AUTORITEIT

Hoofdstuk 6

God geeft de mens autoriteit om te heersen over de schepping. God stelt mensen aan als leiders en
geeft hun de bijbehorende autoriteit. Het is vanaf het begin duidelijk dat mensen een
verantwoordelijkheidsgebied krijgen en daar ontvangen ze automatisch autoriteit over. In onze tijd
wordt het woord autoriteit niet altijd positief gevonden, want mensen denken al snel aan
machtsmisbruik. Toch is autoriteit een goddelijk principe. Gezag dat voortkomt uit de positie die
mensen hebben, kan afhankelijk van de persoon goed of slecht gebruikt worden. Bij de
oorspronkelijke bedoeling van autoriteit gaat het erom dat je als gezagsdrager, net als God de Vader
en Jezus, mensen beschermt en helpt zodat ze volledig tot hun recht komen. Gezag is bedoeld om
een veilige omgeving te scheppen, waar mensen tot hun recht kunnen komen door te leren, zich te
ontwikkelen en te vermenigvuldigen en bijgestuurd te worden. God heeft gezag gegeven om de
principes van het Koninkrijk over te dragen. In het volgen van die principes gaat het niet enkel om
gehoorzaam te doen wat God van je vraagt, maar te volgen uit liefde die Hij voor je heeft.
Gezagsdragers hebben de vrije keus hoe ze hun macht gebruiken. Ze kunnen de macht gebruiken om
te dienen en anderen tot hun bestemming te brengen. Maar ze kunnen het ook gebruiken om er zelf
beter van te worden. Zoals in de vorige hoofdstukken beschreven, zijn ook gezagsdragers naar het
beeld van God gemaakt. God is liefde, Hij is waardig en goed. Hij geeft de mensen gaven en talenten
en een vrije keuze om zich te ontwikkelen. Als het karakter van de gezagsdragers in hun uiterlijke ik
ben gevormd is door afwijzing, misbruik, overheersing en vernedering, zal hun uiterlijke ik ben de
macht gebruiken om te onderdrukken, te vernederen en groei te verhinderen.
Leiders naar Gods hart
Ik vind het verbazend op welke manier God de Vader mensen uitkiest om het volk Israël te leiden.
Dat zijn niet altijd de types die jij of ik wellicht zouden uitkiezen. De vraag lijkt vooral te gaan over het
hart van de toekomstige leider. Abraham en Noach werden gekozen op basis van een rechtvaardig
leven, omdat ze luisterden naar Gods aanwijzingen. Rechtvaardig zijn vertaal ik met ‘doen wat God
zegt’. Het is liefde en genade in actie. Beide mannen waren toegewijd om Gods aanwijzingen te
volgen vanuit hun liefde voor God. God gaf hun autoriteit om een volk te stichten. Vreemd genoeg
waren beide mannen gewone kerels, die net als jij en ik ook de fout in konden gaan. God rekende
hen daar niet op af, integendeel; Hij ging gewoon met hen verder en bleef spreken over de
bestemming en droom voor hun families, die in beide gevallen zouden uitgroeien tot een groot volk.
Beide mannen hadden geleerd om te vertrouwen op de stem van God. Hun families volgden hun
vader en uiteindelijk werden Abraham en Noach vaders van meerdere volken.
David
David was een man naar Gods hart. Ondanks zijn overspel en de moord op Uria bleek God juist naar
zijn hart te kijken. God gaf hem gezag en daarmee macht om de reus Goliath te verslaan. Hij mocht
daarna in het paleis van koning Saul verblijven en werd aangesteld om het leger te leiden. Jaren later
was het Gods tijd om David eerst voor de stam Juda koning te maken, en daarna voor het hele
volk van Israël. David was de jongste van een groot gezin, hij moest op de schapen passen. Daar
leerde hij God kennen, Zijn stem te verstaan. Ook leerde hij beren en leeuwen verslaan. Je denkt dat
na het verslaan van de reus Goliath de weg geplaveid was naar de troon en het gezag over zijn volk.
Hij kreeg profetieën, werd door Samuel tot koning gezalfd, maar Saul werd jaloers op David, zijn
schoonzoon. David moest uiteindelijk vluchten en leefde zeven jaar lang op verlaten plekken. Er
kwamen vele vreemde vogels op zijn pad. Uit deze groep kwamen later zijn helden voort, mannen
die David graag wilden volgen om wie hij was, niet omdat hij een positie had gekregen.
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Rachab
Een ander voorbeeld is dat van de prostituee Rachab. Zij koos ervoor om de Israëlitische mannen die
haar land kwamen bespioneren te verbergen voor de mannen uit haar stad. Door deze handeling
werd ze een redder voor haar volk. Ze koos voor de God van Israël en niet voor haar eigen goden.
Haar volk kwam om doordat de muur rond Jericho instortte, maar haar familie werd gered
doordat Rachab hen had verzameld in haar huis, waar het rode koord naar buiten was uitgerold. Dit
stuk van de muur bleef staan. Door haar vertrouwen in de God van Israël en haar autoriteit werd de
familie gespaard.
Jezus en de twaalf discipelen
In het Nieuwe Testament zien we hoe Jezus twaalf mannen uitkoos. Gek genoeg geen geestelijke
leiders of priesters, maar vissers, een tollenaar en een verzetsstrijder. Er reisden ook vele vrouwen
met Jezus mee. Dat was in die tijd een directe breuk met de cultuur. In de Joodse cultuur ging het
vooral om de mannen. We lezen hoe Jezus eerst voorbeelden gaf over het nieuwe Koninkrijk: Hij
vertelde hoe God het eigenlijk had bedoeld. Hij demonstreerde de kracht van Gods Koninkrijk door
de vele wonderen die Hij liet zien. Daarna gaf Hij Zijn twaalf volgelingen het gezag dat Hij zelf ook
had. Later werden dat er zeventig. Jezus bleef naast hen staan en gaf steeds vaker opdrachten om
eropuit te trekken en het Koninkrijk te verkondigen en te demonstreren.
In de voorbeelden uit het Oude en Nieuwe Testament zien we dat opleiding een belangrijke factor is
in de vermenigvuldiging. Jezus deed dit op een heel doelbewuste manier. Hij was heel veel samen
met Zijn discipelen, soms met één van hen, soms met hen midden in een grote groep mensen. Er
werd vooral veel samen gegeten. Voor mij is Zijn grote voorbeeld niet dat Hij een leider was die Zijn
volgelingen overheerste, maar vooral iemand die er voor hen was en hen diende. Toch was Jezus de
Meester, de man met gezag over demonen, gezag over elke situatie, zelfs over de gezagsdragers. Hij
liet zien hoe Hij wandelde in de wil van de Vader. Het samen doen was Zijn manier van overdracht.
Gezag en machtsmisbruik
Gezag is de autoriteit die God je geeft voor de positie en de rol in je verantwoordelijkheidsgebied die
bij jouw identiteit hoort. Macht is de uitoefening van dat gezag om hen die onder jouw gezag staan
te beschermen, voor hen te zorgen en te ontwikkelen tot vruchtbaarheid. Een piloot heeft het gezag
gekregen van de maatschappij om het vliegtuig veilig naar de plaats van bestemming te brengen. Als
iemand onwel wordt tijdens de reis, kan hij zijn macht gebruiken om een tussentijdse landing te
maken zodat de persoon medische hulp kan krijgen. