
De	veiligheid	van		huwelijk	en	gezin.	
	
Veel	huwelijken	staan	enorm	onder	druk	in	deze	tijd.	Verbale	ruzies	tussen	de	man	en	de	
vrouw	die	soms	escaleren	in	fysiek	geweld.	Man	en	vrouw	die	geen	eenheid	vormen	naar	de	
kinderen	in	de	opvoeding	met	alle	gevolgen	van	dien.	Ongehoorzame	en	respectloze	
kinderen.	Veelal	met	een	brutale	mond.	Ongezeglijkheid,	onfatsoenlijkheid,	grof	taal	gebruik	
en	zelfs	vloeken	komt	vaker	voor	dan	ons	lief	is.		
	
Na	het	zoveelste	geval	dat	we	tegen	kwamen	in	de	gesprekken	met	mensen	die	kwamen	om	
hulp,	stelde	mijn	vrouw	de	vraag,	“wat	is	er	toch	aan	de	hand	met	al	die	vrouwen”?	
Ze	zijn	opstandig,	gaan	te	keer	tegen	hun	man	dat	de	honden	er	geen	brood	van	lusten	en	
als	ze	het	zat	zijn	zetten	ze	hun	vent	buiten	de	deur.	Je	kunt	wel	gaan	en	kom	nooit	meer	
terug.	En	we	hebben	het	dan	niet	over	wereldse	mensen	maar	over	christenen.	
	
Ik	dacht,	“ja	vrouw	je	hebt	gelijk	maar	wat	is	er	ook	aan	de	hand	met	al	die	mannen.	Zijn	het	
zulke	slapjanussen	en	nemen	ze	niet	meer	hun	taak	serieus.	Of	weten	ze	helemaal	niet	wat	
ze	behoren	te	doen	in	het	huwelijk	en	gezin?		
	
En	die	vrouwen,	het	lijkt	wel	alsof	ze	allemaal	gedemoniseerd	zijn.	De	man	krijgt	ook	geen	
enkele	kans	meer	om	te	doen	wat	hij	moet	doen.	En	als	hij	het	doet,	doet	hij	het	volgens	zijn	
vrouw	helemaal	niet	goed	met	het	nodige	commentaar	erbij.	
Het	lijkt	wel	trendy	om	je	trouwring	weg	te	gooien.	Man	of	vrouw,	het	maakt	niet	uit,	allebei	
doen	ze	het.	Sommigen	noemen	die	daad	van	de	ander	zelfs	een	verbondsbreuk.	Alsof	het	
huwelijksverbond	afhangt	van	een	ring.	Wiens	ring	draag	je	trouwens?	Wiens	naam	staat	er	
in	de	ring	die	je	draagt?	
De	verhalen	zijn	soms	zo	heftig	dat	je	je	wel	eens	afvraagt,	komt	dit	ooit	nog	goed.	
Tegelijkertijd	weten	we	dat	onze	God	bij	machte	is	om	alles	te	bewerkstelligen.	Hij	wil	en	kan	
alles	in	orde	brengen	echter	niet	tegen	onze	uitdrukkelijke	wil	in.	God	heeft	ons	een	eigen	
wil	gegeven,	en	respecteert	dat	ook.	Satan	en	onze	medemens	respecteren	veelal	niet	onze	
eigen	wil.		
Vaak	wordt	er	gezegd	“God	moest	ingrijpen	in	mijn	leven	en	op	een	zeker	moment	heeft	Hij	
ingegrepen	en	ben	ik	veranderd”.		Meest	is	het	dan	een	ernstige	gebeurtenis,	een	ongeluk,	
ziekte,	overlijden	van	een	geliefde	of	iets	anders	van	ernstige	aard.	Alsof	het	slechte	bij	God	
vandaan	komt.	Maar	de	bijbel	zegt	in	Jakobus	1:17	Elke	goede	gave	en	elk	volmaakt	
geschenk	is	van	boven	en	daalt	neer	van	de	Vader	der	lichten,	bij	Wie	er	geen	verandering	is,	
of	schaduw	van	omkeer. Ik	zeg	u,	God	wil	iedere	dag	ingrijpen	en	doet	dat	ook	vaak	maar	
anders	dan	wij	denken.	Hoe	vaak	leest	u	de	bijbel,	hoe	vaak	komt	er	een	waarschuwing	op	
uw	pad,	hoe	vaak	laat	God	iets	zien	door	een	gebeurtenis	of	iemand	zegt	wat	tegen	u?	En	
het	heeft	u	niet	veranderd.	Maar	juist	die	ene	keer	wel.	Toen	veranderde	u	wel.	Hoe	komt	
dat	toch?		
Ik	zal	het	u	zeggen.	Dat	was	het	moment	waarop	u	eindelijk	ging	luisteren!	Het	was	niet	het	
moment	waarop	God	eindelijk	eens	iets	deed.	Nee,	maar	het	was	het	moment	waarop	u	
eindelijk	eens	ging	luisteren	naar	God.	En	God	slaakte	geen	zucht	van	verlichting.	O	nee,	
anders	zou	Hij	bijna	aan	het	einde	van	Zijn	Geduld	geweest	zijn.	
	
Ik	stelde	de	vraag	aan	God,	“Vader	wat	is	er	toch	aan	de	hand	in	al	die	huwelijken	en	
gezinnen?	Na	enige	tijd	bepaalde	de	Heilige	Geest	mijn	denken	bij	een	gedeelte	uit	de	bijbel	



dat	altijd	een	bepaalde	uitleg	heeft	gekregen	maar	nooit	tot	volle	tevredenheid.	Altijd	waren	
er	toch	nog	een	aantal	punten	die	ik	en	velen	met	mij,	niet	konden	rijmen.	Het	klopte	
gewoon	niet	helemaal	en	als	je	langer	nadacht	klopte	het	helemaal	niet.	De	Geest	bepaalde	
mij	bij	1	Korinthe	11.	In	het	eerste	gedeelte	van	dat	hoofdstuk	wordt	er	gesproken	over	het	
dragen	van	een	hoed	voor	de	vrouwen	in	de	kerk.	Toch?	Vrouwen	die	bidden	of	profeteren	
moeten	een	hoed	op	hebben.	En	thuis	dan	als	de	vrouwen	bidden	of	profeteren?	Doen	ze	
dan	ook	een	hoed	op?	En	als	ze	niet	bidden	of	profeteren	in	de	kerk,	doen	ze	de	hoed	dan	
af?	Dat	dragen	van	die	hoed	geldt	overigens	alleen	voor	vrouwen	met	kort	haar.	Lang	haar	
bij	vrouwen	is	al	een	deksel	zegt	de	bijbel	dus	hoef	er	nog	niet	een	extra	hoed	bij	anders	is	
het	een	dubbel	deksel.	Sommige	vertalingen	spreken	over	een	macht	op	het	hoofd	hebben.	
Bij	sommigen	is	het	inderdaad	‘machtig’	wat	er	op	het	hoofd	staat.	De	persoon	eronder	is	
echter	nog	machtiger.	Hoe	is	zij	anders	in	staat	om	dat	‘machtige’	te	dragen?	
Die	macht	die	de	vrouw	moet	dragen,	draagt	zij	om	der	engelen	wil.	Worden	die	engelen	
anders	verleid	door	het	haar	van	de	vrouwen	of	door	wat	anders	wat	vrouwen	hebben?	Zijn	
engelen	te	verleiden?		
Over	wat	voor	engelen	gaat	het	eigenlijk	hier?	Gaat	het	over	goede	engelen,	die	God	dienen	
en	gehoorzaam	zijn?	Of	gaat	het	over	satans	engelen?	Laten	we	het	gedeelte	even	lezen.	
	
1	Korinthe	11:1-15	
	
1	Wees		navolgers	van	mij,	zoals	ik	navolger	van	Christus	ben.	
2	En	ik	prijs	u,	broeders,	omdat	u	in	alles	aan	mij	denkt	en	aan	de	overleveringen	vasthoudt,	
zoals	ik	die	aan	u	heb	overgeleverd.	
3	Maar	ik	wil	dat	u	weet		dat	Christus	het	Hoofd	is	van	iedere	man	en	de	man	het	hoofd	van	
de	vrouw		en	God	het	Hoofd	van	Christus.	
4	Iedere	man	die	bidt	of	profeteert	en	iets	op	zijn	hoofd	heeft,	onteert	zijn	hoofd.	
5	Iedere	vrouw	echter	die	bidt	of	profeteert	met	onbedekt	hoofd,	onteert	haar	eigen	hoofd,	
want	het	is	precies	hetzelfde	alsof	zij	kaalgeschoren	is.	
6	Want	als	een	vrouw	het	hoofd	niet	bedekt	heeft,	laat	zij	zich	dan	ook	maar	kaalknippen.		
Als	het	echter	voor	een	vrouw	schandelijk	is	kaalgeknipt	of	kaalgeschoren	te	zijn,	laat	zij	dan	
het	hoofd	bedekken.	
7	Een	man	moet	het	hoofd	namelijk	niet	bedekken,		omdat	hij	het	beeld	en	de	heerlijkheid	
van	God	is.	De	vrouw	is	echter	de	heerlijkheid	van	de	man.	
8	De	man	immers	is	niet	uit	de	vrouw,	maar	de	vrouw	uit	de	man.	
9	Want	ook	is	een	man	niet	geschapen	omwille	van	de	vrouw,	maar	een	vrouw	omwille	van	
de	man.	
10	Daarom	moet	de	vrouw	een	teken	van	gezag	op	het	hoofd	hebben,	omwille	van	de	
engelen.	
11	Evenwel	is	de	man	niet	zonder	de	vrouw,	en	de	vrouw	niet	zonder	de	man,	in	de	Heere.	
12	Want	zoals	de	vrouw	uit	de	man	voortkomt,	zo	is	ook	de	man	er	door	de	vrouw,	maar	alle	
dingen	zijn	uit	God.	
13	Oordeel	bij	uzelf:	is	het	gepast	dat	een	vrouw	met	onbedekt	hoofd	tot	God	bidt?	
14	Of	leert	ook	de	natuur	zelf	u	niet	dat	als	een	man	lang	haar	draagt,	het	een	oneer	voor	
hem	is?	
15	Maar	als	een	vrouw	lang	haar	draagt,	is	het	voor	haar	een	eer,	omdat	het	lange	haar	als	
een	bedekking	aan	haar	gegeven	is.	
	



In	dit	gedeelte	komt	een	bepaalde	hiërarchie	naar	voren.	God	is	het	hoofd	van	Christus,	
Christus	is	het	hoofd	van	de	man	en	de	man	is	het	hoofd	van	de	vrouw.	Is	de	vrouw	dan	
onderworpen	aan	de	man,	de	man	aan	Christus	en	Christus	aan	God?	Ja	inderdaad,	maar	
niet	in	de	negatieve	zin	zoals	ons	gevoel	zegt.	God	de	Vader	gaf	zijn	Zoon	aan	ons	om	ons	te	
dienen.		
Want	ook	de	Zoon	des	mensen	is	niet	gekomen		om	gediend	te	worden,	maar	om	te	dienen,	
en		Zijn	ziel	te	geven	als	losprijs	voor	velen.	(Markus	10:45)	
	
Zoals	Jezus	diende	zo	behoort	ook	de	man	te	dienen.		
	
Mannen,	heb	uw	eigen	vrouw	lief,	zoals	ook	Christus	de	gemeente	liefgehad	heeft		en	Zich	
voor	haar	heeft	overgegeven,	(Efeze	5:25).	
	
En	waarom	diende	Jezus	en	gaf	zichzelf	over?		
	
opdat	Hij	haar	zou	heiligen,	door	haar	te		reinigen	met	het	waterbad	door	het	Woord, opdat	
Hij	haar	in	heerlijkheid	voor	Zich	zou	plaatsen,	een	gemeente	zonder	smet	of	rimpel	of	iets	
dergelijks,		maar	dat	zij	heilig	en	smetteloos	zou	zijn.	(Efeze	5:25-26)	
	
Hoe	kan	de	gemeente	van	Christus	zonder	smet	of	rimpel	of	iets	dergelijks	zijn?	Hoe	kan	zij	
heilig	en	smetteloos	zijn?	Dat	is	alleen	mogelijk	dankzij	de	bescherming	van	Christus	die	het	
Hoofd	is	van	de	gemeente	en	het	hoofd	van	de	man,	en	de	man	het	hoofd	van	de	vrouw.	
	
want	de	man	is	hoofd	van	de	vrouw,		zoals	ook	Christus	Hoofd	van	de	gemeente	is;	en	Hij	is	
de	Behouder		van	het	lichaam.	(Efeze	5:23)	Het	hoofd	zijn	over	iets	staat	hier	dus	in	de	
betekenis	van	bescherming	bieden.	Bescherming	voor	aanvallen	van	buitenaf.	Waar	komen	
de	aanvallen	vandaan?	Juist	ja,	van	Satan	en	zijn	engelen.	En	voor	deze	engelen,	deze	
demonen	hebben	we	bescherming	nodig.	Daarom	is	het	belangrijk	om	onder	de	
bescherming,	onder	het	hoofd,	onder	het	gezag	te	blijven.	
	
Wat	gebeurt	er	als	we	gaan	bidden	of	profeteren?	We	nemen	dan	als	het	ware	de	leiding,	je	
bent	aan	het	woord	in	een	gezagspositie.	
Als	een	man	bidt	of	profeteert,	een	gezagspositie	inneemt	en	dat	doet	zonder	de	
bescherming	van	Christus,	zichzelf	dus	niet	onderwerpt	aan	het	hoofd,	het	gezag,	maar	zelf	
het	hoofd	wil	zijn,	is	de	bescherming	weg.	Hij	is	dus	een	onbelemmerd	doelwit	voor	
aanvallen	van	satan.	Als	een	vrouw	bidt	of	profeteert,	ofwel	een	gezagspositie	inneemt,	
zonder	bedekking,	zonder	bescherming,	zonder	erkenning	van	het	gezag	van	de	man,	is	zij	
dus	een	open	doelwit	voor	de	engelen,	de	demonen.		
	
Zou	het	geen	schande	zijn	voor	Christus	als	Hij	zich	zou	stellen	onder	de	bescherming,	de	
bedekking	van	de	man?	Zou	het	geen	schande	zijn	voor	Christus	als	hij	met	een	gedekt	hoofd	
voor	ons	zou	pleiten	bij	de	Vader?	Ja	toch?	Zo	ook	voor	de	man	als	hij	zich	stelt	onder	de	
bedekking	van	de	vrouw.	Als	de	vrouw	de	gezagspositie	gaat	innemen	van	de	man	is	de	man	
dus	onder	een	bedekking	en	is	hij	een	schande.	Bovendien	onteert	hij	God	omdat	de	man	
het	beeld	en	de	heerlijkheid	van	God	is.	Als	de	man	zich	dus	bedekt	met	het	gezag	van	
Christus	eert	hij	daar	God	mee.	Wie	wil	er	God	niet	eren?		



Alzo	ook	de	vrouw.	Zij	is	de	heerlijkheid	van	de	man.	Als	zij	zich	bedekt	met	het	gezag	van	de	
man	eert	zij	de	man	en	ontvangt	hij	heerlijkheid.	Welke	vrouw	wil	haar	man	niet	eren?	
	
Weet	u	wel	wat	voor	een	vent	mijn	man	is?	Het	is	een	bruut	voor	mij	en	de	kinderen,	met	
woorden	en	daden.		
Ja,	mannen	en	vaders,	geven	wij	onze	vrouwen	en	kinderen	een	reden	om	zichzelf	niet	te	
stellen	onder	het	gezag,	onder	de	bescherming?	Gedragen	wij	ons	als	Jezus	of	juist	niet	of	
zelfs	helemaal	niet?	Jezus	gaf	zichzelf	over	voor	ons	om	ons	te	reinigen	door	het	badwater	
van	het	woord.	Reinigen	wij	onze	vrouwen	en	kinderen	door	een	heerlijk	bad	van	woorden?	
Zoals	een	heerlijk	warm	bad	water	ons	kan	doen	ontspannen	en	alles	even	vergeten	doordat	
we	omringt	zijn	met	de	warmte	van	het	water.	Zo	ook	behoren	onze	woorden	te	zijn	voor	de	
ander.	Vriendelijke	woorden,	leven	gevende	woorden,	zegenende	woorden	en	woorden	die	
pleiten	voor	de	ander	en	niet	tegen	de	ander.	
	
Als	wij	als	mannen,	als	bedekking,	die	woorden	spreken,	de	houding	van	Jezus	laten	zien,	is	
het	voor	de	vrouwen	en	de	kinderen	niet	moeilijk	om	zich	te	dekken	met	dat	gezag.	Het	is	
niet,	eerst	gehoorzaamheid	en	dan	zal	ik	dienen.	Jezus	diende	eerst	en	daarna	erkennen	wij	
Zijn	gezag.	Zo	ook	wij	in	die	volgorde,	eerst	dienen,	dan	hebben	wij	de	erkenning.	
	
Nou	dan	komen	die	vrouwen	er	maar	makkelijk	vanaf.	O	ja?	Petrus	schrijft	in	zijn	brief	over	
de	houding	van	een	dienstknecht	tot	zijn	heer.	
	
1	Petrus	2;	
18	Huisslaven,	wees	uw	meesters	met	alle	ontzag	onderdanig,	niet	alleen	hun	die	goed	en	
welwillend	zijn,	maar	ook	die	verkeerd	handelen.	
19	Want	dat	is	genade,	als	iemand	om	het	geweten	voor	God	dingen	verdraagt	die	hem	pijn	
doen,	en	daarbij	ten	onrechte	lijdt.	
20	Want	wat	voor	roem	is	er	als	u	het	geduldig	verdraagt	wanneer	u	zondigt	en	daarvoor	
slagen	ontvangt?		Maar	als	u	het	geduldig	verdraagt	wanneer	u	goeddoet	en	daarvoor	lijdt,	
is	dat	genade	bij	God.	
21	Want	hiertoe	bent	u	geroepen,	omdat	ook	Christus	voor	ons	geleden	heeft;	Hij	laat		ons	zo	
een	voorbeeld	na,	opdat	u	Zijn	voetsporen	zou	navolgen;	
22	Hij,	Die	geen	zonde	gedaan	heeft	en	in	Wiens	mond	geen	bedrog	gevonden	is;	
23	Die,	toen	Hij	uitgescholden	werd,	niet	terugschold,	en	toen	Hij	leed,	niet	dreigde,	maar	het	
overgaf	aan	Hem	Die	rechtvaardig	oordeelt;	
	
En	dan	gaat	Petrus	verder	met	te	zeggen	in	hoofdstuk	3:	
1	Evenzo,		vrouwen,	wees	uw	eigen	mannen	onderdanig;	opdat	ook,	als	sommigen	aan	het	
Woord	ongehoorzaam	zijn,	zij	door	de	levenswandel	van	de	vrouwen	zonder	woorden	
gewonnen	mogen	worden,	
2	doordat	zij	uw	reine	levenswandel	in	de	vreze	des	Heeren	waarnemen.	
	
Dit	lijkt	me	duidelijk	genoeg	wat	hier	staat.	Ik	ga	dat	niet	verder	uitleggen.	
	
Mag	een	vrouw	dan	geen	leiding	nemen?	Zeker	wel,	maar	het	is	belangrijk	als	zij	haar	man	
als	gezagsdrager	erkent	en	de	eindverantwoordelijkheid	bij	de	man	laat.	Wanneer	zij	dat	niet	
doet	is	zij	een	onbeschermd	doelwit	voor	de	demonen.	De	demonen	hebben	een	open	



toegang	tot	haar	om	te	doen	wat	zij	willen.	De	vrouw	heeft	dan	niet	meer	de	leiding	maar	de	
demonen	nemen	het	stukje	bij	beetje	over.	
Volgens	de	bijbel	is	de	vrouw	het	zwakste,	het	meest	kwetsbare	vat.	Daar	moet	verstandig	
mee	omgegaan	worden.	Ook	door	de	vrouw	zelf.	
	
1Korinthe	11:	
5	Iedere	vrouw	echter	die	bidt	of	profeteert	met	onbedekt	hoofd,	onteert	haar	eigen	hoofd,	
want	het	is	precies	hetzelfde	alsof	zij	kaalgeschoren	is.	
6	Want	als	een	vrouw	het	hoofd	niet	bedekt	heeft,	laat	zij	zich	dan	ook	maar	kaalknippen.		
Als	het	echter	voor	een	vrouw	schandelijk	is	kaalgeknipt	of	kaalgeschoren	te	zijn,	laat	zij	dan	
het	hoofd	bedekken.	
	
