David
misschien zelfs wel voor een deel heeft opgevoed, samen
met haar drie zoons. Waarom koos David anders juist
deze drie neven als zijn militaire steunpilaren, terwijl er
ongetwijfeld meer keuze binnen zijn grote familie was?
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Karakter
Maatschappelijk gezien heeft de opvoeding van de jongens goede vruchten afgeworpen. De zonen van Seruja
groeien uit tot mannen met karakter. Joab blijkt leiderskwaliteiten te hebben, David maakt hem tot zijn legeraanvoerder (1Kron11:6). Abisaï is de doortastende (2Sam16:9;
1Kron18:12). Hij krijgt, samen met Asaël, een eervolle
vermelding in Davids heldengalerij (1Kron11:20, 21, 26).
Asaël is ‘snelvoetig als een gazel in het veld’ (2Sam2:18).
Hij wordt helaas al op jonge leeftijd gedood in een broederstrijd. Wat een verdriet voor moeder Seruja! Even terzijde: In 2 Sam2:32 staat vermeld dat Asaël wordt begraven
in het graf van zijn vader te Bethlehem, waaruit valt op te
maken dat dit de woonplaats was van het gezin.

In dienst van de koning
De zonen van Seruja waren uitverkoren voor de dienst
van koning David. Seruja had alle reden om trots te zijn
op haar zonen. Mag dat? Mag je als moeder trots zijn op
wat je kinderen hebben bereikt? Jazeker, maar altijd in
het diepe besef dat maatschappelijk succes betrekkelijk
is. Onze grootste wens dient te zijn, dat onze kinderen
de ‘ambitie’ hebben om hun Koning te dienen. En ons
diepste verlangen en gebed mag zijn, dat Hij, onze Heer
Jezus Christus, de karakters van onze kinderen vormt in
Zijn dienst, tot Hijzelf in hen zichtbaar wordt (2Kor3:18).
‘Maak hen een beeld van U,
zo vol van ootmoed, liefde en trouw.
Maak hen een beeld van U.’
(Vrij naar lied 187 Joh. de Heer)

