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WegWijs

Leiders staan net als 
het volk onder Gods 
gezag

Er zijn heel lompe 
christenen, die 
zich helemaal niet 
christelijk gedragen

 "Spannender is het als 
het uit de hand loopt"
Sieb Geerds, commissaris van politie
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4 Van God gekregen... | Bas Buitendijk
 Bijbelstudie Gezag is een voorwaarde voor een geordende samenleving, 

harmonie en vrede. God verleende het aan de mens; hij kreeg de positie 
van koning. Wat daar na de zondeval verder van terechtgekomen is, is  
niet best. Gelukkig werkt God aan het definitieve herstel van deze wereld.
Met absoluut gezag!

8 Nieuw gezag | Bas Buitendijk
 Uitwerking Jengelende kinderen, conflicten op scholen, demonstrerende 

studenten, geweld tegen hulpverleners: gezagsverhoudingen staan 
onder druk. Ons christen-zijn en de wisselwerking tussen leider en 
ondergeschikte staan soms op gespannen voet met elkaar.

12 “Als je je niet wilt voegen in de structuren die God geeft, 
koers je af op chaos” | Riet Steenbergen-Busstra

 Interview God geeft voedsel, adem, leven, maar evengoed structuren om 
in te leven. Soms doe je dingen uit jezelf, vaak ook heb je een stimulans 
van de overheid nodig. Commissaris Sieb Geerds kijkt als christen naar 
gezagsverhoudingen in het algemeen en bij de politie in het bijzonder.

 16 De Crisis van het Gezag | Joke Heijs
 Het verleden actueel Prof. B. Holwerda sprak in 1947 over het 

onderscheid tussen feitelijke macht en wettig gezag, met Romeinen 13 
als uitgangspunt. Hoe was de verhouding van Nederland tot zijn kolonie 
Indië en de zelfstandige republiek Indonesië ? Maar ook, hoe zat het  
toch met de houding van christenen tegenover de Duitse bezetting in  
de Tweede Wereldoorlog. 
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Gezag: toen en nu

In dit eerste nummer van 2015, jaargang 69, wensen we je 
namens de redactie de zegen van onze God en Vader toe 

voor het nieuwe jaar.

We beseffen dat ons leven en werken alleen vruchten draagt 
als Hij er zijn zegen aan wil verbinden. Ook ons werk voor  
de Bijbelstudiebond doen we in afhankelijkheid van Hem.
Wij zijn dankbaar dat er steeds weer nieuwe mensen klaar-
staan om het stokje over te nemen binnen de redactie.  
Tonnis Groenveld volgt als theoloog Martin van Veelen op en 
Ida Nijman is inmiddels in het eindredacteurschap ingewerkt. 
Zo kan de trein ongehinderd doorgaan en hopen we je,  
als lezer een mooi blad met een goede inhoud te kunnen  
blijven bieden.

Gezag van de overheid zoals wij dat kennen, ontleent zijn 
legitimatie aan het volk; de overheid wordt immers democra-
tisch verkozen. In bijbelse tijden was dat heel anders. Na  
de tijd van de rechters komen de koningen. De eerste twee 
worden gezalfd door de profeet Samuel, een zalving waaraan 
zij als koning hun gezag ontlenen. De vraag die wij ons  
kunnen stellen is: heeft gezag waar wij mee te maken hebben 
ook een goddelijke legitimatie? Welk gezag wel en welk niet? 
En wat is de rol van het vijfde gebod? 

Zit er ook niet vaak een negatief luchtje aan gezag?  
Jengelende kinderen, conflicten en stakingen, geweld tegen 
hulpverleners, het heeft allemaal met gezag te maken.  
Toch is het een voorwaarde voor een ordelijke samenleving. 
De Heer vraagt toch niet van ons alles maar te slikken, en 
kun je als christen gerust de barricaden op? Hoe gaat het 
gezag met ons om en hoe accepteren wij in de praktijk het 
gezag dat over ons gesteld is? 
Vragen genoeg om weer een heel nummer mee te vullen.

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

Gezag is een 
voorwaarde 

voor een 
ordelijke 

samenleving
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BIjBelstudIe  | Bas Buitendijk

Van God gekregen…
Gezag, macht, heerschappij, heersen, hoofd zijn, zeggenschap, stuk voor stuk 
woorden die in onze samenleving een negatieve bijklank hebben. Net zoals 
gehoorzaamheid en onderdanigheid. Ze liggen ons niet maar we komen ze 
toch vaak tegen in de Bijbel. Al klinkt gezag wat vriendelijker dan macht, in het 
Hebreeuws van het Oude Testament en in het Grieks van het Nieuwe Testament  
is er niet of nauwelijks onderscheid tussen.

Heersen en heerschappij hebben 
niet allereerst een negatieve 

betekenis. Dat blijkt meteen al op 
de eerste bladzijden van de bijbel. 
Genesis 1 vertelt hoe God mensen wil 
maken die op Hem lijken. ‘Zij moeten 

heerschappij voeren over de vissen van 
de zee en de vogels van de hemel, over 
het vee, over de hele aarde en over alles 
wat daarop rondkruipt’ (v. 26).
God zelf geeft de mens de positie van 
koning. Die koning krijgt het te zeggen 

over de schepping. Dit gezag komt dus 
van God. De mens heeft het niet zelf naar 
zich toe gehaald. Het is hem verleend. 
God wil door de mensen zijn schepping 
regeren. Hij staat boven de mens. En de 
mens is Hem verantwoording schuldig.
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Verwijdering
Maar de mens komt in opstand tegen 
God. Zo begint de revolutie: ‘geen 
God en geen meester’. De mens wil 
de rollen omkeren. De mens luistert 
niet naar God, is niet gehoor-zaam. 

Hij wil het gezag van de schepper 
niet erkennen. Is niet tevreden met 
de plaats die God hem gaf. Deze 
‘staatsgreep’ verstoort de orde die 
God had ingesteld. In plaats van 
harmonie en vrede komt er wanorde 
en strijd. Samenleven zal niet meer 
mogelijk zijn. Zoals meteen al blijkt uit 
de verwijdering tussen Adam en zijn 
vrouw. Als God niet had ingegrepen 
was de mensheid voor eeuwig verloren. 
Maar God laat de mens niet begaan. 
Hij roept Adam ter verantwoording. 
Vanwege zijn opstand tegen God zal de 
mens voortaan met veel pijn en moeite 
op aarde leven. Hij die koning was 
moet zich afbeulen. Het wordt een hard 
bestaan en de mens kan de aarde nooit 
meer echt onder zijn gezag brengen. 
Krachten in de natuur zijn hem de baas. 
Ook nu nog. Ondanks wetenschap en 
techniek zijn natuurrampen vaak niet te 
voorkomen. 

Gebod
God laat zijn gezag gelden. Alles en 
iedereen is in zijn macht. Hij regeert de 
wereld en roept zijn volk tevoorschijn. 

Leiding 
De HEER stelt Mozes aan als leider van Israël. Hij onderstreept dat 
meer dan eens. Hij laat niet toe dat het gezag van Mozes wordt 
aangetast. Ook de opvolger van Mozes wordt door de HEER zelf 
geroepen. Later geeft Hij rechters, die het volk moeten leiden. Al die 
leiders hebben het gezag niet in zichzelf. Ze hebben het van God ge-
kregen. Zij staan zelf net als het volk onder Gods gezag. Hun leiding 
is gericht op het welzijn van het volk. 

Bevrijd uit Egypte komen de Israëlieten 
in de woestijn. Daar geeft de HEER 
zijn geboden. Ze moeten zijn gezag 
erkennen en Hem gehoorzamen. Hij 
laat zich kennen als de God die redt 
en die uit is op het leven van zijn volk. 
Ze kunnen op Hem vertrouwen en op 
Hem rekenen. Hij is anders dan veel 
machthebbers die onberekenbaar zijn. 
Daarom is zijn wet goed voor de mens 
en voor de schepping. De HEER vraagt 
geen blinde gehoorzaamheid, maar 
ontzag voor Hem en liefdevolle dienst. 
Als de mensen zich houden aan Gods 
geboden is er vrede en harmonie.
In het vijfde gebod staat: ‘Toon eerbied 
voor uw vader en uw moeder. Dan 
wordt u gezegend met een lang leven in 
het land dat de HEER uw God u geven 
zal’ (Ex. 20:12).

Koning
In Deuteronomium 17 lezen we voor 
het eerst over een koning voor Israël. 
Als het volk in het beloofde land woont, 
zal het op een gegeven moment om 
een koning vragen. Net zoals de andere 
volken koningen hebben. De HEER 
geeft daar bij voorbaat al regels voor. 
De koningen van Israël zullen anders 
moeten zijn dan de machthebbers 

van de volken. De HEER geeft het 
koningschap voor Israël een eigen 
invulling. Hij wijst op de risico’s voor 
het volk als er een koning komt. Hij 
stelt ook eisen, want deze koning 
staat in zijn dienst. Israël is niet maar 
een staat als andere staten, maar 
tegelijk het eigen volk van God. In het 
Oude Testament is Israël immers een 
theocratie: de HEER is koning!

Herstel
In 1 Samuel 8 vragen de Israëlieten 
om een koning. Hun motieven zijn 
verkeerd. Ze willen namelijk net zo zijn 
als de andere volken. Met een koning 
die hen bestuurt en recht over hen 
uitspreekt, voor hen uittrekt en hen 
voorgaat in de strijd. Ze laten zich ook 
niet afschrikken door de nadelen van 
het koningschap die Samuel opsomt. 

Toch geeft de HEER toe aan hun wens. 
Ze krijgen een koning. Ze zullen de 
nadelen ervan ook ondervinden. 
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Hij zal vrede brengen en 
heersen van zee tot zee 

Hun leiding is gericht op 
het welzijn van het volk



Maar God werkt in de koning naar het 
herstel van het koningschap van de 
mens over heel de schepping. Dat heeft 
Hij al aan Adam beloofd: het nageslacht 
van de vrouw zal het nageslacht van  
de slang overwinnen (Gen. 3:15). 

Abraham kreeg de belofte, dat er 
koningen onder zijn nageslacht zouden 
zijn (Gen. 17:6, 16).
De HEER zei tegen David: ‘Jou stel ik 
in het vooruitzicht dat je koningshuis 
eeuwig zal voortbestaan en je troon 
nooit zal wankelen.’ (2 Sam. 7).

Vrede
Maar het koningshuis van David raakt 
in verval, omdat de meeste koningen 
niet gehoorzaam zijn aan God. 
Het volk moet in ballingschap, onder 
vreemde heersers. Toch vergeet de 
HEER zijn volk niet. Alle machten staan 
onder Hem. Hij stelt koningen aan en 
zet ze af (Dan. 2:21). Als Hij het wil 
laat Cyrus, de koning van Perzië, de 
Israëlieten naar hun eigen land gaan 
(Jes. 45; 2 Kron. 36:22-23). 
De HEER heeft ook een nieuwe koning 
aangekondigd. Deze koning zal anders 

Jezus Christus geeft de invulling aan het koningschap die God bedoeld 
heeft. Hij is gekomen als iemand die dient (Luc. 22:27). Hij vraagt 
gehoorzaamheid. Hij spreekt met gezag. Hij is Heer. Maar Hij komt 
niet met dwang. Zijn gezag kenmerkt zich door dienen, het is de macht 
van het kruis. ‘De leeuw overwint als het lam.’

Samenvatting
Gezag is een voorwaarde voor een geordende samenleving, voor 
harmonie en vrede. God verleende het aan de mens; hij kreeg de positie 
van koning. Wat er na de zondeval verder van terechtgekomen is, is niet 
best. Gelukkig werkt God aan het definitieve herstel van deze wereld. 
Met absoluut gezag!

zijn dan veel koningen van Juda zijn 
geweest. Die gingen voor eigen macht 
en waren onrechtvaardig. De beloofde 
koning is bekleed met gerechtigheid 
en zege (Zach. 9:9-10). Bij hem geen 
voorkeursbehandeling voor mensen 
met geld. Hij zal de armen eerlijk 
helpen. Hij zal vrede brengen en 
heersen van zee tot zee, van de rivier 
tot aan de einden der aarde (Ps. 72).

Vervuld koningschap
Als menselijke machten de wereld lijken 
te beheersen (keizer Augustus), wordt 
de beloofde zoon van David geboren 
(Luc. 2), Jezus. Hij krijgt de troon van 
zijn vader David. Tot in eeuwigheid zal 
hij koning zijn over het volk van Jakob, 
en aan zijn koningschap zal geen einde 
komen (Luc. 1:32-33).
Nu is Hij in de hemel. Aan Hem, die 
mens geworden is, is gegeven alle 
macht in de hemel en op de aarde 
(Mat. 28:18). Als het einde komt draagt 
Hij het koningschap over aan God, de 
Vader, nadat Hij alle heerschappij en 
elke macht en kracht vernietigd heeft  
(1 Kor. 15:24). De koning zal alle 

vijandige mensen, overheden en 
boze geesten breken. Dan is zijn 
koningschap vervuld. En zal God zijn 
alles in allen (1 Kor. 15:28). Hij zal over 
alles en allen regeren.

We hebben in grote stappen de lijn 
gevolgd die door de Bijbel en door 
de geschiedenis trekt: God regeert, 
Hij heeft absoluut gezag. Aan Hem 
is iedereen verantwoording schuldig. 
Wie naar Hem luistert hoeft niet bang 
te zijn. Want Hij is een betrouwbare, 
eerlijke, liefdevolle God.

Ds. B.C. Buitendijk is predikant te 
Bunschoten-Oost
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Hoofd Hart Handen

n	  Wat versta jij onder gezag. Vergelijk 
dit eens met macht; is er verschil/
zou er verschil moeten zijn?

n	  Wanneer kom je voor het eerst het 
begrip gezag tegen in de Bijbel? Hoe 
waardeer je het?

n	  Is gezag noodzakelijk of zou je een 
structuur kunnen bedenken waarin 
het ook zonder kan? Vergelijk Titus 
3:1; 1 Petrus 2:13 en 1 Petrus 5:5 in 
verschillende bijbelvertalingen. Wat 
valt je op?	

n	  Is erkenning hetzelfde als 
onderwerping?

n	  Waarom wordt gezag als negatief 
ervaren in onze maatschappij? 
En is gehoorzamen hetzelfde als 
onderdanig zijn? Zie ook Efeziërs 
6:1, 2 waar ontzag gelijkgesteld 
wordt aan eren.

n	  Werkt gezag of het ontbreken 
daarvan mee aan de wederkomst van 
Christus? Zie Matteüs 24:12.

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

n  Onderwerp jij je aan het gezag 
(van Gods woord)? Is dit te zien 
door anderen (bijv. je partner of je 
kinderen)? Zie ook Galaten 1:7-9. 
Hoe moeilijk is het om dit na te 
spreken? 

n  Hoe moeilijk is het voor jou om ‘de 
keizer’ te eren? (Rom. 13:7). Bid jij 
voor de overheid/politie die over jou 
gesteld zijn. En verandert daardoor 
jouw houding ten opzichte van hen?

n  Wat vind jij van de volgende 
uitspraak: mensen willen meer blauw 
op straat, maar als het erop aankomt 
alleen voor anderen?

n	  Gaan gezag en liefde hand in hand?

n	  Is je kind je beste vriend of hanteer 
jij een gezagsstructuur? Benoem 
voor-/nadelen.

n	  Wat vind je van de uitspraak: om 
gezag te hebben, moet je onder 
gezag staan. Oefen jij op deze 
manier gezag uit? Bijvoorbeeld in je 
gezin. Erken jij je meerdere? 

n  Wat gebeurt er wanneer gezag wordt 
misbruikt? 

n		 	Hoe oefent God gezag uit in je 
leven? Welke rol speelt de Bijbel 
daarin? Lees eens Genesis 3:6. 
Eva zet haar eigen waarneming 
tegenover het Woord van God, 
Genesis 2:17. Ga jij wel eens uit van 
je eigen oordeel en ondermijn je zo 
het Woord van God?

n	  Noem eens vier manieren om af te 
rekenen met het gezag van Gods 
Woord. Hoe bestraft God dit?

n	  Hoe zit het met gezag in jouw 
gemeente? Op welke manieren 
wordt dat vormgegeven en kun je 
daarmee uit de voeten?

n	  Kun je voorbeelden geven van regels 
die jij belangrijk vindt voor jezelf of 
voor je kind?

 

Opdracht
n	  Zet Psalm 100 (v. 3) en Romeinen 9:20, 21 eens naast elkaar. Onderwerp u aan Gods gezag!

n	  Probeer op de volgende manieren om te gaan met gezag in jouw leven: gehoorzaam, erend, respectvol, dienend.

n	 Bespreek het thema gezag vanuit Psalm 72.

Stellingen
n		 Verwerping van Gods Woord is   
 verwerping van Gods gezag.

n		 	Gezag kan niet worden losgekoppeld 
van onderwerping (Jak. 4:7).

n		 	Gezag is ouderwets, maar velen 
verlangen ernaar.
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uItwerkIng  | Bas Buitendijk

Nieuw gezag 
‘Kom, we moeten nog naar een andere winkel.’ ‘Nee, mama. Ik wil dat we iets 
voor míj gaan kopen.’ ‘Nee, je hebt nét nog iets gekregen. Dat is nu even genoeg.’ 
‘Nou, dan ga ik wel huilen.’ ‘Ja, dat dacht ik wel.’

Zo verloopt een opgetekend gesprek 
voor de drogist (Trouw, 9 decem-

ber 2014). Hiermee zitten we midden in 
ons onderwerp. Wat roept dit gesprek 
bij je op? Hoe zou de moeder moeten 
reageren? Moet ze haar gezag laten 
gelden? Moet ze zeggen dat het kind 
meteen moet ophouden met zeuren? 
Of moet ze in discussie gaan?

Orde in de schepping
Gezag en macht liggen in onze taal 
heel dicht tegen elkaar aan. Macht is 
het vermogen iets te doen. Dat horen 
we bijvoorbeeld in deze uitspraak: Als 
het in mijn macht ligt u te helpen, doe 
ik dat. Macht kan ook betekenen: wet-
telijke bevoegdheid waarmee iemand 
door een ander bekleed is. Macht is 
zo goed als hetzelfde als gezag in de 
uitdrukking ouderlijke macht. 
De eerste betekenis van gezag is 
volgens de Dikke Van Dale de ‘in een 
rechtsorde vastgelegde bevoegdheid 
om beslissingen te nemen en die zo 
nodig door macht te handhaven’. 
Gezag kan ook wijzen op regering, het 
bevoegd gezag. Of gezag is macht op 
grond van geestelijk overwicht. Geeste-
lijk overwicht door kennis van zaken of 
door karakter. ‘Wat zijn liefde wil bewer-
ken ontzegt Hem zijn vermogen niet’. 
Waar geen gezag is, ontstaat willekeur 
die leidt tot wanorde en chaos. Maar 
God is een God van vrede. In zijn wijs-
heid heeft Hij orde aangebracht in zijn 
schepping. Geen enkele menselijke 
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meesters, want die hadden het voor het 
zeggen in de klas.
Dit traditionele gezag was autoritair. 
De gezagsdrager legde zijn wil op aan 
degene die onder zijn gezag stond. Die 
moest naar hem luisteren, omdat hij 
gezag had, punt uit.

Kinderen de baas
De jaren zestig van de twintigste eeuw 
vormden een scharnierpunt in de ge-
schiedenis van het gezag. 
Voor die tijd werd gezag gezien als een 
positief begrip. Absoluut noodzakelijk 
om niet in een maatschappelijke chaos 
te vervallen. Maar sinds de jaren zestig 
wordt gezag vooral gezien als negatief.
Men zag gezag als een middel waar-
door machthebbers de vrijheid van hun 
onderdanen willen inperken. 

Daarom verzette men zich tegen de 
bestaande gezagsverhoudingen. Weg 
met bevoogding en paternalisme. De 
mens moest vrij zijn om zijn eigen 
koers te bepalen. Iedere vorm van hië-
rarchie werd sterk gerelativeerd, zelfs 

die tussen volwassenen en kinderen. 
De verwerping van traditioneel gezag 
hing samen met het overboord zetten 
van gedeelde waarden, zoals een religie 
of ideologie. Men wilde God niet meer 
erkennen als de bron van alle gezag.
Dat vertaalde zich in boeken en artike-
len over de opvoeding van kinderen. 
Dat drong door tot kinderliedjes en
verhalen als die van Annie M.G. 
Schmidt: de gezagsdrager wordt in zijn 
hemd gezet. Kinderen zijn de baas.

Herstel van gezag
Maar de afschaffing van gezag bracht 
geen vrijheid. Er kwam onzekerheid. 
Mensen misten houvast. Velen verlan-
gen weer naar gezag. Ouders krijgen 
het verwijt, dat ze hun kinderen niet 
opvoeden. Vrijgevochten kinderen tas-
ten het gezag van leraren aan. Daarin 
gesteund door hun veeleisende ouders. 
Ambulancepersoneel en brandweer-
lieden worden belaagd of met stenen 
bekogeld. Mensen zien het met eigen 
ogen: waar gezag ontbreekt ontstaat 
chaos. Mensen die in de jaren zestig op 
de barricades stonden en zich verzetten 
tegen alle gezag denken er nu anders 
over. Zij pleiten voor herstel van gezag. 
Een van hen, de socioloog Frank Furedi, 
stelt in een interview in de Volkskrant 

Alle gezag komt van God en is afhankelijk van Hem. Hij heeft 
zeggenschap over zijn schepping en daarmee ook over zijn 
schepselen. God heeft met liefde en wijsheid de schepping in al haar 
veelkleurigheid in het aanzijn geroepen. Zijn gezag is gericht op het 
goed functioneren van zijn schepping tot zijn eer en tot welzijn van 
de mensen, individueel en in hun onderlinge verbanden. God is van 
niets en niemand afhankelijk. Hij heeft absolute macht. Zijn macht 
is onbeperkt. Hij gebruikt zijn macht om zijn wil te doen. Maar Gods 
macht is geen onbeheerste brute macht.

macht is absoluut. Ieder staat onder 
het gezag van God.

Machtsmisbruik
Maar macht kan misbruikt worden. 
Daarom bestaat er diep wantrouwen 
tegenover gezagsdragers. Mensen met 
macht kunnen ontsporen. Sinds de 
zondeval gebeurt dat ook. De Bijbel is 
daar eerlijk over. Mensen misbruiken 
hun macht om anderen te onderdruk-
ken, vooral de zwakken (Am. 4:1; 8:4; 
Mal. 3:5). Jezus zegt tegen zijn leer-
lingen: ‘Jullie weten dat heersers hun 
volken onderdrukken en dat leiders hun 
macht misbruiken’ (Mat. 20:25).  
De apostelen maken in de nacht waarin 
de Heer Jezus gevangen genomen 
wordt ruzie over de vraag wie van hen 
de belangrijkste posities moeten krijgen 
(Luc. 22:24-27).

Misbruik van gezag is van alle tijden. 
En komt overal voor. Gezag is riskant. 
Altijd ligt het gevaar van misbruik op 
de loer. Moeten we daarom af van elk 
gezag? Dat is wel geroepen. In de tijd 
van de Franse Revolutie: ‘Geen God 
en geen meester’, ‘Vrijheid, gelijkheid, 
broederschap’. En in de jaren zestig 
van de vorige eeuw.

Punt uit
Je kunt stellen dat eeuwenlang vooral 
sprake was van traditioneel gezag, in 
een patriarchale samenleving. Kinderen 
moesten hun ouders gehoorzamen, 
omdat die hun ouders waren. Onderda-
nen moesten het gezag van de regeer-
ders erkennen, omdat dat zo hoorde. 
Leerlingen hadden ontzag voor hun 
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van 24 oktober 2009: ‘Een samenleving 
functioneert nu eenmaal niet zonder 
een minimum aan gezag.’ En de socio-
loge Christine Brinkgreve heeft een 
boek geschreven over het verlangen 
naar gezag. Zij vindt dat er in de jaren 
zestig te veel overboord is gegaan.

Nieuw gezag
Dat wil niet zeggen, dat zij en ande-
ren pleiten voor een terugkeer naar 
het traditionele gezag van vroeger, 
Christine Brinkgreve spreekt over een 
nieuw gezag: niet autoritair, zeker niet 
antiautoritair, maar wat ze noemt ‘au-
toritatief’. Ze heeft het ideaal van een 
opvoeding, waarbij via uitleg en overleg 
wel degelijk regels worden gesteld. Zo 
neemt ze afstand van de bevelshuis-
houding (vaders wil is wet; omdat ik 

het zeg), maar evengoed van de onder-
handelingshuishouding (wat wil jij?). In 
de opvoeding kun je veel uitleggen en 
is discussie noodzakelijk, maar ouders 
moeten daarnaast structuur bieden en 
sturing geven. Heb veel aandacht voor 
je kinderen, maar geef tegelijk leiding, 
want je blijft ouder. Zie je kind niet als 
beste vriend. Dit nieuwe gezag geeft 
duidelijkheid en hanteert regels en is 
tegelijk empathisch en communicatief. 

Gepaste houding
Als het over gezag gaat, komt al gauw 
het vijfde gebod van de wet van God 
in beeld. In dat gebod gaat het om de 
relaties waarin je als mens bent gezet. 
Daarin zit een bepaalde orde. Het 

nadenken over gezag begint dus bij 
God. In zijn wet begint Hij bij het gezin. 
De meeste kinderen groeien op in een 
gezin. Dat is de plaats waar ze voor het 
eerst in aanraking komen met gezag. 
Daar leren ze wat eerbied, gehoorzaam-
heid, liefde, trouw en vrijheid is. Door 
de opvoeding en het voorbeeld van hun 
ouders en andere volwassenen. 
De leiding van ouders mag ook model 
staan voor alle leiderschap. Leiden is 
sturing geven, in liefde, in dienst van 
God en de naaste. Mensen hebben lei-
ders nodig die hun vertellen welke kant 
ze op moeten. Gezagsverhoudingen 
zijn niet voor niets gegeven. Maar God 
vraagt van ons geen blinde gehoor-
zaamheid.

Er zijn verschillende vormen van gezag te onderscheiden. Een veel gebruik-
te onderscheiding is die tussen traditioneel gezag, charismatisch gezag en 
rationeel-legaal gezag.
Traditioneel gezag in de kerk en in de maatschappij is gebaseerd op traditie 
en afkomst. Hierbij past het beeld van vaderlijke strengheid en zorgzaam-
heid. De traditionele gezagsdrager combineert zorg en controle. Hij belooft 
veiligheid, geborgenheid, bescherming en orde. 
Charismatisch gezag is gebaseerd op de persoonlijke kwaliteiten van de 
leider. Een moderne variant hiervan is populistisch gezag. 
Rationeel-legaal gezag is gebaseerd op de positie die de leider bekleedt.
Een andere nieuwe vorm van gezag is dialogisch gezag, gebaseerd op per-
soonlijk begrip, betrokkenheid en goede communicatie.
Deze vormen van gezag komen in de praktijk nooit in pure vorm voor. Ze 
zijn altijd op de een of andere manier gecombineerd.

De Bijbel gebruikt verschillende woor-
den om de verhouding aan te geven te-
genover degene die gezag over je heeft: 
eren, eerbied hebben voor, respect 
tonen, zich schikken en gehoorzamen. 
Die woorden mag je niet tegen elkaar 
uitspelen, maar geven ieder een nuance 
aan van een gepaste houding. 
De wisselwerking van dienend leider-
schap en liefdevol respect zorgt voor 
veilige verhoudingen. Christenen
mogen weten dat de liefde van God 
hun leven draagt en dat hun liefde voor 
God hun houding bepaalt. 

Ds. B.C. Buitendijk is predikant te 
Bunschoten-Oost

Samenvatting
Jengelende kinderen, conflicten op scholen, demonstrerende 
studenten, geweld tegen hulpverleners. Gezagsverhoudingen staan 
onder druk. En in hoeverre heeft ons christen-zijn iets te maken met 
de wisselwerking tussen leider en ondergeschikte?
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Nadenken over gezag 
begint bij God



Opstandig

Als U zegt: Kom – dan steiger ik.
Als U zegt: Ga – dan weiger ik.

Voorop staat weer mijn eigen-ik,
als ’k afwijk van Uw weg.

Breek in mijn hart die onwil stuk.
Leer mij beseffen, dat geluk

slechts in Uw wijngaard wordt geplukt,
als ’k doe wat U mij zegt.