Voor	iedere	vrouw	die	het	gezag	ofwel	de	bescherming	niet	erkent	van	de	man	is	het	
hetzelfde	alsof	ze	kaal	geknipt	is.	Want	als	een	vrouw	het	hoofd	niet	bedekt	heeft,	laat	zij	
zich	dan	ook	maar	kaalknippen.			
In	deze	tekst	lijkt	het	alsof	Paulus	zegt	dat	zij	zich	dan	maar	moet	laten	kaalknippen.	Met	
andere	woorden,	als	je	het	gezag	niet	erkent,	beter	laat	je	je	kaalknippen.	Maar	dat	is	niet	
wat	er	staat	in	de	grondtekst.	Een	paar	woorden	zijn	er	bijgevoegd.	In	de	grondtekst	staat	er	
dit;		Want	als	een	vrouw	het	niet	bedekt	heeft,	laat	zij	zich	ook	kaalknippen.		Met	andere	
woorden,	als	de	vrouw	het	gezag	van	de	man	niet	erkent	geeft	ze	ook	meteen	toestemming	
om	kaalgeknipt	te	worden.	Of	ze	dat	nu	wilt	of	niet,	ze	wordt	kaalgeknipt	oftewel	van	haar	
heerlijkheid	beroofd	door	de	demonen.	Zij	is	immers	de	heerlijkheid	van	de	man	als	zij	hem	
erkent	als	gezaghebbend.	Erkent	zij	dat	niet	dan	wordt	haar	heerlijkheid	geroofd	en	vervalt	
haar	man	tot	schande	omdat	zijn	heerlijkheid	gevende	deel	er	niet	meer	is.	
	
1	Korinthe	11:	
	
7	De	vrouw	is	echter	de	heerlijkheid	van	de	man.	
8	De	man	immers	is	niet	uit	de	vrouw,	maar	de	vrouw	uit	de	man.	
9	Want	ook	is	een	man	niet	geschapen	omwille	van	de	vrouw,	maar	een	vrouw	omwille	van	
de	man.	
10	Daarom	moet	de	vrouw	een	teken	van	gezag	op	het	hoofd	hebben,	omwille	van	de	
engelen.	
11	Evenwel	is	de	man	niet	zonder	de	vrouw,	en	de	vrouw	niet	zonder	de	man,	in	de	Heere.	
12	Want	zoals	de	vrouw	uit	de	man	voortkomt,	zo	is	ook	de	man	er	door	de	vrouw,	maar	alle	
dingen	zijn	uit	God.	
	
Ik	sprak	eens	met	mijn	moeder	en	zij	vroeg	mij,	“hoe	komt	het	toch	dat	het	tussen	je	vader	
en	mij	altijd	goed	is	gegaan”.	Niet	alles	ging	perfect	hoor	in	ons	gezin.	Maar	de	verhouding	
tussen	mijn	vader	en	moeder	was	altijd	goed.	Ik	vertelde	haar	dat	ik	van	mening	was	dat	het	
kwam	door	de	liefde	voor	elkaar.	Op	dit	moment	als	ik	dit	schrijf	zijn	mijn	vader	en	moeder	
76	en	77	jaar	jong	en	gedragen	zich	als	twee	verliefde	tortelduifjes.	Prachtig	om	te	zien.	En	
zeker,	deze	liefde	heeft	eraan	mee	gewerkt.	Tot	ik	deze	openbaring	kreeg	van	God	over	dit	
gedeelte.	Meteen	moest	ik	denken	aan	dat	gesprek	met	mijn	moeder.	Mijn	moeder	was	een	
vrouw	die	in	heel	veel	dingen	de	leiding	nam,	alles	regelde	met	een	enorme	voortvarendheid	
die	mijn	vader	niet	bezat.	Tegelijkertijd	erkende	ze	altijd	het	gezag	van	haar	man	en	lag	de	
eindverantwoordelijkheid	bij	hem.	Als	mijn	vader	het	niets	vond	gebeurde	het	ook	niet	en	



legde	mijn	moeder	zich	daarbij	neer.	Ze	erkende	en	respecteerde	altijd	zijn	gezagspositie	en	
plaatste	zich	zo	onder	zijn	bescherming.	Dit	deed	ze	overigens	onbewust.	Ze	kende	helemaal	
dit	principe	niet	maar	handelde	er	wel	naar.	Daardoor	is	zij	altijd	beschermd	en	is	hun	
huwelijk	zo	goed.		
Vrouwen	kunnen	voortvarender	en	doortastender	zijn	dan	mannen	maar	dat	is	niet	erg.	Prijs	
God	voor	zulke	vrouwen.	Lees	maar	eens	het	loflied	op	de	vrouw	in	spreuken	31.	Deze	
vrouw	was	behoorlijk	voortvarend	en	doortastend.		
Als	de	gezagspositie	van	de	man	erkent	en	gerespecteerd	wordt		zijn	de	vrouwen	beschermd,	
bedekt	voor	de	aanvallen	van	de	demonen.	
	
