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Allereerst een terugblik naar drie zondagen geleden. Toen sprak ik vanuit 1 Kor 3-4. Daarin zien we
twee kanten van leiderschap: dienend en krachtig - gelijkwaardig en verschillend - samen en maar 
ook leiders van leiders. Alleen hoofdstuk 3 is te eenzijdig. Alleen hoofdstuk 4 is te eenzijdig. Zo is 
dat vaak met Gods Woord. Er is soms zelfs spraken van een schijnbare tegenstelling. Het is zaak 
om met Gods hulp de twee kanten bij elkaar te houden. De oplossing ligt niet in beide kanten maar 
niet al te veel. Ik zie dan het beeld van een koorddanser die juist gemakkelijker evenwicht houdt, 
wanneer de stok die hij of zij gebruikt zo lang mogelijk is.

Vandaag opnieuw zo'n bijbelgedeelte bestaande uit twee hoofdstukken achter elkaar met opnieuw 
twee kanten - twee belangrijke aspecten van leiderschap: Gen 1-2. Zouden we alleen Genesis 1 
hebben, dan is vanuit Gen 1:26-28 de logische conclusie dat man en vrouw volledig gelijkwaardig 
en gelijk samen in leiderschap behoren te functioneren. In feite is dit het eerste leiderschapsteam. 
Echter, hebben we alleen Genesis 2, dan lezen we heel iets anders. Hier wordt de man eerst 
geschapen en de vrouw als tweede. Volgorde was met name in de oosterse cultuur van groot belang.
Een eerstgeboren had altijd een gezagspositie ten opzicht van allen die later werden geboren. Hier 
wordt bovendien gezegd dat de vrouw uit de man werd genomen en dat haar doel was om hem tot 
hulp te zijn. De logische conclusie is dat man en vrouw dan niet gelijk gelijk zijn - althans als het 
gaat om gezag. Daar komt ook het bijbelse onderwijs vandaan van de man als hoofd van de vrouw.
Hoe breng je dat samen? Hoe kan dat allebei waar zijn? Of moeten we kiezen? Of anders uitleggen?

Ik wil je meenemen naar een ander bijbelgedeelte. Een tekst in de Bijbel die mij erg heeft getroffen 
- juist toen ik bezig was met het aspect gezag. Dat is 1 Kor 1:3. We kennen dat over het algemeen 
als een wat gevoelige tekst over de man als hoofd van de vrouw - althans gevoelig in onze cultuur. 
Maar mij trof destijds iets anders in dit vers. Er staat dat God (de Vader) hoofd is van Christus de 
Zoon. Bekend ook uit onze menselijke wereld: vader en Zoon - met het gezagsverschil dat daarbij 
hoort. Maar een gezagsverschil in de godheid zelf?! Hoe is dat mogelijk? Het is toch een drie-
eenheid in volledige gelijkheid? Of gaat dat alleen over de tijdelijke Jezus als mens op aarde?
Nee, want in dit gedeelte wordt dit in heel algemene termen genoemd en in de context van dit 
hoofdstuk in de eerste Korintebrief wordt er steeds verwezen naar Gods orde in Genesis.

Voor mij was dit een eye-openen: Er is een gezagsordening binnen de Godheid? Logisch eigenlijk 
ook, want God schept immers alles naar zijn beeld. Hij maakt niet iets dat niet ook is zoals Hij is.
En Hij schiep de mens als gezagsdragers. Hij legde dat naar Zijn Beeld in de Schepping - in de 
mens. Er is dus gezagsverschil als deel van Gods Wezen. Wow, dat is een diepe gedachte!

Let er ook op dat de Bijbel in dit gedeelte spreekt over God in meervoud. Dat is heel bijzonder. Wij 
zijn onderwezen over God als de drie-enige God. God is één, maar Hij is ook Vader, Zoon en Geest.
Trouwens, even tussendoor, daarom kunnen we ook zeggen: God is liefde. Zelfs als er verder nog 
niets is geschapen! Die liefde is niet mogelijk als er maar één is. Die liefde bestaat alleen in relatie. 
En God is in Zichzelf relatie. En God is in die eeuwige relatie volmaakte liefde en volmaakte 
harmonie. Dus de Vader en de Zoon bestaan in een gezagsordening en toch in volmaakte liefde en 
harmonie. Wij kunnen ons dat bijna niet voorstellen. Dat komt door de zondeval. Daardoor is 
gezagsverschil een vloek geworden. Daar ga ik later meer over zeggen. Ik wil eerst graag dat voor 
ons heel duidelijk is hoe God Zelf is en hoe Hij het maakte helemaal in het begin toen er nog geen 
sprake was van zonde.