Jelly Verwaal
Uit: Leven van dag tot dag
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“Als je je niet wilt voegen in de structuren 
die God geeft, koers je af op chaos”

Sieb Geerds (1955), 
getrouwd met Bertha, woont in 
Amersfoort en kerkt in de GKv 
De Horsten. Samen hebben ze 
zes kinderen en één kleindoch-
ter. Commissaris van politie 
Geerds was plaatsvervangend 
korpschef, maar sinds de re-
organisatie tot één nationale 
politie is zijn functie adviseur 
integrale veiligheid Midden-Ne-
derland. Zijn interesse ligt in de 
maatschappelijke bijdrage van 
de politie, wat de mensen ervan 
merken en wat ze ervan zien. 
Hobby’s: lezen, wandelen, fiet-
sen, schaken, voetbalfan (leden-
pas IJsselmeervogels),
vriendschappen onderhouden, 
het voeren van geloofsgesprek-
ken. 

IntervIew  | Riet Steenbergen-Busstra

Sieb Geerts, commissaris van politie

Als we het over gezag hebben, waar hebben we het dan eigenlijk over?
Zoek je in de Bijbel iets over gezag dan kom je al gauw uit bij het vijfde gebod: Eer je 
vader en je moeder. En ook Paulus schrijft erover. Hij roept op tot gehoorzaamheid. 
Goed beschouwd gaat gezag dus over het eerbiedigen van structuren of mensen in 
bepaalde posities. Posities van ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen, maar ook 
die van collega’s en van bazen. 
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O pvallend is dat de Bijbel zich niet 
in de eerste plaats richt tot de 

gezagsdragers, maar vooral tot kinde-
ren (eer je vader en je moeder), slaven 
(wees onderdanig) en tot mensen in 
het algemeen (wees gehoorzaam) die 
gezag verschuldigd zijn.
Als het over gezag gaat in krant of op 
tv, dan zie je echter dat het bijna altijd 
gaat over: dwing je wel voldoende 
gezag af? Dus, geeft de minister wel 
genoeg leiding? Heeft hij wel goed 
opgelet? Buiten het perspectief van 
de Bijbel ligt de focus vooral op de 
gezagsdragers, die worden aangespro-
ken, die moeten het goed doen. Zo 
gaat dat vaak ook bij de politie als het 
gaat over de gezagsvraag. Binnen de 
kortste keren staat de focus op of je wel 
voldoende gezag uitstraalt. Dat verschil 
vond ik een opmerkelijke ontdekking.

Lompe christenen
De Bijbel leert ons dat wij leven in een 
realiteit die door God gemaakt is, maar 
die je zomaar kan ontgaan. Veel lijkt zo 
simpel en we zijn eraan gewend. Maar 
ondertussen is het een godswonder, 
alles wat Hij geeft. En dat geldt ook 
voor de structuren waarin God ons 
plaatst. Als je je niet wilt voegen in de 
structuren die Hij geeft, als je daar niet 
met respect mee omgaat, dan koers je 
af op chaos.
Gezag is een voorwaarde voor een 
geordende maatschappij en het woord 
gezag duidt op structuren in het 
menselijk verkeer. Dat kan op allerlei 
manieren vorm krijgen of zich ontwik-

en Hij wil dat je Hem ervaart. Paulus 
roept op tot christelijk leven dat moet 
blijken uit de manier waarop je omgaat 
met je baas, je ouders, je naasten. Hoe 
het ook is, aanvaard het gezag, want 
dan leef je goed. Er is zelfs een belofte 
aan gekoppeld! Maar er zijn heel lompe 
christenen, die zich helemaal niet chris-
telijk gedragen (Paulus schrijft daarover 
in Efeziërs en Kolossenzen).

Eer de keizer
Met de zondeval is de geordende 
samenleving aangetast. Maar tegelij-
kertijd beteugelt God het kwaad. De 
vreugde is ingetoomd en vloek en 
chaos worden verzacht. Door het toch 
vele goede zie je het bederf door alle 
dingen heen. Maar God geeft perspec-
tief en daar wijst Paulus op als hij zegt: 
Hou je aan het gezag.
Of je nu gelovig of ongelovig bent, God 
geeft frisse lucht, de zon komt weer op, 
God geeft voedsel, adem, leven. Maar 
ook geeft Hij structuren om in te leven. 
In de praktijk betekent het dat je som-
mige dingen gewoon uit jezelf doet. 
Sociale controle: toezicht op je eigen 
wijk, je eigen omgeving, je eigen jeugd. 

Kom je in een functie terecht waarin je gezag hebt over anderen, dan 
kun je leren hoe je daarmee om moet gaan. Maar als iemand niet 
wordt geaccepteerd als gezagsdrager hoeft er op zich aan hem niets te 
mankeren, ook niet aan de manier waarop hij dat gezag uitdraagt. Want 
acceptatie hangt af van de mensen voor wie dat gezag bedoeld is. Dat 
is waar het over gaat in de Bijbel.

Als je gezelligheid kunt 
creëren, is opstandigheid 
niet aan de orde

kelen, maar het zijn wel structuren die 
geven dat je kunt leven. Het is goed om 
daarover na te denken. Hoe meer je van 
God ziet in je leven en in je dagelijkse 
besognes, des te beter is het met je 
gesteld. God wil graag gezien worden 

Een onderzoek naar aanvaarding 
van politie in uniform op straat 
bij allerlei gelegenheden wijst 
uit dat die hoog is. Dit soort 
nieuws krijgt weinig aandacht, 
het is niet zo spannend. 
Spannender is het als het uit 
de hand loopt, dat gebeurde 
bijvoorbeeld in Hoek van 
Holland een paar jaar geleden. 
Gelukkig betreft dat een 
incident; wij weten het nu nog. 
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Maar soms is het handig als je daar, als 
overheid, iets van stimulans in brengt. 
De wijkagent kan daar bijvoorbeeld een 
rol in spelen; hij heeft een uniform aan, 
hij is zichtbaar. Er is een wisselwerking 
tussen agent en publiek waarin cultuur 
een belangrijke rol speelt, wil je op een 
goede manier je gezag kunnen uitoefe-
nen. Paulus noemt zelfs de Romeinse 
keizer. Dat was wel een heel andere 
culturele achtergrond dan die van joden 
en farizeeën. En toch: Eer de keizer.

Gezag kun je geven, 
wekken, dragen, 
maar ook uitstralen

Vertrouwen is een belangrijk thema bij gezag. Gezag kun je geven, wekken, 
dragen, maar ook uitstralen. De Nederlandse politie scoort hierbij hoog; 
het koningshuis scoort minder; ouders nog veel minder, die zitten gewoon 
onder de zes. Kerken scoren laag; banken, nu misschien weer wat hoger, 
maar die scoorden ook laag, evenals de politiek.

weet-je

Daniël 
Bij het onderwerp gezag komt al gauw de profeet Daniël 
in beeld. Deze jonge balling uit Israël had zich vast 
voorgenomen Gods wet te eerbiedigen, desnoods met 
gevaar voor eigen leven. Ondertussen was hij loyaal aan 
de overheid en verrichtte hij trouw zijn taak in dienst van 
de koning. Deze levenshouding viel op, om jaloers op te 
worden. Een heel herkenbaar verhaal, heel actueel ook. De 
moeite waard om hier verder op in te gaan! Dat kan met 
behulp van de bijbelstudie-uitgave Daniël van de Vuurbaak 
en de Bijbelstudiebond, geschreven door ds. D. Griffioen.

Trainingsdag ‘Op weg met een 
vluchteling’
Gave organiseert op zaterdag 7 februari de 
trainingsdag ‘Op weg met een vluchteling’. 
Deze dag heb je de kans om je te laten 
inspireren om Gods liefde door te geven aan 
asielzoekers en te leren hoe je de asielzoekers 
beter kunt begrijpen. De trainingsdag wordt 
gehouden in Amersfoort en biedt inspiratie, 
toerusting en ontmoeting. Meer informatie en 
aanmelding www.gave.nl. 

Als je een Weet-je voor ons hebt dat ook voor anderen belangrijk kan zijn, stuur het dan naar redactie@bijbelstudiebond.nl.

Sfeer
Gezag moet je uitoefenen op een 
manier die voor mensen prettig en 
acceptabel is. Er wordt bijvoorbeeld 
stevig nagedacht over de sfeer waarin 
evenementen met grote mensenmas-
sa’s plaatsvinden (Efteling, Lowlands, 
winkelcentra etc.). Het is de kunst 
van iedere organisator om het aantal 
incidenten zo klein mogelijk te houden 
(crowd control). Want overal waar je 
zegt: zoek het zelf maar uit, heb je kans 

op bende. Dus als je gezelligheid kunt 
creëren, dan is opstandigheid niet meer 
aan de orde. 

Thuis is dat toch niet anders? Houden 
kinderen zich in omdat pa en ma  drei-
gen met klappen of knuppel? 
Zo is het toch niet? En dat is een zegen! 
Je wilt een sfeer van: dat loopt allemaal 
vanzelf. Maar in deze bedeling gaat dat 
niet vanzelf. Daar moet in geïnvesteerd 
worden. Daar kun je wel wat aan doen 
als overheid en politie. En daarin probe-
ren we zo goed mogelijk te zijn.  
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Ik besloot 
tafelvoetbalhooligan 
te worden

Truus van der Laan-Barnhard uit 
Veenendaal is huisvrouw en moeder 
van vier volwassen kinderen en oma 
van zes kleinkinderen. Ze schrijft al 
zo’n 45 jaar als liefhebberij.

Bal

truus

Het was een door regenbuien ontsierde herfstvakantiedag. We zaten wat landerig te 
wachten op betere tijden. De negenjarige voetbalfanaat kreeg ineens een geweldige 
inval, vond hij zelf. Tot onze grote verrassing en schrik werden we opeens verplicht 
ingedeeld in de heroïsche strijd om ‘de Tafel-Voetbal-Cup’. Grote eer wachtte de 
winnaar en een smadelijke afgang was weggelegd voor de rest van het gezelschap.