Maar,	zegt	u,	weet	u	wel	wat	er	allemaal	is	gebeurd	in	het	verleden?	Weet	u	wel	wat	hij	of	
zij	allemaal	gedaan	heeft?	Dat	is	niet	zomaar	weg	te	wissen.	Is	het	niet	weg	te	wissen	of	wilt	
u	dit	niet?	
	
Weet	u	wel	wat	God	doet	als	wij	gehoorzaam	zijn	en	er	voor	kiezen	als	we	nu	gaan	luisteren	
naar	zijn	raadgevingen	en	principes.	Of	denkt	u	het	beter	te	weten	dan	Hij.	Denkt	u	niet	dat	
God	zelfs	uw	verleden	zal	herstellen?		
	
Jesaja	58:7-11;	
7	Is	het	niet	dit,	dat	u	uw	brood	deelt	met	wie	hongerlijdt,en	de	ellendige	ontheemden	een	
thuis	biedt,	dat,	als	u	een	naakte	ziet,	u	hem	kleedt,	en	dat	u	zich	voor	eigen	vlees	en	bloed	
niet	verbergt?	
8	Dan	zal	uw	licht	doorbreken	als	de	dageraad,	en	uw	herstel	snel	intreden.	Uw	gerechtigheid	
zal	voor	u	uit	gaan	en	de	heerlijkheid	van	de	HEERE	zal	uw	achterhoede	zijn.	
9	Dan	zult	u	roepen	en	de	HEERE	zal	antwoorden,	dan	zult	u	om	hulp	roepen	en	Hij	zal	
zeggen:	Zie,	hier	ben	Ik.	Als	u	het	juk	uit	uw	midden	wegdoet,	het	uitsteken	van	de	vinger	en	
het	uitspreken	van	ongerechtigheid;	
10	als	u	uw	hart		opent	voor	de	hongerige,	en	de	verdrukte	ziel	verzadigt,	dan	zal	uw	licht	in	
de	duisternis	opgaan,	en	uw	donkerheid	als	de	middag	zijn.	
11	En	de	HEERE	zal	u	voortdurend	leiden,	Hij	zal	uw	ziel	in	dorre	streken	verzadigen,	uw	
beenderen	kracht	geven;	u	zult	zijn	als	een	bevloeide	tuin,	als	een	waterbron	waarvan	het	
water	nooit	ontbreekt.		
	
Bepaald	gedrag	van	mensen	komt	nooit	zomaar	en	is	veelal	ontstaan	door	gebeurtenissen	
uit	het	verleden.	Toch	is	iedereen		verantwoordelijk	voor	wat	hij	of	zij	zegt	of	doet,	of	juist	
niet	doet.	Tegelijkertijd	schuilt	er	vaak	een	schreeuw	in	om	aandacht.	Een	schreeuw	van	een	
ziel	die	hongert	naar	liefde,	begrip,	rust,	bemoediging,	waardering,	erkenning	of	wat	ook	
maar.	
Het	u	wel	eens	zo’n	plaatje	of	beeld	gezien	van	de	uitgehongerde	persoon	die	wat	te	eten	
krijgt?	Is	zijn	honger	gestild	bij	het	in	ontvangst	nemen	van	wat	hij	nodig	heeft	en	komt	hij	
dan	al	tot	rust?	Nee.	Zijn	honger	is	pas	gestild	als	hij	gegeten	heeft,	verzadigd	is	en	dan	pas	
komt	hij	tot	rust.	Daarna	ontvangen	we	pas	de	dank	van	deze	persoon.		
Wanneer	zal	ons	licht	doorbreken?	Als	we	niet	meer	op	onszelf	gericht	zijn	maar	juist	op	de	
behoeften	van	de	ander.	Jezus	richtte	zich	altijd	op	de	mensen	die	dat	nodig	hadden	en	niet	
op	zichzelf.	Hij	was	er	altijd	voor	de	ander.	Diende	voor	de	ander	opdat	hij	de	ander	zou	
winnen	voor	de	Vader.	Wilt	u	dat	uw	licht	doorbreekt	als	de	dageraad.	Richt	u	op	de	ander.	
Wilt	u	herstel	voor	u	zelf?	Richt	u	op	de	ander.	Wat	is	uw	achterhoede?	Is	dat	niet	uw	



