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L a n g  l e v e  d e  k e r k !

T h e m a  7 :  V a n  h a r t e  d o e n !  

 De Bijbel heeft iets weg van goede wijn, die je moet leren drinken. De eerste slok vind je misschien 

nogal stevig. Pas in tweede instantie merk je wat een rijke smaak die wijn heeft. Zo is het soms ook 

bij Bijbelgedeelten. Op het eerste gehoor klinken Paulus’ woorden erg stevig. Toch loont het de 

moeite om deze woorden goed te proeven. In de hoop dat de afdronk blijft hangen… 

 “Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer.” Dat roept 

van alles op en dat geldt ook voor de andere ‘eerste zinnen’. Voor de kinderen: “Kinderen, 

gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer.” En even verder de slaven: “Slaven, 

gehoorzaam uw aardse meester in alles…”. Dat klinkt bepaald niet modern en geëmancipeerd.  

 Wat is Paulus hier eigenlijk precies aan het doen? Paulus geeft hier aanwijzingen voor het gewone 

leven van mensen die Jezus willen volgen. Maar leven doe je niet alleen. Je staat altijd in relatie, in je 

gezin en familie, je vriendschappen, je werk. Dat Paulus hierover voorschriften geeft, is niet uniek. 

In het Jodendom en in de Griekse cultuur gebeurde dat ook. Maar wat hij zegt, is wel nieuw! 

 Opvallend is dat hij niet zegt: ‘Vrouwen, kom op voor je rechten’! Of: ‘Kinderen, jullie hoeven echt 

niet altijd te doen wat je ouders zeggen’. Of: ‘Slaven, ga allemaal maar staken’! Was Paulus zo 

conservatief? Nee, integendeel. Denk alleen maar aan de tekst: “Er zijn geen Joden of Grieken 

meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.” (Gal.3:28) 

 Het eerste deel van Paulus’ woorden, daar was men het wel over eens. “Vrouwen erken het gezag 

van je man”. Maar dat gold niet voor het vervolg: “Mannen, heb uw vrouw lief…”. Dat klinkt voor 

ons als een open deur. Maar in die tijd werden huwelijken gesloten niet uit liefde, maar vanuit 

familiebelangen. Toch zegt Paulus hier nadrukkelijk: “Heb je vrouw lief”.  

 Het meest bijzondere is het woord dat hij voor liefde gebruikt. Een vorm van agapè! Niet de eros, de 

liefde die jouw verlangens vervult. Maar de agapè: liefde die de ander dient. En dan is Paulus nog 

niet klaar. “Vaders, vit niet op uw kinderen…”. Voor de gehoorzaamheid die van kinderen gevraagd 

wordt, hebben ook de vaders ook hun verantwoordelijkheid, door ze niet moedeloos te maken… 

 Hetzelfde idee zie je ook bij de meesters, wat wij werkgevers zouden noemen. “Meesters, geef uw 

slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is.” Bedenk – zegt Paulus – tegen de mensen die 

slaven hebben, dat jullie ook een meester, een heer in de hemel hebben. Met andere woorden: jij 

bent niet anders dan je slaaf. Ook jij staat als mens ook onder gezag en moet gehoorzamen! 

1. Heeft de themadienst je kijk op wat Paulus in dit gedeelte zegt verandert? Zo ja, op welke 

manier? 

 
 

2. Waarom kiest Paulus in zijn aanwijzingen niet voor revolutie (‘vrouwen, kom op voor je rechten’ 

of ‘slaven, ga staken’) terwijl hij in Gal.3:28 schrijft dat in Christus de tegenstelling tussen 

slaven of vrijen, mannen of vrouwen wegvalt? En wat kunnen wij daarvan leren? 

3. In onze tijd worden huwelijken vanuit andere motieven aangegaan dan in Paulus’ dagen. Wat 

kunnen wij leren van de oproep die Paulus doet: “Heb je vrouw, je man lief”? 
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 Paulus wordt heel concreet. Het is goed om dit gedeelte ook voor onszelf heel concreet te maken, 

juist als je geraakt wordt, omdat je weet: dit gaat over mij! 

 “Mannen wees niet bitter…”. Hoe praat je, hoe denk je over je vrouw? En omgekeerd: hoe 

praat je, hoe denk je over je man? Hoeveel bitterheid en minachting zit daar eigenlijk in? 

Omdat je steeds in het zelfde kringetje ronddraait, misschien wel juist in deze coronatijd. 

“Mannen en vrouwen, wees niet bitter…” 

 “Vaders, vit niet op je kinderen, want dat maakt ze moedeloos”. Hoe praat je als vader tegen je 

kinderen. Hoe  hoog zijn de eisen die je stelt? Moedig je hen aan of is het eigenlijk nooit goed… 

“Dat maakt ze moedeloos”. Kijk eens in de spiegel als vader of als moeder. En stel je de vraag: 

maak ik mijn kinderen op de een of andere manier moedeloos? En zo ja, hoe dat dan anders? 

 “Slaven (werknemers), gehoorzaam je aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij 

de mensen in de gunst te komen maar oprecht en met ontzag voor de Heer…” Hoe doe je je 

werk en hoe ga je om met collega’s? Lik je naar boven (naar je chef) en schop je naar beneden 

(naar degenen die een lagere functie hebben)?  

 Nog een stap verder: doe je je werk om te laten zien hoe goed je bezig bent? Of doe je je werk 

vanuit innerlijke overtuiging: oprecht en met ontzag voor God. Hij is je uiteindelijke baas. Dan 

maakt het niet uit wat je doet. Of je in het onderwijs zit of tomaten plukt. Of je op een vracht-

wagen rijdt of in het gemeentehuis werkt. Of je een eigen bedrijf hebt of in loondienst bent… 

 “Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen…”. Voor 

God is elk werk even belangrijk. Wat een minister doet, is even belangrijk dan wat een schoon-

maker doet. Kijk zo eens naar jouw werk! Wat je ook doet, doe het van harte… Je werk is niet 

altijd leuk. Het kan saai zijn of vermoeiend. Maar doe van harte! Voor God en mensen! 

 

G e b e d s p u n t e n   

*  Dank God voor de bevrijdende kracht van het evangelie: dat het ons leven van binnenuit 

transformeert. Ook onze gedachten over relaties, familie, werk! 

*  Bid dat God je helpt in de relaties van gezin en familie, om lief te hebben, om gezag te kunnen 

erkennen, om die ander te respecteren zoals hij of zij is. 

* Bid voor de taak die in het leven hebt, of dat nu (betaald) werk is, vrijwilligerswerk of wat je thuis of 

in de gemeente doet. 

* Bid voor  (je) kinderen en voor alle opvoeders, thuis, op school, in instellingen. Dat ze het zo  

mogen doen, dat kinderen niet moedeloos worden, maar geïnspireerd om Jezus te volgen!

5. In onze samenleving wordt werk heel verschillend beoordeeld: de ene baan vinden we 

belangrijk, de ander juist niet. In dit gedeelte leer je iets heel anders: elk werk is belangrijk, wat 

je doet, mag je doen voor God en daarom van harte. Wat vind je daarvan? En heeft dat ook 

consequenties voor je kijk op vrijwilligerswerk en de taken in je eigen huishouden? 

 

 

4. Als je één van de onderstaande adviezen moet kiezen die het meest op jou van toepassing is, 

welke is dat? Wat wil je vanuit dit Bijbelgedeelte meenemen om anders te gaan doen? En hoe 

ga je dat doen? Deel met elkaar! 
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