Nog een keer: omdat gezag een deel is van Gods Wezen, is het ook een deel van Gods volmaakte 
schepping. God legde gezag meteen in de mens. Dat is dan ook onze identiteit. Het is belangrijk om
ons dat te realiseren. Dat is niet enkel een rol of een taak - maar een deel van ons wezen. En zo dus 
ook van ieder menselijk wezen. Van de vrouw net zo goed als de man. En dat gezag werd meteen 



aan twee personen gegeven - in een meervoud - in een relatie van liefde - naar het beeld van God 
Zelf.  Zoals het in God Zelf ook functioneert in een meervouw. Daarmee is het vanaf de start een 
gezamenlijk leiderschap - een eerste teamleiderschap - naar Gods Beeld.

Maar dan zien we in Genesis 2 ook dat er in dat team sprake is van een gezagsordening. De man als 
hoofd. Net als binnen de Godheid Vader en Zoon - zo ook man en vrouw.  Ik zie dat als de rol van 
teamleider. God schiep als het gaat om gezag meteen een team, maar meteen ook een teamleider. 
Naar het beeld van God!

Zo ben ik teamleider binnen het oudstenteam. Dat zijn bij ons in de gemeente drie mannen en drie 
vrouwen. We doen het samen en nemen samen besluiten. Bijna altijd is dat met consensus. We 
hoeven zelden te stemmen. En in dat team ben ik teamleider. Ik ben niet de baas. Ik kan niet in mijn
eentje beslissingen nemen of dingen gewoon doordrukken. Ik kan niet andere oudsten ontslaan of 
iemand aanstellen. Maar ik ben wel de voortrekker. Ik neem de initiatieven. Ik bereid besprekingen 
voor. Ik druk natuurlijk wel mijn stempel. Ik geef leiding. Soms doe ik dat iets te overtuigd. Dan 
heb ik het voorbereid en ben ik ergens vol van. En dan moet ik wat teruggefloten worden. Want dan
geef ik onvoldoende ruimte aan het gesprek. Dan luister ik niet voldoende. Ik ben dan wat te 
doelgericht. Ik kan dan zels wat bot zijn. Daar hebben jullie natuurlijk nooit iets van gemerkt... Dat 
zit een beetje in de aarde van het beestje. Veel leiders zijn zo. Maar daar moet een team niet in 
meegaan. We moeten het samen doen. Samen nadenken, samen overleggen en samen beslissen.
En toch ben ik het 'hoofd'. Dat is een kunst, maar met Gods liefde is het mogelijk. Met een dienend 
hart is dat mogelijk. En in het besef dat je zelf beperkt bent en dat je elkaar nodig hebt.

Zo was het ook bij Adam en Eve. Zij moesten het helemaal samen doen. En dat was mannelijk en 
vrouwelijk. Dat is niet precies hetzelfde. Mannen hebben in het algemeen een andere leidersstijl.
Vrouwen geven naast mannen een hele mooie balans - juist ook in een leidersteam. Zo is het ook in 
het huwelijk. Ik ben het hoofd in mijn huwelijk. Maar ik ben niet de baas die Evelien kan 
commanderen. Hoe is dat in andere huwelijken? Daar ben ik wel benieuwd naar? Hoe houden jullie 
die balans? Of is het bij jullie toch meer één van beide kanten?

Ik heb een mooi boek over teamleiderschap van Lencioni. Daar gaat binnen een bedrijf op een 
bepaalde afdeling het niet goed. Dat heeft met een disfunctioneel team te maken. De eigenaar van 
dit bedrijf stelt dan een nieuwe leider aan over dit team om herstel te brengen. En dat is een 
vrouwelijke teamleider. In de bekende piramide van teamleiderschap worden de eerste twee lagen 
gevormd door ten eerste vertrouwen door kwetsbaar te kunnen zijn - en ten tweede het niet 
vermijden van conflicten maar leren om constructief te botsen. Juist in die twee aspecten zijn 
vrouwen vaak beter en kunnen zij een cruciale bijdrage hebben in een team - ook in de rol van 
teamleider. 

Ik zei al, dit alles is door de zondeval beschadigd. En daarom is er nu herstel nodig. De oplossing 
ligt niet in het zoveel mogelijk verminderen van gezag, maar juist in het herstellen daarvan terug 
naar de oorspronkelijke bedoeling van God daarmee. Nu is leiderschap niet zomaar veilig. We lezen
daarover als een vloek in Genesis 3. Daarover ga ik zondag over een week iets meer vertellen. Wat 
is er fout gegaan? Hoe is dat gezag door de zonde aangetast? En wat is nodig om dat te herstellen? 
Wat is in Christus mogelijk om tot herstel te komen? Daarover volgende week meer.