verleden	dat	wat	achter	u	ligt?	De	heerlijkheid	van	de	HEERE	zal	daar	over	schijnen.	Als	u	
zich	richt	op	de	ander	zal	uw	duisternis	verlicht	worden	en	uw	donkerste	momenten	zijn	als	
de	middag.	In	de	middag	schijnt	de	zon	op	z’n	helderst.	
	
Mannen,	gedraag	u	als	koning	en	priester.	Dienend,	zegenend	en	wees	veilig	onder	de	
bedekking,	Christus.	
Vrouwen,	accepteer	en	respecteer	uw	man	als	gezagsdrager.	En	wees	veilig	onder	de	
bedekking	van	uw	man	en	Christus.	
	
6	………………God	keert	Zich	tegen	de	hoogmoedigen,	maar	aan	de	nederigen	geeft	Hij	genade.	
7	Onderwerp	u	dan	aan	God.		Bied	weerstand	aan	de	duivel	en	hij	zal	van	u	wegvluchten.	
(Jakobus	4:6-7)	
	
Als	wij	Gods	principes	volgen	zijn	we	allemaal	veilig	en	beschermd.	
	
Psalm	91;	
1	Wie	in	de	schuilplaats	van	de	Allerhoogste	is	gezeten,	zal	overnachten	in	de	schaduw	van	
de	Almachtige.	
2	Ik	zeg	tegen	de	HEERE:	Mijn	toevlucht	en	mijn	burcht,	mijn	God,	op	Wie	ik	vertrouw!	
3	Want	Híj	zal	u	redden	van	de	strik	van	de	vogelvanger,	van	de	zeer	verderfelijke	pest.	
4	Hij	zal	u	beschutten	met	Zijn	vlerken,	onder	Zijn	vleugels	zult	u	de	toevlucht	nemen,	Zijn	
trouw	is	een	schild	en	een	pantser.	
5	U	zult	niet	vrezen	voor	het	beangstigende	van	de	nacht,	voor	de	pijl	die	overdag	aan	komt	
vliegen,	
6	voor	de	pest,	die	in	het	donker	rondgaat,	voor	het	verderf	dat	midden	op	de	dag	verwoest.	
7	Al	zullen	er	duizend	vallen	aan	uw	zijde	en	tienduizend	aan	uw	rechterhand	–	bij	u	zal	het	
onheil	niet	komen.	
8	Slechts	met	uw	ogen	zult	u	het	aanschouwen,	u	zult	de	vergelding	aan	de	goddelozen	zien.	
9	Want	U,	HEERE,	bent	mijn	toevlucht.	De	Allerhoogste	hebt	u	tot	uw	woning	gemaakt.	
10	Geen	onheil	zal	u	overkomen,	geen	plaag	zal	uw	tent	naderen.	
11	Want	Hij	zal	voor	u	Zijn	engelen	bevel	geven	dat	zij	u	bewaren	op	al	uw	wegen.	
12	Zij	zullen	u	op	de	handen	dragen,	zodat	u	uw	voet	aan	geen	steen	stoot.	
13	Op	de		felle	leeuw	en	de	adder	zult	u	trappen,	u	zult	de	jonge	leeuw	en	de	slang	
vertrappen.	
14	Omdat	hij	liefde	voor	Mij	opgevat	heeft,	zegt	God,	zal	Ik	hem	bevrijden;	Ik	zal	hem	in	een	
veilige	vesting	zetten,	want	hij	kent	Mijn	Naam.	
15	Hij	zal	Mij	aanroepen	en	Ik	zal	hem	verhoren,	in	de	benauwdheid	zal	Ik	bij	hem	zijn,	Ik	zal	
hem	eruit	helpen	en	hem	verheerlijken.	
16	Ik	zal	hem	met	lengte	van	dagen	verzadigen,	Ik	zal	hem	Mijn	heil	doen	zien.	
	