We schikten ons dapper in ons 
aanstaande smadelijke lot. Ik 

was uitverkoren om de eerste wed-
strijd te spelen en liep naar de voet-
baltafel. De zevenjarige zus van de 
organisator had op slinkse wijze een 
munt georganiseerd en bombardeerde 
zichzelf dus tot scheidsrechter. Er 
werd ‘kop of munt’ gegooid. 

De strijd begon. Ik heb twee handen 
en kreeg maar liefst vier stangen tot 
mijn beschikking. Een tactische fout 
van de ontwerper van het spel, meen-
de ik. Maar ik moest niet zeuren, vond 
de scheidsrechter, want ik stond al 3-0 
achter. Mijn team hing eensgezind en 
ordelijk gedrapeerd rond hun mid-
del aan de stang. Twee hadden geen 
hoofd, wat me erg onhandig leek als 
je wilde koppen, en de rest van mijn 
mannen konden niet met de benen bij 
de grond komen. Bovendien was de 
bal vier keer zo groot als het hoofd van 
de spelers, en dat leek me voor de aan-

wezige officials toch wel een duidelijk 
punt om de wedstrijd af te gelasten.

De scheidsrechter gaf me een gele 
kaart omdat ik kritiek op de leiding 
had. Van schrik schopte mijn keeper 
de bal achteruit in eigen doel, maar 
protest hielp niet. Het doelpunt werd 
hinderlijk opgeteld bij het saldo van 
mijn ruim voorstaande tegenstander. 
Ik protesteerde bij de scheids, maar 
die wapperde dreigend met een rode 
kaart. Nou ben ik nog van de generatie 
die is opgegroeid met grote eerbied 
voor het gezag, dus knarsetandend 
speelde ik verder tot de grote neder-
laag. Die kwam al snel en na  
de uitschakeling besloot ik tafel-
voetbalhooligan te worden. Had de 
scheidsrechter lekker geen macht 
meer over me. Maar ik kwam gelukkig 
snel tot inzicht en ging koffie met  
koek voor iedereen maken. Want het 
mooiste gedrag komt van een  
dienende gezagsdrager. 
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zelfstandig de republiek Indonesia uit. 
In 1947 sloten Nederland en de Repu-
bliek het akkoord van Linggadjati, waar-
bij Nederland zeggenschap hield over 
een aantal eilanden in het rijk en er een 
unie kwam met andere rijksdelen. 

De Tweede Kamer verwierp in juni 1947 
het verdrag. In die onduidelijke situatie 
hield professor Holwerda zijn rede. Hij 
ging in zijn referaat in op concrete dis-
cussies uit 1947. Zijn referaat is terug te 
voeren tot het verschil tussen ‘norm’ en 
‘feit’ en dat is nog wel belangrijk.

Handhaven rechtsorde
Uit de Bijbel haalde Holwerda het 
onderscheid tussen feitelijke macht en 
wettig gezag, ‘dunamis’ en ‘exousia’ in 
het Grieks.
Uitgangspunt is Christus’ hemelvaart. 
God heeft toen het oppergezag van 
zijn Zoon gevestigd. Hem is gegeven 
alle macht in hemel en op aarde. De 
tronen van de wereld werden aan Hem 
onderworpen. Alle politieke macht is 
gesteld in zijn dienst. Wereldse mach-
ten hebben niet een gebied ernaast. 

De Crisis van 
het Gezag

Op vijftien mei, Hemelvaartsdag 
1947, hield professor B. Holwerda 

(1909-1952) van de Theologische 
Hogeschool te Kampen in Groningen 
een toespraak op de Bondsdag van de 
Nederlandse Bond van Vrijgemaakte 
Jongelingsvereenigingen op Gerefor-
meerde Grondslag. Die gaf de ‘rede’ 
later in druk uit, in samenwerking met 
de plaatselijke Hendrik de Cockstich-
ting die toentertijd ook de Groningse 
kerkbode uitgaf.

Op de achtergrond van zijn verhaal 
speelden actuele ontwikkelingen in zijn 
tijd: de verhouding van Nederland tot 
zijn kolonie Indië en de zelfstandige 
republiek Indonesië, in het bijzonder 
het verdrag van Linggadjati. Daarnaast 

In 1947 is het twee jaar na de bevrijding van Nederland. Duitsland 
bezette Nederland van 1940-1945. De regering en koningin Wilhelmina 
vluchtten na de capitulatie in 1940 en regeerden vanuit Engeland. Al 
spoedig kwam er verzet tegen de Duitse macht in Nederland: illegale 
kranten, verzetsorganisaties, stakingen en hulp aan onderduikers. 
Maar mocht men zich wel tegen de Duitse overheid verzetten? Velen 
zagen in de bezetting het oordeel van God tegen de toenemende 
verwereldlijking. Het verzet zou zich willen handhaven tegen Gods wil 
in, en dat zou leiden tot een nog zwaarder oordeel over Nederland.
 

Wanneer gaat macht 
over in wettig gezag?

noemde hij de houding van christenen 
tegenover de Duitse bezetting in de 
Tweede Wereldoorlog. Het ging om het 
onderscheid tussen feitelijke macht 
en wettig gezag, met Romeinen 13 als 
uitgangspunt.

Achtergronden
Nederland had zoals veel Europese lan-
den enkele ‘bezittingen’ of koloniën in 
andere werelddelen verworven, waaron-
der een eilandenrijk in de Indische oce-
aan dat Nederlandsch-Indië genoemd 
werd. In de jaren dertig ontstond daar 
een groeiende roep om onafhankelijk-
heid. Het rijk werd in 1942, tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, bezet door 
Japan. Na de bevrijding in 1945 riepen 
nationalistische leiders zoals Soekarno 

Die hoofdletters in de titel staan er niet voor niets. Het ging om ‘een fundamentele 
gezagscrisis; een strijd over grondvragen; niet om nationale belangen of waardering 
van het historisch gewordene’.
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Hun zwaard staat in dienst van Jezus 
Christus De overheid is er om der 
verlossing wil, met het oog op de bouw 
van de toekomende wereld. 
Paulus redeneert in Romeinen 13 vanuit 
het verlossingswerk in Christus Jezus. 
‘Alle ziel zij de machten, over haar 
gesteld, onderworpen’ (SV 1977). Er 
is een door een hogere norm gegeven 
mogelijkheid, niet een instantie die 
zichzelf opwerpt. De overheid heeft een 
roeping. Ze moet de rechtsorde hand-
haven, niet zelf preken, maar zo de weg 
banen tot Jezus Christus. God beoogt 
met de overheid een basis te leggen 
voor de prediking.

Wettige overheid
De feitelijke macht van Duitsland en 
Japan was zo groot dat hun optreden 
tot capitulatie leidde. Na de capitulatie 
van Japan kwam er een tijdperk zonder 
overheid waarin de voorstanders van 
onafhankelijkheid de republiek Indone-

sië uitriepen. Aan het feit dat Neder-
land niet in staat was het gezag in Indië 
weer op zich te nemen ontleende men 
de norm voor het handelen. Holwerda 
keerde zich tegen de opvatting dat het 
‘nu eenmaal’ gebeurd was en dat men 
daarnaar moest handelen. 

Datzelfde gold voor degenen die in de 
bezettende macht wettig gezag erken-
den. Hij verweet de tegenstanders van 
het verzet dat ze hun eigen visie op de 
feiten hadden, de bezetting gelijk stel-
den met de ballingschap van het volk 
Israël en Hitlers strijd tegen het com-
munisme als Gods bedoeling zagen. 
In beide gevallen was de wettige over-
heid niet afgezet, maar werd het recht 
onderworpen aan de politiek. Gods 

mandaat werd ingeruild door het 
staatsbelang. Feiten overheersten de 
normen.

Macht en gezag
De praktijk was anders. In 1949 werd 
de soevereiniteitsoverdracht aan Indo-
nesië getekend na militaire acties en 
internationale bemoeienis. Holwerda’s 
theologische onderscheid tussen 
dunamis en exousia heeft later kritiek 
gekregen. Wanneer gaat macht over 
in wettig gezag? Vandaag wordt gezag 
niet altijd meer gerespecteerd. Politie-
agenten en ambulancemedewerkers 
worden in ons land gehinderd in hun 
werk. De onderwereld regeert zelf. Wie 
nu de ontwikkelingen in Oost-Oekraïne 
volgt ziet duidelijk het verschil tussen 
macht en gezag… 

Joke Heijs heeft geschiedenis 
gestudeerd en woont in Zwolle

De overheid heeft 
een roeping
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PS 8, 120 x 120 cm, Jan Pieter Gootjes schilderde het in 2005 met aquarelverf op zwaar zuurvrij papier. 
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‘HEER, onze Heer, hoe machtig 
is uw naam op heel de aarde’

Onder de indruk van 
God en zijn schepping

Jan Pieter: ‘De stammen 
van bomen om me heen, de 
aarde stevig onder mijn voeten. 
Dwalend door de natuur kom 
ik in een bosrijk gebied met 
hoge bomen. Ik benader een 
plek die een bijzondere indruk 
op me maakt. De natuur sluit 
zich om me heen. Tegelijkertijd 
voel ik me opgenomen in een 
veel grotere ruimte. De verti-
cale richting van de stammen 
nodigt me uit naar omhoog te 
kijken. Verbinding met aarde en 
hemel. De volgende dagen werk 
ik opnieuw op deze bijzondere 
plek. Alsof ik er naar toe ge-
roepen word. Op deze manier 
ontstaat een serie aquarellen. 
De serie krijgt de titel PS 8, 
naar Psalm 8.’

