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Verwondering over bijbelse orde

A.J. van Zuijlekom

Er waren eens rabbijnen die hun volgelingen leerden bidden: 'Geprezen zijt Gij, o God, dat gij mij niet als een heiden, slaaf 
of vrouw hebt geschapen'. Blij zijn dat je geen vrouw bent. Want moet een vrouw niet onderdanig zijn? En wie wil dat
nog? We zijn liever eigen baas. Gelijkheid spreekt ons meer aan. In het vervolg willen we een paar gegevens uit de Schrift
bij langs gaan om op het spoor te komen hoe goed en mooi de Here het heeft geschapen.

Een vacature vervuld
We beginnen in Genesis 2. De HERE God zegt: Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij
hem past (vs. 18).
Als de HERE een vrouw gaat scheppen, doet Hij dat heel weloverwogen. De HERE laat ons weten dat Hij erover heeft
nagedacht. De HERE laat Adam eerst ontdekken dat hij iets mist. Dat alleen-zijn lang niet alles is. Adam zal genoten
hebben van de dieren die hij namen mocht geven. Maar hij merkte ook: er was geen dier waarmee hij kon praten. Geen
dier dat met hem kon meedenken. Dieren waren geen partij voor Adam. Adam mist een passende hulp.
En dan schenkt de HERE een hulp. Adam wordt onder narcose gebracht. De HERE neemt een rib uit Adams lijf en bouwt
die rib tot een vrouw. De HERE tovert geen vrouw. Maar bouwt zorgvuldig. Zij wordt geen kopie van de man. Maar ze
krijgt een heel eigen lichaam. Een typisch vrouwelijke lichaamsbouw. Een vrouwelijk lichaam. Een vrouwelijke geest.
Anders dan de man. Niet gelijk. Ook niet minder. Wel gelijkwaardig. Daarom hoeven we ook niet te streven naar
gelijkheid. Verschillen zijn niet uit te vlakken. En dat is eigenlijk ook het mooie: Gods schepping van mensen m/v (!)
voorkomt eenzijdigheid en eentonigheid in het leven. Variatie verrijkt.
Maar is die aanduiding 'hulp' voor de vrouw dan niet wat denigrerend? Komt ze daarmee niet op een wat ondergeschikte
plaats? Is het van hulp naar hulpje (in de huishouding) niet een heel vloeiende overgang?
Het mooie van het woordje 'hulp' is, dat het eigenlijk niets zegt over de rangorde. Het zegt zeker niet dat de vrouw onder
de man staat. Dat de man de baas mag zijn. Iemand die je helpt, kan immers zelfs iemand zijn die boven je staat! Een
leraar helpt zijn leerling. De HERE laat Zich kennen als de Helper van zijn volk. Elke kerkdienst beginnen we met de
woorden: 'Onze hulp is in de naam van de HERE'. Van de eenentwintig keer dat het woord 'hulp' in het Oude Testament
voorkomt, is het zestien keer een aanduiding voor de HERE. Die aanduiding 'hulp' voor de vrouw is dus allerminst
denigrerend.
De titel 'hulp' krijgt nog meer reliëf als je de Statenvertaling naslaat op Genesis 2:18. Daar gaat het maar niet om 'een hulp
die bij hem past', maar een hulp tegenover de man. Er zijn mannen die vinden dat ze genoeg hebben aan een
huishoudelijke hulp. Maar de HERE bedoelde meer. Het 'tegenover' zegt iets over de manier waarop de vrouw hulp zal
zijn. Ze is geen doetje. Maar ze kan tegenover haar man komen te staan. Ze is een partij voor hem. Ze kan haar man eens
diep in de ogen kijken. Haar man ontvangt in haar iemand van zijn eigen niveau. Ze kan meedenken en heeft hem iets te
vertellen. Zij is op hem gericht. Man en vrouw zijn op elkaar aangewezen.
Dat is precies wat Adam bij de dieren miste. In de bouw van de vrouw werd een vacature bij de hulpbehoevende man
vervuld. De vrouw geschapen om de man (vgl. 1 Kor. 11:9).

Onderdanig: alleen aan elkaar?
We willen kijken naar Efeziërs 5. Een belangrijk hoofdstuk als het gaat om de onderdanigheid. We hebben gezien dat de
HERE de vrouw een hoge positie gaf. Betekent dat nu ook dat onderdanigheid alleen nog maar een zaak van onderlinge
onderdanigheid kan zijn? Dat wordt wel gezegd met een beroep op vs. 21: weest elkaar onderdanig in de vreze van
Christus. In het huwelijk ben je elkaars partners.
Daar zit iets in. Ook in het huwelijk zul je de ander uitnemender moeten achten dan jezelf. Toch moet je ook nog wel iets
meer zeggen. In Efeziërs 5 lees je over de man dingen die je zo niet van de vrouw leest. De man heet hoofd van zijn
vrouw. Juist daarom zal de vrouw onderdanig moeten zijn aan haar man. En er staat niet dat de vrouw ook hoofd is van de
man. De termen hoofd en hulp zijn blijkbaar niet onderling verwisselbaar.