Nu is het bovendien belangrijk om te bedenken dat de gezagsordening man en vrouw - zoals we 
daarover lezen in Genesis 1 en 2 - geldt voor het huwelijk. Dat is een team - samen in leiderschap - 
maar met de man als teamleider. Maar dat mogen we niet doortrekken naar andere geledingen. De 
SGP doet dit in de politiek: vrouwen mogen in geen enkel opzicht leidinggevend zijn. Dat is niet 
wat God bedoelt. In andere geledingen, zoals bijvoorbeeld ook in onze gemeente, zijn mannen en 
vrouwen samen in leiderschap. Daar is ook een teamleider. Dus het principe van Gen 1-2 blijft 



gelijk. Een team plus een teamleider. Maar... die teamleider kan ook heel goed een vrouw zijn. Dat 
is best lastig te pakken. Die vrouw heeft dan in haar huwelijk de man als hoofd - als teamleider. 
Maar in de kerk zou zij voorganger kunnen zijn, terwijl haar man dan gemeentelid is. Hoe kan dat? 
Dat kan echt? Ja, ik geloof zeker dat dat kan.

Zo was ik in Albanie directeur van de Bijbelschool. Een ander staflid werd later hoofd van de 
dagschool. Ik gaf leiding aan de hele organisatie, hij aan de dag-studenten. In bijeenkomsten van het
leidersteam was ik de leider en hij een teamlid. Maar ik gaf ook les in de dagopleiding. En dan gaf 
hij leiding en moest ik de instructies van hem voor docenten volgen. In een stafontmoeting van de 
leraren was hij de leider en ik een teamlid. Dat kan dus allebei naast elkaar bestaan. Als je  maar het
gezagsprincipe begrijpt en je daar bewust in wil voegen.

Dat is dan ook de betekenis van Efeze 5:21. Soms is die tekst wat lastig te begrijpen. Dat hangt 
samen met de juiste vertaling ervan. Zo staat in de HSV dat we ons wederzijds onderwerpen aan 
elkaar. Maar wat houdt dat in? Heft het ene het andere dan niet op? Ik onderwerp me aan jou en jij 
onderwerpt je aan mij. Maar wat betekent dat dan nog? De vertaling van de NBV is beter en wijst 
op de juiste bedoeling: We stellen ons in onze relaties onder het gezag dat boven ons is gesteld. In 
de ene situatie is dat de een aan de ander en in de andere situatie de ander aan de een. Daarvan gaf 
ik het voorbeeld van mijzelf als bijbelschool direkteur met Andy als schoolleider. Efeze 5:21 gaat 
over een hartsgesteldheid - de bereidheid om je onder gezag te stellen vanuit een eigen keuze.

Misschien denk je, waarom moeten we dit allemaal weten? Wat heeft dit met het alledaagse leven 
van mij te maken? Is dit voor mij wel relevant en praktisch? Jazeker, want dit alles heeft met onze 
basis-identiteit te maken. Het is super-belangrijk dat we weten hoe God ons heeft gemaakt en hoe 
hij de mensen samen heeft gemaakt. Bovendien komen heel veel problemen voort uit verkeerd 
leiderschap - door onze ouders, door onze regeringen, door leraren op school, etc. We kunnen 
daardoor een negatief beeld krijgen van leiderschap en moeite hebben met leiders of om zelf leiding
te nemen. Als we weten hoe God het heeft gemaakt en wat er fout is gegaan door de zonde, dan 
kunnen we het herstel in Christus ook op dat gebied laten doorwerken. Nogmaals, daarover 
volgende week meer. Dan ga ik ook meer zeggen over de genezing die God heeft voor ons hart, 
wanneer het door gezag is beschadigd. 

Ik was als jongeman heel anti-autoritair. Ik was onder de invloed van twee communistische leraren 
Nederlands op een Christelijke middelbare school. Ik kwam in de leerlingenraad. Door onze invloed
kregen we het voor elkaar dat een Conrector overspannen raakte en de school verliet. Later, toen ik 
Christen was geworden kwam ik deze man tegen. Hij was ook een Christen en een goede man. En 
wij hadden een deel van zijn leven stuk gemaakt door onze anti-autoritaire houding. Ik had daar 
toen veel spijt van. Ik leerde pas op de bijbelschool om anders tegen gezag aan te kijken. Ik herinner
mij een voorval dat een medestudent met problemen geen zin had om naar de studenten-pastor te 
gaan, omdat hij moeite had met deze man. Ik zei toen, in een vlaag van wijsheid: als je deze man 
accepteert vanwege zijn gezagspositie - niet omdat je het zo'n goede man vindt - dan gaat God door 
deze man jou zegenen. Hij ziet jouw hart en kan dan een onvolmaakte gezagspersoon gebruiken om
jou te zegenen. En zo ging het inderdaad. Dat was ook een wijze les voor mijzelf. Ik heb leiders 
gehad die moeilijk waren - soms wel mannen of vrouwen van God - maar met duidelijke gebreken, 
onhebbelijkheden en soms ook fouten en onrechtvaardige besluiten. Maar ik heb steeds gezegd, 
samen met Evelien: Heer, zegen deze persoon - help ons om hem of haar te ondersteunen - en zegen
ons door deze persoon heen. En zo is het ook gegaan.

Volgende week meer. Dan sluiten we deze serie over Gods bedoeling met leiderschap af. 

Frans Blok