Deze aanhef van Psalm 8 sluit voor  
mij goed aan bij het thema: gezag.  
God die schept. Die met gezag tot 
leven roept de hemel, de maan, de  
sterren, de aarde, de mens.
Wat kun je als mens onder de indruk 
raken van God en zijn schepping. Zo 
groots, zo overweldigend, indrukwek-
kend, zoveel kleur, vorm, structuur  
en beweging. Dan voel je jezelf klein. 
Wat is dan de sterveling dat U aan  
hem denkt, het mensenkind dat U  
naar hem omziet?

Als een sterveling lig ik in het bos op de 
grond en kijk naar boven. Van hieruit 
is het geschilderd. Probeer als kijker 
vanuit dit perspectief naar dit werk te 
kijken. Dan zie je de lucht tussen de 
boomtoppen door. Alle lijnen in het 
schilderij trekken naar het midden. 
Daar midden in het schilderij ontstaat 
een doorkijkje naar de schepper. Het  
is een soort magisch middelpunt.  
Het is er rustig te midden van zoveel 
dynamiek in kleuren en vormen. Vanuit 
de hoeken en zijkanten van het  
schilderij zie je stammen naar boven 

(het midden) smaller worden. Ze zijn 
bruin. De zijtakken van de bomen 
vlechten zich in elkaar tot een soort  
cirkel. De bladeren bewegen alsof  
de wind erdoorheen waait en zijn 
geschilderd in allerlei soorten groen. 
De wind en de lucht zie je als blauwe 
vlekken en open witte ruimtes.
De stammen gaan in het uitreiken  
me voor. Boomkronen met zijn vele 
groenen komen op mijn netvlies.  
En daar doorheen breekt de hemel 
open. Mijn lijf voelt zich verbonden met 
de grond. Krachtige energie stroomt 
langs mijn ruggengraat omhoog. Ik 
voel me overweldigd, word stilgezet.
Ik besluit de volgende dag terug te 
komen met verf, penselen en schilders-
ezels. De spullen zet ik om me neer en 
ga aan het werk. Dichtregels komen bij 
me binnen. Ze laten me niet meer los. 
Aanschouw ik de hemel, het werk van 
uw handen... Adembenemend. Wat is 
de mens dat Gij naar hem omziet.

Bron: Artway.eu (zoeken onder kunstenaar  

- Jan Pieter Gootjes)

Ludie Gootjes-Klamer woont in Zwolle en 
is naast beeldend kunstenaar Master of 
Education in Arts
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leerhuIs | Lucius de Graaff

Overigens is dit niet de eerste 
complottheorie waarin het zio-

nisme een rol wordt toebedeeld. Be-
kend zijn de Protocollen van de wijzen 
van Zion, waarin een verslag van een 
geheime vergadering van Joden om 
de hele wereld te onderwerpen. Deze 
protocollen schijnen een verzinsel te 
zijn van de Russische geheime dienst 
en zijn bedoeld om het anti-Joodse 
sentiment aan te wakkeren. Hitler 
maakte er dankbaar gebruik van in 
Mein Kampf.

Ik wil nagaan wat dit zionisme in-
houdt, los van allerlei verzinsels en 
complottheorieën, en de vraag stellen 
hoe wij als christenen daarmee om 
moeten gaan. Heeft de staat Israël 
recht op het ‘beloofde land’ zoals 
dat eens door God aan Abraham is 
beloofd? Moeten we de stichting van 

de staat Israël in 1948 zien als een 
direct ingrijpen van God? Heeft Hij de 
Israëli’s bewust teruggebracht naar 
Kanaän? Veel christenen beantwoor-
den die vragen positief. We noemen 
hen christenzionisten. 

Laat ik direct maar duidelijk maken 
dat ik het huidige Israël onmogelijk 
kan zien als een ‘planting Gods’, zoals 
het ook wel wordt aangeduid. De 
beloften aan het oude verbondsvolk 
zijn in Jezus Christus tot vervulling ge-
komen. Wanneer Hij zichzelf de ‘ware’ 
wijnstok (Joh. 15) noemt, is dit een 
duidelijke verwijzing naar de wijnstok 

uit Psalm 80: het volk Israël. Waar het 
volk Israël tekortschoot, heeft Jezus 
Christus volmaakt geleefd naar de wil 
van de landman.

Ben ik daarmee anti-Joods? Ik draag 
de staat Israël een warm hart toe en 
als soevereine staat moet Israël wor-
den verdedigd tegen de omringende 
vijanden. Maar ik ben tegelijk kritisch 
op het door christenen ondersteunde 
zionisme, waarbij de conflicten in en 
rond Jeruzalem een religieuze lading 
wordt gegeven. 

Ds. L.W. de Graaff is emerituspredikant 
en woont in Heerde

Voor nadere verantwoording zie mijn  
Leerhuis 'Wonen de Israëli's in het beloof-
de land?' op www.steunpuntbijbelstudie.nl

Christenzionisme

Jacko Holtland | al wat ademt

Kritisch op het 
door christenen 
ondersteunde zionisme 

Onlangs vroeg ik een Marokkaanse kennis naar zijn mening over IS (Islamitische 
Staat). Hij noemde de IS een zionistisch complot om de islam in diskrediet te 
brengen. Als mensen horen en lezen over de gruweldaden van IS, zullen ze een  
grote hekel aan moslims krijgen. En Israël heeft daar belang bij. Mijn kennis wist 
zelfs te vertellen dat de leider van IS, Al-Baghdadi, in dienst staat van de Mossad,  
de Israëlische geheime dienst.
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Niet zonder gemeente. Niet zonder 
God, de koning.

Net als de mieren kun je beter samen-
leven. Mieren zijn een volk. Hun 
wijsheid is het om niet bij de dag te 
leven. Zij verzamelen voedsel voor de 
winter. Het is wijs als je denkt aan de 
toekomst. De door God beloofde toe-
komst en samen daarin investeren.

Klipdassen, ze leven ook samen, in 
een kolonie. De ouderlingen staan op 
wacht en fluiten als er gevaar dreigt. 
Ze weten dat ze niet sterk zijn.
Daarom schuilen ze in de rotsen. Zo 
ook ik. Heer God, U bent mijn rots, bij 
U schuil ik.

leerhuIs | Lucius de Graaff

‘Vier dieren zijn de kleinste op aarde, 
maar ze zijn buitengewoon wijs:
de mieren: sterk zijn ze niet, maar al in 
de zomer leggen ze een voorraad aan;
de klipdassen: machtig zijn ze niet, 
maar ze maken holen in de rotsen;
de sprinkhanen: een koning hebben ze 
niet, maar ze rukken in slagorde op;
de hagedissen: je kunt ze met de 
handen vangen, maar ze dringen door 
tot in het paleis van de koning’ (Spr. 
30:24-28).

Een mier, wat is nu één mier? Een klip-
das, niet veel groter dan een konijn. 
Een sprinkhaan, ja, er zijn er van meer 
dan tien centimeter, maar toch. Een 
hagedis, daar zijn ook grote van, maar 
deze niet. De hagedis van Agur glipt 
door de kieren tussen de stenen van 
een paleis. Daarmee is de link gelegd. 
Naar ons mensen. Niet al te groot, 
niet sterk. Zeker in ons eentje niet. 

Jacko Holtland | al wat ademt

Vier kleine wijze dieren
Zijn deze vier dieren echt de kleinste op aarde? Ik ken wel kleinere. Zoek die ene prikmug 
op je kamer maar eens… Toch zijn deze vier niet al te groot, en vooral niet sterk. 

Ouderlingen staan 
op wacht en fluiten 
als er gevaar dreigt 

Sprinkhanen: men ziet ze niet graag 
in grote wolken komen. Een bijzon-
der volk is het wel. Er is geen koning, 
geen aanvoerder. Toch gaan ze als een 
leger in slagorde. Als het over gezag 
gaat: ‘één is uw Meester, en jullie zijn 
allemaal broeders’ (Mat.23:8). Als de 
gemeente Christus volgt is er geen 
andere koning nodig.

Dan de hagedis, een solist. Hij is niet 
sterk. Je kunt hem met de handen 
grijpen, als je snel bent. Wel woont 
hij in een koninklijk paleis. Elk mens 
van Christus woont in zijn paleis. 
Wees wijs als de hagedis. ‘Beter op de 
drempel van Gods huis, dan wonen in 
de tenten van de goddelozen.’ 

Ds. J. Holtland is predikant 
te Veenendaal-Oost
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Tonnis Groenveld, Ida Nijman-Stegeman, Charlotte Scholtens-de Vries en Riet Steenbergen-Busstra

Verleende volmacht

Boeken

Gezag: een aansprekend onderwerp. Wie heeft daar geen 
vraagtekens bij? Hoe te aanvaarden en uit te oefenen? 
Wat heeft het met verantwoordelijk zijn te maken?

Ds. J.J. ten Brinke en dr. A. de Muynck, Verleende volmacht. Nieuwe 
gehoorzaamheid in gezin, school, kerk en samenleving, 2014, Jongbloed 
Heerenveen, ISBN 978-90-8897-105-1, 176 pag., € 12,50

Dit boek beschrijft waarop alle macht 
en gezag gebaseerd zijn. Hoe spreken 
Oude en Nieuwe Testament over gezag 
en macht? De auteurs behandelen 
gezagsposities in gezin, school, kerk 
en samenleving. Als ouders moeten we 
onze kinderen een luisterende, ontvan-
gende houding leren. Hoe helderder de 
communicatie hoe meer erkenning en 
aanvaarding van het gezag. 