Hoofd: geen status maar verantwoordelijkheid
Voor we verder gaan over het 'onderdanig-zijn van de vrouw' eerst even over de inhoud van het 'hoofd-zijn van de man'.
Wie Efeziërs 5 leest, ontdekt dat het niet om een status, een positie voor de man gaat, die veilig gesteld wordt. Het gaat



eerder om een opdracht die waargemaakt moet worden. De man krijgt de verantwoordelijkheid leiding te geven. Hij moet
bereid zijn voorop te gaan. Initiatieven nemen. Voorop gaan in het gezin. Karakter tonen. Moed. Bereid zijn het zo te
maken vóór zijn gezin, zijn huwelijk. Hij moet bescherming, geborgenheid bieden. En de man wordt daarbij gewezen op
onze Here Jezus Christus, die het als Redder van zijn kerk ook maakte voor zijn kerk: Hij is het die zijn lichaam in stand
houdt. Een man mag zijn huwelijk niet gebruiken om in eigen leven de blits te maken. Hij moet zorgen dat zijn vrouw, dat
zijn gezin een goed leven heeft. Zoals Christus zorgt dat wij een goed leven hebben bij Hem. Christus wil het helemaal met
zijn gemeente máken. Dat de gemeente als een stralende bruid voor Hem komt te staan. Smetteloos. Rimpelloos.
Die verantwoordelijkheid is ook daarom zo bijzonder, omdat het huwelijk maar niet op zichzelf staat. De goede verhouding
in het huwelijk wijst immers naar de bijzondere verhouding van Christus en zijn gemeente. Je huwelijk zal een richtingwijzer
zijn naar het wonder van het verbond waarin de Here Zich aan ons verbindt. Aan de manier waarop je in je huwelijk met
elkaar leeft, zullen je kinderen (als je die van de Here krijgt) en zal je omgeving moeten kunnen zien hoe het werkt in die
nog veel grootsere verhouding van het verbond van de Here met ons. Hoe het in die verhouding werkt, dat moet af te lezen
zijn aan de manier waarop de man het beste zoekt voor zijn vrouw. Hoe hij zuinig op haar is, haar vergeven kan. Dat moet
ook af te lezen zijn aan de manier waarop de vrouw zich schikt naar de orde zoals de Here die bedoeld heeft.

Onderdanig: je verwonderd schikken naar de orde van de Here
Eigenlijk zijn we daarmee ook bij de betekenis van het woord 'onderdanigheid'.1 Onderdanig zijn, ontzag hebben, betekent
zoveel als: je voegen naar, je onderwerpen aan de orde van de Here. Vs. 24 voegt daar nog aan toe: in alles. Heel je
leven en werken, je omgang onderling ook dient hierdoor gestempeld te zijn. Uiteraard: zolang het niet in strijd is met wat
de Here van je vraagt. We wijzen ook nog even op de woordjes 'als aan de Here' (vs 22): als vrouw word je
aangesproken op je relatie met de Here. Je hebt toch ook diep ontzag voor de Here? Het leeft toch voor je dat je een kind
van God bent? Je wilt je toch aan zijn zorgzame leiding overgeven? Laat dat dan ook uitkomen in de verhouding met je
man.
Je leert respect hebben. Onderdanigheid gaat hand in hand met respect (vs. 33). Geen angst voor je man. Onderdanigheid
bedoelt geen kruiperigheid. Een man die zich in liefde voor zijn vrouw geeft, in liefde verantwoordelijkheid op zich neemt,
maakt bij zijn vrouw wel ontzag los: de huiver en verwondering vanwege het feit dat je bemind wordt.
Wie zich zo leert schikken naar de orde van de Here, ontdekt dat onderdanigheid partijdenken uitsluit. Je bent niet elkaars
concurrenten. Samen ben je één vlees. Er is een intense levensgemeenschap. Een man zal zijn vrouw aanhangen (vs. 31 met
verwijzing naar Gen. 2). Dan staat er een woord dat zoveel betekent als: die twee worden met elkaar verlijmd; een
onlosmakelijke eenheid. Daarom kun je ook zeggen: wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief (vs. 28). En omgekeerd: wie
zijn vrouw niet liefheeft, ja, die maakt zijn vrouw kapot. Maar die bederft ook zijn eigen leven! Juist daarom zul je haar
moeten koesteren en voeden (vs. 29). En Paulus neemt ons dan weer mee naar onze Here Jezus Christus, die zijn
gemeente voedt en koestert met het evangelie van zijn genade. Het evangelie dat aan mensen die het in zich hebben
verhoudingen te laten spannen, rek geeft om met elkaar verder te gaan.

Gesprekspunten:
1. Wat betekent het voor u dat de aanduidingen 'hoofd' en 'hulp' niet onderling verwisselbaar zijn?
2. De vrouw zal een partij moeten zijn voor haar man. Wat betekent dat voor de uitspraak dat voorkomen moet worden

dat een vrouw haar gaven begraaft in haar gezin?

Noot:

1. Van de Generale Synode van Arnhem 1981 heeft het woord 'onderdanig' geen plaats gekregen in het toen vastgestelde
huwelijksformulier. Deputaten en synodecommissie beklemtoonden dat in het hedendaagse Nederlands het woord
'onderdanig' steeds meer de gevoelswaarde kreeg van: 'gedwee, kruiperig, serviel'. Het handhaven van dit woord zou de
propagandisten van de emancipatie alleen maar wind in de zeilen geven. Er werd toen gekozen voor de omschrijving 'zich
gehoorzaam toevertrouwen aan de leiding van' (Acta, art. 56.4). In het door de GS van Berkel vrijgegeven formulier
wordt gesproken over: 'zich toevertrouwen aan' en 'zijn goede leiding aanvaarden'.


