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Vorige zondag sprak ik vanuit Genesis 1 en 2 over hoe God de mensheid schiep als man en vrouw 
in een gezagspositie. Genesis 1 maakt duidelijk dat dit het eerste leiderschapsteam is - man en 
vrouw samen in een leidinggevende verantwoordelijkheid over alles wat God schiep. In vers 27 
staat bovendien 'mannelijk en vrouwelijk'. Man en vrouw zijn niet gelijk, maar heel verschillend. En
juist dat verschil maakt het team compleet. Mannen en vrouwen mogen op hun eigen unieke wijze 
leiding geven. Vrouwen hoeven mannen niet te imiteren om gezaghebbend te zijn. Het gezag van 
vrouwen is juist bij uitstek aanvullend op dat van mannen. Ik heb vorige zondag daarbij het 
voorbeeld genoemd van ons oudstenteam met daarin drie mannen en drie vrouwen.

Maar dan is er ook Genesis 2. Daarin wordt wat meer informatie gegeven over hoe man en vrouw 
werden geschapen. Dan wordt verteld dat Adam eerder werd gemaakt en dat vrouw wat later in een 
ondersteunende rol vanuit de man werd geschapen. Dat is een belangrijke aanvulling. Dat vinden 
we terug in de rest van de Bijbel als wordt gesproken over de man als het hoofd van de vrouw en 
van zijn gezin.  Eén van de krachtigste en veelzeggende teksten is 1 Kor 11:3. Daar wordt het 
hoofdschap van de man ten opzichte van zijn vrouw vergeleken met het hoofdschap van de Vader 
over de Zoon. Ik vind dat enorm veelzeggend om een paar redenen. Allereerst omdat dit ons vertelt 
dat er zelfs in de Godheid sprake is van een gezagsordening. Gezag is niet een gevolg van de 
zondeval, maar was er in het Wezen van God Zelf en is door God naar zijn Beeld in de schepping 
gelegd - in de schepping van man en vrouw. Ten tweede, leert ons dat iets over de manier waarop 
dit gezag mag en moet functioneren. De Vader en de Zoon zijn volmaakt één - in volmaakte 
harmonie en liefde. De Zoon gehoorzaamt de Vader - bijvoorbeeld in die allesbeslissende weg naar 
de aarde en naar het kruis om ons vrij te maken. En de Vader zei bij zijn doop voor iedereen 
hoorbaar: dit is mijn geliefde Zoon! En de Vader verheft die Zoon na de Opstanding tot de 
allerhoogste plaats aan zijn rechterhand op de troon in de hemel. Veel daarvan is natuurlijk 
beeldspraak om het voor ons oog te schilderen. Maar die verhoging naar de allerhoogste plaats in de
geestelijke wereld is realiteit. Wat zou het mooi zijn als alle mannen zo met hun vrouwen zouden 
omgaan! Dan hoeft geen vrouw meer te lijden onder het hoofdschap van haar man.

Even iets anders tussendoor. Overval waar in de Bijbel dat woord 'hoofd' wordt gebruikt gaat het 
over een gezagspositie. Zoals bijvoorbeeld in Efeziers 4 waar Christus wordt beschreven als het 
hoofd van de Gemeente, zijn Bruid. Soms hoor je dan zeggen dat het grieks voor 'hoofd' ook 
'oorsprong' kan betekenen en dat het dus niet zozeer op een gezagsverschil duidt. Daar moet je 
voorzichtig mee zijn. Als we dat zo lezen in 1 Kor 11:3, dan zou dat betekenen dat de Zoon uit de 
Vader is voortgekomen, ofwel dat Hij geschapen is. En dat zou in strijd zijn met de bijbelse 
onderwijzing over de eeuwige Vader en Zoon - beiden ongeschapen en eeuwig in de Godheid. 

Ook dat meervoud van God is voor ons moeilijk te begrijpen en door mij ook moeilijk uit te leggen.
Maar zo heeft God Zichzelf aan ons geopenbaard. In Genesis 1 lazen we "Laat ons mensen maken".
God is één en toch meervoud - met ook gezagsonderscheid als aspect van zijn eeuwige Wezen. En 
naar zijn Beeld heeft Hij op die manier man en vrouw geschapen. Ik vind dat geweldig mooi 
onderwijs. Dat laat alles op z'n plek vallen: Liefde - Eenheid - Samen - Orde - Harmonie - Zegen.

Een beeld daarbij zou kunnen zijn ons koningsechtpaar. Wat een geweldige koning en koningin 
hebben wij! Daar zijn we als Nederland enorm mee gezegend. Ze zijn allebei gezagsdragers - en 
toch is Willem Alexander wel het hoofd binnen die relatie - in hun huwelijksrelatie en in hun 
koningsrelatie. De invloed van Maxima is er heel nadrukkelijk, maar is versterkend voor Alexander.
En hij geeft haar alle ruimte om naast hem volledig tot haar recht te komen en het echt samen met 
hem te doen.

