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Rondblik 
 
M/V en beeld van God 
 
J.J. Schreuder 
 
Kunnen we nog wel verder komen in het onderlinge gesprek over m/v in de kerk? Is niet 
alles al gezegd? 
Op de conferentie in Harderwijk op 19 maart trof mij de opmerking van mevr. 
Almatine Leene dat het goed is in dit verband het ‘beeld van God zijn’ uit te diepen. 
 
Ik probeer met het onderstaande daar een bijdrage aan te geven op een interessant onderdeel. 
 
Gezagsverhouding? 
Als we denken aan de mens als beeld van God, dan komen we bij de opdracht aan man en 
vrouw om samen de aarde te bevolken, te beheren en in cultuur te brengen. Man en vrouw 
zijn beiden geschapen als kind van God. Daarom zijn zij gelijkwaardig. Beiden hebben niets 
van zichzelf, maar hebben alles te danken aan hun hemelse Vader die hen maakte. Ze zijn niet 
gelijk, maar in hun onderlinge verschil vullen zij elkaar op een prachtige manier aan. De man 
is niets zonder de vrouw en andersom. 
Bij het ‘beeld van God zijn’ kunnen we denken aan noties als: relatie, onderlinge liefde en 
samenwerking, dienstbaarheid aan elkaar. 
Een spannende vraag in het gesprek over de positie van man en vrouw in de kerk is: is het 
mogelijk om bij het ‘beeld van God zijn’ ook te denken aan een gezagsrelatie tussen man en 
vrouw, naar analogie van een dergelijke relatie binnen Gods Drie-eenheid? Of sluit het ‘beeld 
van God zijn’ juist elke vorm van ondergeschikt zijn uit? 
 
Twee standpunten 
In het gesprek hierover komen we twee standpunten tegen. Beide erkennen dat in het Nieuwe 
Testament soms duidelijk sprake is van gehoorzaamheid van Jezus Christus aan zijn Vader. 
De wegen gaan uiteen als het gaat over de interpretatie daarvan. Geldt die gehoorzaamheid 
van Jezus Christus aan zijn Vader alleen voor een bepaalde tijd? Staat die ondergeschiktheid 
alleen in verband met de gehoorzaamheid die de Here Jezus naar zijn menselijke natuur aan 
God moet bewijzen? Of staat Hij ook als de Zoon in een blijvende relatie van 
gehoorzaamheid tegenover zijn Vader? 
 
Volgens sommigen hoeven we hier niet lang over te praten. In de eerste eeuwen na Christus is 
over deze vraag al voldoende nagedacht. De kerk heeft ‘nee’ gezegd tegen de opvattingen van 
Arius. Denk aan de belijdenis van Nicea: Jezus Christus is als de Zoon van God waarachtig 
God uit waarachtig God. Elke vorm van subordinatie van de Zoon aan de Vader doet af van 
zijn ware God zijn. 
 
Maar op deze manier gaan we te kort door de bocht en doen we geen recht aan een aantal 
bijbelgedeelten die ik hieronder ter sprake breng. 
 
De Zoon is God 
Het is en blijft absoluut belangrijk om vast te houden aan de ware goddelijke natuur van de 
Zoon. Het blijft zaak de waarschuwing ter harte te nemen van de belijdenis van Athanasius, 
dat wie dit niet oprecht en standvastig gelooft, niet behouden zal kunnen worden. 
Eens probeerden de Joden Jezus te doden omdat Hij God zijn eigen Vader noemde en 
Zichzelf zo aan God gelijkstelde. De apostel Johannes vertelt daarover in zijn evangelie, 
hoofdstuk 5. En juist dit bijbelgedeelte is uitermate verhelderend voor ons over de onderlinge 
verhouding tussen God de Vader en God de Zoon. 
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Johannes 5 
Jezus heeft iemand op sabbat genezen. Omdat Hem daarover verwijten worden gemaakt, geeft 
Hij uitleg. Hij zegt: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook’ (vs. 17). 
Terecht leiden de Joodse leiders hieruit af dat Hij Zich aan God gelijk stelt. Want Jezus stelt 
Zich met deze woorden naast God, in zijn voortdurende werk om de schepping te laten 
voortbestaan. Hoe kan dat, als er maar één God is? 
Het volgende wat Jezus zegt, geeft hier duidelijkheid over. Jezus noemt Zichzelf de Zoon. Hij 
is God, maar niet een tweede God. Hij is als Zoon één met de Vader. De Zoon treedt niet 
onafhankelijk van de Vader op. Hij heeft niet zijn eigen programma. Jezus zegt het zo: 
‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen; en wat de Vader doet, dat 
doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien 
wat hij doet.’ 
 
Zoals vroeger een zoon vaak hetzelfde beroep als zijn vader ging uitoefenen en dat leerde 
door het van zijn vader af te kijken en na te doen, zo ongeveer mogen we ons voorstellen dat 
God de Zoon het werk doet dat Hij zijn Vader ziet doen. Het is blijkbaar een perfecte 
samenwerking. Vader en Zoon werken in een diepe eenheid: ‘Want zoals de Vader doden 
opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. De Vader zelf velt over 
niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd.’ 
God wil dat wij deze eenheid respecteren, en aan de Zoon gelijke goddelijke eer geven als aan 
de Vader: ‘Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet 
eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft.’ 
 