Motief voor godsdienstige opvoeding 
is het zondebesef dat zichtbaar is in 
heden en verleden. Alleen kennis van 
Gods Woord maakt het mogelijk dat 
kinderen hun hoop op God zullen 
stellen. Dat we een voorbeeldfunctie 
hebben (niet alleen in de kerk) waar 
geen dwang vanuit mag gaan en open 
en helder moeten communiceren; de 
gemeente is niet van de kerkenraad of 
predikant maar van de Heer! Bezinning 
en toerusting zijn nodig voor (nieuwe) 
ambtsdragers; ze hebben de plicht 
Gods Woord te onderzoeken zodat ze 
de goede richting kunnen wijzen. De 
houding van een christen ten opzichte 
van gezag en macht is niet uit op heer-
lijkheid, maar op dienen. Gelovigen die-
nen zich bewust te zijn van hun positie 

in Christus. Welke houding neem je in, 
wat is belangrijk? Kunnen we beschei-
den zijn, een bescheidenheid die God 
en zijn geboden dient? Discipline over 
jezelf is een voorwaarde voor christelijk 
gezagvol optreden. En voor iedereen 
geldt bescheidenheid, wees bereid je te 
schikken. 

Er zit wel een grens aan het ontzag 
voor het gezag, we moeten niet verge-
ten dat we God meer moeten dienen 
dan de mensen. Dat zien we tegen-
woordig ook in landen waar dictatuur 
heerst, met als gevolg veel vluchtelin-
gen. In de 21e eeuw staan we anders 
tegenover gezag dan vroeger. Individu-
alisme en zelfontplooiing staan ook bij 
ons hoog genoteerd. De auteurs roepen 
ons op waakzaam te zijn op verschil-
lende soorten gezag: het traditionele: 
bepaald door de afkomst van een leider, 
het rationele legale: gebaseerd op de 
positie van de leider en het charismati-
sche: gebaseerd op iemands persoon-
lijke kwaliteiten. 

Het is goed om te lezen hoe we samen 
een christelijke gemeente willen zijn, 
waarbij dienen voorop staat. In het 
boek staan geen oplossingen, maar om 

te lezen, praten en nadenken over je 
eigen situatie en daar wat aan te doen 
is altijd een pre. Verleende volmacht: 
je laten gezeggen door het Woord, je 
hierop concentreren en vertrouwen op 
de leiding van de heilige Geest is in de 
toepassing van groot belang. We zullen 
een biddende levenshouding moeten 
ontwikkelen. 

Er staan veel tips in het boek over hoe 
we op een goede, christelijke manier 
met elkaar kunnen omgaan. Thuis, op 
school, in kerk en samenleving. Het 
boek zet aan tot nadenken en spreken: 
hoe kan ik aan mijn eigen ontwikke-
ling werken en hoe kunnen we elkaar 
stimuleren. (INS)

Voor iedereen geldt 
bescheidenheid, wees 
bereid je te schikken 



Na drie delen ongemakkelijke 
teksten uit het Nieuwe Testa-
ment, nu een boekje over ge-
makkelijke teksten. Maatgevend 
bij de selectie was een ranking 
op www.topverses.com (alle 
afzonderlijke verzen uit de Bijbel 
op volgorde, afhankelijk van hoe 
vaak ernaar verwezen wordt op 
het internet). Heel bekende tek-
sten hebben de neiging om op 
de duur af te vlakken, vandaar 
dat Van Houwelingen juist deze 
voor het voetlicht haalt om hun 
‘onschatbare waarde en zeg-
gingskracht’ opnieuw te laten zien. 

De auteur heeft een top-25 van geliefde teksten samenge-
steld. Daarbij begint hij bij nummer 25 en telt terug, zodat er 
boven het 25e hoofdstuk een 1 staat. Zo komt het dat je eerst 
leest over Deo Volente (Jak. 4:13-15) en pas in het laatste 
hoofdstuk over de overbekende tekst (Joh. 3:16) ‘Want God 
had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft.’
Het is natuurlijk heel persoonlijk welke tekst iemands voor-
keur geniet. Niet alles sprak mij dan ook in het bijzonder 
aan. Sommige stukjes, zoals die over Maria (23), vond ik 
nogal breedsprakig. 
Elk hoofdstuk begint met een illustratie: een foto van het 
noorderlicht, een van de marathon van New York, maar 
ook het schilderij van de Emmaüsgangers van Rembrandt. 
Vervolgens een korte, eigentijdse inleiding als bruggetje naar 
bijbeltekst en meditatie. Achter in het boekje staat een han-
dig tekstregister. (RSB)

Toen ik begon te lezen had ik moeite met de term kerkelijke 
coach, omdat ik niemand kon bedenken die deze rol heeft. 
Uiteindelijk heb ik de bril van wijkcoördinator opgezet en 
begon ik zo te ontdekken wat dit boek hun te bieden heeft. 
Dat is best veel. Mooie dingen worden gezegd over het 
ambt aller gelovigen en over de diversiteit van gaven en 
talenten binnen een gemeente. Vragen zoals: hoe kun je 
mensen motiveren om hun gaven en talenten vruchtbaar 
in te zetten? Hoe voorkom je dat er conflicten ontstaan? 
Vooral de praktijkvoorbeelden ter verduidelijking van 
theorieën zijn sterk. ‘Coaching is de ander helpen zijn 
gaven te ontwikkelen door intensief naar hem te luisteren 
en te reflecteren op wat hij zegt. De coach stelt vragen 
die tot nadenken zetten.’ (p. 29) Het verschil tussen een 
coachingsgesprek en een pastoraal gesprek is dan ook dat 
het niet gericht is tot opbouw van het geloof en de relatie met 
de Heer, maar vooral gericht is op de uitwerking in gedrag 
en intermenselijk verkeer.Hoewel het boek niet geschreven 
is voor ouderlingen, diakenen en/of predikanten kunnen zij 
ongetwijfeld veel nuttigs oppikken, vooral uit de hoofdstukken 
11-13. De spanningen die kunnen voorkomen, doordat men 
vanuit verschillende waarden spreekt, geeft inzicht in hoe 

een conflict kan ontstaan. 
Maar ook handvatten om 
impasses te doorbreken.
Het boek is niet direct 
geschikt voor een 
bijbelstudieavond, maar 
iedereen die wel eens een 
moeizame vergadering heeft 
meegemaakt, kan zeker iets 
opsteken van dit praktische 
boek. (CSV)
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Handboek voor 
kerkelijke coaches

Onschatbare tekstenTonnis Groenveld, Ida Nijman-Stegeman, Charlotte Scholtens-de Vries en Riet Steenbergen-Busstra

Anne Pals, Handboek voor kerkelijke coaches, 2014, 
Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam, 
ISBN 978 90 5881 788 4, 160 pag., € 17,90 

Rob van Houwelingen, Onschatbare teksten. Een top-25 van 
geliefde passages uit het Nieuwe Testament met ongekende 
zeggingskracht, 2014, Buijten & Schipperheijn Motief 
Amsterdam, ISBN 978-90-5881-808-9, 160 pag., € 12,50
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Twee theologen hebben een boek ge-
schreven, en het is nog goed leesbaar 
ook!
De schrijver Reinier Sonneveld publi-
ceerde in 2013 De Stilte van God, nu 
heeft hij samen met Corjan Matsinger 
(van Youth for Christ) daar een jongeren-
uitgave van gemaakt. Dan hoef je geen 
400 bladzijden te lezen, maar slechts 
150!
En voor wie dat nog te veel is, heb-
ben ze filmpjes ingesproken met een 
samenvatting van de hoofdstukken. Te 
bekijken op YouTube onder de titel Het 
voordeel van de twijfel. 
Het boek zelf heet ook zo. Een tref-
fende titel: twijfel heeft het voordeel dat 
je niet in je ideeën vastgeroest raakt. 
Twijfel betekent dat het soms lastig 
kiezen is: welke kant wil je op, wat moet 
je geloven?
Reinier en Corjan beschrijven zeven 
‘deuren’ waardoor twijfel bij je binnen 
kan komen, bijvoorbeeld waarom zegt 

Het voordeel van de twijfel

God niets, waarom doet God niets aan 
ellende, is geloven onlogisch? 
De kracht van het boekje is dat het je 
aan het nadenken zet met pakkende 
teksten, ook als je allang volwassen 
bent (maar nog jong van geest). Dat 
maakt het volgens mij ook geschikt 
om er als bijbelstudievereniging enkele 
avonden aan te wijden, waarbij je de 
Stilte van God als achtergrond- en ver-
diepingsmateriaal kunt gebruiken, en 
de films en liederen waarnaar verwezen 
wordt in het boek als aanjager van een 
goed gesprek. Maar het is ook geschikt 
voor jezelf, als hulpje bij je twijfels, of 
om je vastgeroeste ideeën (kloppen die 
eigenlijk wel?) los te weken. (TG)

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor persoonlijke studie

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.

Huib Noordzij | en zó voort
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Reinier Sonneveld en Corjan Matsinger, Het voordeel van de twijfel, Buijten 
en Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2014, ISBN 978-5881-821-8, 154 
pag., € 11,90
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Zoek je een thema voor een bijbelstudie-avond? Kijk eens op 
de website van de GKv Pijnacker-Nootdorp, www.gkvpn.nl. 
Op deze site staat een aantal onderwerpen die als 
huisbezoekthema hebben gediend in de afgelopen jaren. 
Deze zijn ook geschikt om te gebruiken als bijbelstudie. 
Maar er staan ook preken, andere bijbelstudies en 
powerpoint-presentaties op. Neem eens een kijkje!



een geheel nieuw fenomeen was op 
het kerkelijke erf, zonder een histori-
sche voorganger. Gaan die ouderlin-
gen voortaan uitmaken wie wel en  
wie niet aan het avondmaal mag?  