Nog een goed voorbeeld van een dienende teamleider: premier Rutte.  Ik vind het zo mooi hoe hij er



in slaagt om een regering bestaande uit meerdere partijen bij elkaar te houden - zelfs met een 
minieme meerderheid waardoor hij regelmatig ook de steun van oppositie partijen nodig heeft. Hij 
komt op zijn fiets naar zijn werk. Hij is vaak gewoon Mark. Daar houden wij als Nederlanders van. 
Maar hij is ook heel nadrukkelijk de teamleider. En als hij op bezoek is bij president Trump - wat 
mij betreft een toonbeeld van een zichzelf dienende dominante intimiderende leider - dan laat hij 
zich niet overtroeven en zegt duidelijk, vriendelijk lachend wel waar het op staat. Ook dan ben ik 
trots op Nederland! We zijn een kritisch volkje en ik ben van nature een kritisch mannetje. Maar wij
hebben geweldige gezagspersonen in ons land. Zijn jullie dat met mij eens?

Maar, zoals ik vorige zondag al zei, vandaag zou ik ook spreken over dat wat er is fout gegaan. Dat 
lezen we in Genesis 3. Daar doet zonde zijn intrede in deze wereld. Daar maken Adam en Eva 
helemaal de verkeerde keuze. Ze leggen Gods instructies naast zich neer en negeren daarbij Gods 
orde. Dat heeft enorme gevolgen - voor henzelf en voor de hele schepping. Dat heeft ook grote 
gevolgen voor het gezagsaspect - dat waar wij nu een aantal zondagen extra aandacht aan geven. 

Na de zondeval van Adam en Eva beschrijft God wat de gevolgen van de zonde zijn. Ik wil met 
jullie lezen Genesis 3:16. Deze tekst is behoorlijk lastig te begrijpen. Van de man staat er dat hij zou
gaan heersen over de vrouw, en dat hij daarbij zwoegend door het leven zal gaan. Dat 'heersen' 
duidt hier op een negatieve manier van macht uitoefenen en de baas zijn. We zien in heel de 
geschiedenis wat een ellende dat heeft gegeven. Van de vrouw staat er wat onduidelijker 'dat haar 
begeerte naar hem uit zal gaan'. Dat komt een beetje zielig over. Hij koeieneert haar en zij probeert 
bij hem in het gevlei te komen.  Is dat wat het betekent? Dat geeft het beeld van de man als dader en
de vrouw als slachtoffer. Ik denk niet dat dat bedoeld wordt. 

De oplossing vind je in het volgende hoofdstuk over Kain en Abel.  Daar wordt de eerste moord 
gepleegd. Kain is jaloers en woedend, en slaat zijn broer dood. Vlak daarvoor spreekt God tot Kain 
en waarschuwt hem 'dat de begeerte van de zonde naar hem uitgaat, maar dat hij daarover moet 
heersten'. Dat is precies dezelfde woordkeuze en zinsconstructie als in Genesis 3:16. In het licht van
Genesis 4 gaat Genesis 3 dus over de vrouw die probeert invloed op haar man te krijgen - die over 
hem wil heersen, zoals de boosheid over Kain wilde heersen. 

Nu wordt het plaatje duidelijker. Het gaat in Genesis 3:16 om een machtsstrijd. De man probeert te 
heersen over zijn vrouw. En we weten, de machtsmiddelen van de man zijn zijn rotere spierkracht 
en machtspositie als 'hoofd'. De vrouw probeert ook te heersen over haar man. Haar machts-
middelen zijn manipulatie, verleiding en verbale kracht. Hier staan intimidatie tegenover 
manipulatie. We zien dat in heel de geschiedenis gebeuren. Ik las onlangs over keizer Galigula die 
door de moordzuchtige manipulatie van zijn moeder Agrippina aan de macht werd gebracht. Maar 
ook hoe zij later door haar eigen zoon werd vermoord, omdat zij blijvend probeerde haar zoon naar 
haar hand te zetten. Natuurijk kunnen mannen ook manipuleren en kunnen vrouwen intimideren. 
Maar over het algemeen zijn ook hier de mannelijke en vrouwelijke stijlen herkenbaar anders. De 
gevolgen van de zonde op het aspect gezag is dus dat gezag en macht geen zegen meer zijn, maar 
een vloek.

God wil dit in Christus herstellen. Niet door gezag weg te nemen of te verminderen. Maar door 
gezag te herstellen naar het beeld van God Zelf. Dat is de bedoeling van 1 Kor 11:3. Paulus grijpt 
daarin zijn onderwijs terug op de scheppingsorde en hij doet dat in de kontext van een 
gezagsprobleem in de Korinthegemeente, waarbij vrouwen een hoofdrol spelen.

In de Korintegemeente gingen veel dingen fout. De gelovigen daar legden heel veel nadruk op 
vrijheid. Maar dat ging ten koste van de liefde. Paulus leert in deze brief dat liefde het hoogste 
principe is. Daarnaast wijst hij ook op Gods orde - Gods scheppingsorde - de orde die past bij Gods 
Wezen Zelf en die in volkomen harmonie is met liefde - want God is liefde!