Eenheid én onderscheid 
Het is belangrijk om op te merken dat twee dingen hier samengaan: de Zoon is net zo echt 
God als de Vader. Niet een tweede God; dat zou strijdig zijn met het hele Oude Testament, 
dat leert dat er maar één God is. De Zoon is van de Vader onderscheiden, maar toch zó één, 
dat wij maar één God mogen vereren. Dat is de eenheid in wezen van Vader en Zoon. In die 
eenheid krijgt de Zoon dezelfde goddelijke eer als de Vader. Vader en Zoon zijn beiden God: 
die ene God die alleen waarachtig en eeuwig God is. 
Maar naast dat enkelvoud is er ook een meervoud: Vader én Zoon. En dat meervoud gaat niet 
over twee keer precies Dezelfde. Vader en Zoon zijn onderscheiden. Wat de Here Jezus hier 
zegt over de onderlinge relatie tussen Vader en Zoon, maakt duidelijk dat er binnen de 
wezenlijke eenheid ook een onderscheid is van Personen. Vader en Zoon werken in volle 
harmonie samen, maar wel in verschillende posities. Die posities zijn niet onderling 
uitwisselbaar. De Zoon volgt zijn Vader, Hij doet wat Hij Hem ziet voordoen. Jezus spreekt 
over zijn Vader als zijn Zender: ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en 
hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven …’ Dat het werk van de Vader en de 
Zoon in verschillende posities gebeurt, blijkt ook uit wat Jezus even later zegt: ‘Zoals de 
Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem 
gegeven.’ 
 
Onomkeerbare relatie 
Natuurlijk is het waar dat de Here Jezus Mens is geworden en naar zijn mensheid God 
gehoorzaamt. Maar als de Here Jezus spreekt over het feit dat Hij net als zijn Vader aan één 
stuk doorwerkt, dan heeft Hij het heel duidelijk ook over zijn goddelijke natuur. Dát begrepen 
de Joodse leiders heel goed. 
Ook naar zijn goddelijke natuur is er niet in wezen, maar wel in functie onderscheid tussen de 
Vader en de Zoon. Er is een vorm van gehoorzaamheid die de Zoon aan zijn Vader bewijst. 
De Zoon laat Zich vanuit de hemel naar de aarde zenden. De Zoon voert de wil uit van zijn 
Vader. Die onderlinge relatie is onomkeerbaar. De Zoon accepteert dat zijn positie als Zoon 
ánders is dan die van zijn Vader en weet Zich in die positie door zijn Vader geliefd. 
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Parallel in het gezin 
Ik zie hier een parallel met de relatie tussen man en vrouw in het gezin. Man en vrouw zijn in 
hun wezen, in hun mens-zijn, volstrekt gelijkwaardig. Tegelijk noemt de Bijbel de man in het 
huwelijk ‘hoofd’. En er wordt van de vrouw gevraagd om het gezag van haar man te erkennen 
(Ef. 5:22v). Maar kinderen behoren aan vader en moeder gelijke eer en gelijke 
gehoorzaamheid te bewijzen. 
 
Verschil in positie 
Wij behoren aan God de Vader en God de Zoon gelijke eer te geven. Maar de Zoon op zijn 
beurt blijft zijn eigen positie trouw. Hij gehoorzaamt zijn Vader, Hij blijft altijd de Zoon en 
vindt daarin eeuwige vreugde (vgl. Joh. 4:34). 
Op deze manier kunnen we teksten verstaan als: 
1 Korintiërs 11:3: ‘Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God 
het hoofd van Christus.’ 
1 Korintiërs 15:28: ‘En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon 
zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en 
allen zal regeren.’ 
Filippenzen 2:10-11: ‘opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op 
aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: “Jezus Christus is Heer”, tot eer van God, 
de Vader.’ 
 
Gezagsrelatie 
In Gods heilige Drie-eenheid is er dus een eigen positie van de Vader en de Zoon. Die posities 
zijn niet uitwisselbaar. En we mogen de relatie tussen Vader en Zoon, met alle eerbied, een 
gezagsrelatie noemen. Maar dan wel een gezagsrelatie van geheel unieke aard, zoals bij onze 
God alles uniek is. 
In die gezagsrelatie is de liefde allesbeheersend. God is liefde! En daarom is er niets wat ook 
maar lijkt op concurrentie. Liefde, gelijkwaardigheid én onderscheid in positie blijken samen 
te gaan. En ook daarin is onze God te prijzen tot in eeuwigheid! 
 
Blijkbaar hoeven onderlinge eenheid, volmaakte liefde, gelijkwaardigheid én een 
gezagsverhouding elkaar niet uit te sluiten. Voor de relatie man-vrouw betekent dit dat 
fundamentele gelijkwaardigheid én verschil in positie prachtig kunnen samengaan. Zo mag 
iets van God worden afgespiegeld. Ook zo kunnen man en vrouw beeld van God zijn. 
 
Bijbels onderwijs 
Dit werpt licht op de relatie man-vrouw in het huwelijk en in de kerk. Wat de Bijbel daarover 
schrijft, is niet zó cultuurbepaald, dat wij in onze sterk veranderde samenleving ándere wegen 
moeten gaan. Ten diepste is het bijbelse onderwijs hierover verankerd in wat God ons over 
Zichzelf vertelt: de onderlinge relatie tussen de Vader en de Zoon. Daarom is dit – goed 
begrepen – ook zo mooi. En daarom moeten we aan dit bijbelse onderwijs vasthouden.  