En gaan classes bepalen welke predi-
kanten op de kansel mogen staan? En 
gaan synodes vaststellen wat in de ker-
ken wel of niet geleerd mag worden?

Bemoeizucht
Kerk en overheid hebben strenge 
grenscontroles toegepast om te waken 
dat zij elkaars domein niet betraden 
en innamen. De kerken wilden vrij zijn. 
Vrijheid is een karakteristiek kenmerk 
van het gereformeerd-protestantisme.

Pausen, concilies, synodes en  
vorsten hebben gestreden om 

hun kerkelijke overtuigingen op te  
leggen aan anderen. 
Na de Reformatie in de 16e eeuw 
erkenden de protestanten niet langer 
het gezag van een paus of concilie. 
In de kerk mocht niemand meer over 
iemand regeren. Alleen het Woord had 
gezag. Het onderwijs uit de Schrift 
werd verzorgd met behulp van cate-
chismi en samengevat in geloofsbe-
lijdenissen. Deze confessies kregen 
kerkelijk een afgeleid gezag. Zij zijn 
namelijk examinabel aan de Bijbel. 

Waarborgen
Kerkenraden kregen als taak de recht-
zinnigheid van de kerk en haar leden 
te bewaren en te bewaken. Om elkaar 
tot steun te zijn, zochten kerken elkaar 
op in meerdere vergaderingen. In 
protestantse landen werden kerkordes 
opgesteld, vooral om de woordverkon-
diging te waarborgen. Geen menselijke 
gezag meer dat het Woord in de weg 
kon staan. Maar ook geen kerkelijke 
ongebondenheid: een ander gevaar 
waartegen de kerk zich de eeuwen 
door heeft moeten beschermen.

Wantrouwen
De gereformeerde kerk heeft haar vrij-
heid zwaar moeten verdedigen, vooral 
tegenover de burgerlijke overheid, die 
tegelijk de kerk beschermde. Dat cre-
eerde een gespannen relatie. Vooral na 
de Reformatie keken de regenten wan-
trouwend naar kerkenraden, classes en 
synodes en zij hielden die nauwlettend 
in de gaten. Bedenk dat de ouderling 

Huib Noordzij | en zó voort

Wie is de baas?
Zolang de kerk bestaat is er veel te doen geweest over haar gezag. Wij geloven en belijden 
dat Christus koning is van zijn kerk. Kerkelijke ambtsdragers dienen de gemeente namens 
Hem. Tot zover is iedereen het wel met elkaar eens. Maar dan…? 

In de kerk werd 
gewandeld, gemusiceerd 
en vond sociale 
ontmoeting plaats 

Maar de overheid vreesde vooral drie 
dingen die haar bemoeizucht verklaren: 
1.     Kerkelijke vergaderingen konden 

een juk vormen, een nieuw paus-
dom.

2.   De overheid beschouwde de kerk 
als publiek domein dat onder haar 
invloed viel. In het kerkgebouw 
werd immers gedoopt, getrouwd 
en begraven. Daarin werd gewan-
deld, gemusiceerd en vond sociale 
ontmoeting plaats. Bestuurlijke 
mededelingen voor de burgerij 
werden vanaf de kansel voorgele-
zen of aan de kerkdeur gespijkerd. 
Bovendien werden er ook vaak goe-
deren of wapens opgeslagen. Haar 
bestuurlijke verantwoordelijkheid 
voor dit alles mocht niet worden 
afgenomen. 

3.   Het economisch belang legde veel 
gewicht in de schaal. Voorkomen 
moest worden dat kooplieden met 
hun personeel en gevolg zouden 
moeten uitwijken naar handelscen-
tra buiten ons land, omdat ze in de 
Nederlanden vanwege afwijkende 
geloofsovertuigingen kerkelijk ge-
weerd werden. 

Is dit verleden tijd? Wel een andere 
tijd. Maar wereldwijd staan gods-
dienstvrijheid en kerkelijk gezag nog 
altijd onder druk. Waakzaamheid blijft 
geboden. 
 

Huib Noordzij is auteur van o.a.  
Handboek van de Reformatie 
en woont in Barneveld
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Bijbelstudiedag in Steenwijk
De Bijbelstudiedag van 2015 wordt DV gehouden op 
12 mei in de Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk. De 
regelingscommissie, samengesteld uit leden van de 
vrouwenverenigingen uit Steenwijk, is al druk bezig 
met de voorbereidingen. Eén van de sprekers is ds. Erik 
Dwarshuis, het thema wordt nog bekendgemaakt. In het 
middagprogramma komt Engelien Sugijanto met het stuk 
"Hersenspinsels". De toegangsprijs is € 15, -, hiervoor 
krijg je een programma, thee of koffie met koek en in de 
lunchpauze een kop soep. 
We zien je graag op dinsdag 12 mei in Steenwijk.

Bijbelstudiedagmarkt
Ook dit jaar is er weer ruimte voor een 
gezellige markt. Als je iets wilt verkopen, 
voor een kerk of een ander goed doel, dan 
kun je een kraam reserveren voor € 35, - 
(dit is inclusief een toegangskaart voor 1 
standhouder). Wil je opgeven wat je verkoopt, 
voor welke organisatie en naam plus (e-mail)
gegevens van de contactpersoon? Graag vóór 
donderdag 23 april opgeven. Daarna krijg je 
meer informatie over de betaling en de gang 
van zaken. Reserveren bij: Marja den Ouden, 
Strielandsebeek 1, 8033 DT Zwolle, tel. 038-
4543875, e-mail: 
m.denouden@bijbelstudiebond.nl.
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Gevraagd
Harm Janssen, penningmeester en Katrien Janssens, voor-
zitter zijn aftredend. De penningmeester stelt zich herkies-
baar voor een nieuwe termijn van vier jaar. Voor eventuele 
tegenkandidaten kunnen namen opgegeven worden. Voor 
de functie van voorzitter komt het bestuur graag in contact 
met mensen die zich hiervoor beschikbaar stellen. Het is 
ook mogelijk om eerst een periode als tweede voorzitter 
mee te draaien in het bestuur.
De kandidaten dienen lid te zijn van de gereformeerde kerk 
(vrijgemaakt), affiniteit te hebben met bestuurswerk en bij 
voorkeur niet ouder dan zestig jaar te zijn.

Collecte Bijbelstudiedag 2014
De collecte heeft € 2710,54 opgebracht. De 
helft is overgemaakt naar Wycliffe (algemeen) 
en de andere helft naar het steunfonds voor 
Anne Christie Hellenthal. 

‘Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te 
erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten 
u te leiden en terecht te wijzen’

1 Tessalonicenzen 5:12

BondIg



colofonIn het volgende nummer

ADRESSEN

Voor de inhoud van WegWijs:
Toos Slot-van der Woerd, redactiesecretaris
Klaver 1, 7772 NX Hardenberg
tel. (0523) 268015
e-mail: redactie@bijbelstudiebond.nl

Voor abonnementen, adreswijzigingen etc.:
Administratie Gereformeerde Bijbelstudiebond
Postbus 7, 9780 AA Bedum
tel. (050) 3013636 (uitsluitend bereikbaar op 
woensdagochtend)
Voorkeur gaat uit naar contact per e-mail: 
administratie@bijbelstudiebond.nl

Voor aan- en afmeldingen van verenigingen 
en andere zaken die de Gereformeerde 
Bijbelstudiebond betreffen:
Secretariaat Bijbelstudiebond
Postbus 499
8000 AL Zwolle
e-mail: info@bijbelstudiebond.nl

WegWijs is een uitgave van de Gereformeerde 
Bijbelstudiebond
Alles over de bond vind je op  
www.steunpuntbijbelstudie.nl

Redactie WegWijs
Hoofdredacteur: Riet Steenbergen-Busstra
Eindredacteur: Ida Nijman-Stegeman
Redactieleden: Tonnis Groenveld, Katrien 
Janssens-Salomons, Charlotte Scholtens-de Vries, 
Toos Slot-van der Woerd, Frits Tromp.

Abonnementen WegWijs
Particulier abonnement: ¤ 17,50 per kalenderjaar 
(6 nummers)
Opzeggen: schriftelijk of via e-mail 
administratie@bijbelstudiebond.nl vóór  
1 december
Leden van bij de Bijbelstudiebond aangesloten 
verenigingen krijgen WegWijs gratis. 
Losse nummers verkrijgbaar door overmaking 
van ¤ 3,50 op NL74 INGB 0000 8394 84  
t.n.v. Geref. Bijbelst.bond te Bedum onder 
vermelding van ‘WegWijs’ met jaargang en nr. + 
uw naam en adres

WegWijs is ook op cd en in braille verkrijgbaar 
via CBB, Christelijke Bibliotheek voor blinden 
en slechtzienden, Postbus 131, 3850 AC, Ermelo, 
tel. (0341) 565499

Overname van artikelen is alleen toegestaan 
na toestemming van de redactie 

Vormgeving: IDD concept.communicatie.creatie 
www.idd.nu
Druk: Scholma, Bedum
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Voor de ogen van zijn leerlingen...
 
En allen werden vervuld van de 
heilige Geest

Breken met het vieren van allerlei 
feestdagen

Dan zal de heilige Geest u 
geschonken worden

Thema’s volgende nummers
mei/juni Gebed 
juli/augustus  Bijbelstudiedag  
   

Hemelvaart en Pinksteren



Voorbeeldige Voorbeelden, 
Opdracht & Opgave
Een impressie van het werkcongres 2014

Foto’s  Dick Hekman

Meer foto’s op www.steunpuntbijbelstudie.nl