Onder de Grieken werden de vrouwen officieel gezien als minderwaardige wezens. We kunnen dat 
terugvinden in oude geschriften. Kostbare dieren werden soms oger gewaardeerd dan de vrouwen. 
Maar in sommige tempels waren het juist de vrouwen die de dienst uitmaakten. Zo ook in de stad 
Korinte in de grote en invloedrijke tempel van de vruchtbaarheidsgodin Aphrodite. Daar waren 
vrouwen de baas. Dat waren de priesteressen. Maar zij waren ook de prostituees - de heilige 
prostitues in dienst van de vrouwelijke godheid. Zij deden dat in het balang van de zo gewenste 
vruchtbaarheid in de moederschoot maar ook op het bouwland en in de veeteelt. Mogelijk is het zo 
dat sommige van deze vrouwen Christen waren geworden. En dat zij zich op een verkeerde manier 
lieten gelden. Zij waren in het publiek met onbedekte haren. Ze gedroegen zich op die manier en 
ook op andere manieren schaamteloos. Deze brief geeft de indruk dat deze vrouwen zich lieten 
gelden langs de weg van de geestelijke gaven. Het is belangrijk om te zien dat Paulus hier een 
concrete situatie corrigeert. Daar moeten we geen algemeen principe of regel van maken. Paulus 
keert zich niet in het algemeen tegen het spreken van vrouwen of tegen vrouwen in gezagsposities, 
maar tegen de schaamteloosheid, de gezagsondermijning en de verkeerde geldingsdrang van een 
specifieke groep vrouwen in deze gemeente. En Paulus begint zijn verweer door te spreken over hoe
God leiderschap ziet: man en vrouw samen net als de Vader en de Zoon, maar ook met een 
gezagsordening. 

Wellicht ben jij teleurgesteld door leiders, of door hen tekort gedaan, of wellicht zelfs beschadigd. 
Laat God dan je hart genezen, maar wordt in je hart geen rebel, geen onafhankelijke eenling, geen 
ongezeggelijke tegendraadse persoon, geen solist die zich niet meer onder gezag of in een 
gemeenschap kan voegen, geen nukkige en bittere persoon. Ontvang zijn genezing en laat gezag 
weer tot een zegen worden - door anderen in jouw leven - en door jou in de levens van anderen. 
Dan wordt je vrij van boosheid, bitterheid en verzet dat soms heel diep in ons hart aanwezig kan 
zijn. 

Het gaat dan om gezag op de manier die Jezus bedoelde. Zo gaf hij aan de 12 en later aan de 70 
kracht en gezag - dynamis en exousia. Dat is het doel van Jezus met zijn leerlingen en volgelingen: 
ze onderwijzen, ze sterk maken, ze vertrouwen geven, ze verantwoordelijkheid geven - met daarbij 
ook de kracht en het gezag dat nodig is. Dan ga je leren om naast vrijheid en liefde ook gezag een 
plek te geven. Dan durf je zelf weer verantwoordelijkheid op te pakken - dan kun je weer met 
vrijmoedigheid het voortouw nemen en in daarbij in de roeping staan die God voor jou bedoelt.

Samenvattend: we zien dat God herstel wil brengen op drie niveaus. Ten eerste in ons denken over 
gezag. Ten tweede herstel van dat wat door verkeerd gezag is beschadigd. En ten derde wil Hij ons 
in ons gezag herstellen - dat we weer zonder moeite ons onder gezag kunnen voegen, maar dat we 
ook weer met vrijmoedigheid in gezag en dus in onzer roeping kunnen functioneren.

Iemand uit de gemeente stuurde mij afgelopen week een mail met een beeld dat zij kreeg passend 
bij de eerdere prediking over gezag. Zij kreeg dit na een gesprek met iemand die in de gezagsrelatie 
erg beschadigd was - en wat ook bij haar zelf ook weer pijnlijke herinneringen naar boven bracht. 
Dit beeld was als volgt: "Ik had een kruikje in mijn handen dat helemaal vol zat met vloeistof. Het 
waren mijn tranen wist ik meteen.  Het kruikje was donkerblauw, een beetje doorschijnend, heel 
mooi in ieder geval. Ik moest denken aan een tekst ergens in de psalmen waarin staat dat God onze 
tranen opvangt in een kruik. Ik deed het kruikje open en verwachtte een ziltige geur. Maar in plaats 
daarvan rook het heel erg lekker. Toen ik er iets van op mijn handen deed bleek het olie te zijn. De 
tranen uit het kruikje waren veranderd in zalfolie. Misschien wel vreugde olie." Vandaag vieren we 
het avondmaal en is er gelegenheid voor persoonlijke voorbede. Daarbij richten we ons op dat 
tweede niveau van herstel: herstel van beschadigde emoties, van beschadigd vertrouwen. We zullen 
bij de voorbede ook zalven met olie - een beeld van herstel en genezing, maar ook een beeld van 
bevestiging van autoriteit en roeping.



Gebed: Vader, vernieuw mijn denken daar waar het gaat om gezag naar het beeld van Uzelf. Vader, 
genees mijn hart daar waar het is beschadigd door verkeerd gezag. Vader herstel mijn 
vrijmoedigheid om met liefde en in dienstbaarheid weer in gezag te functioneren.


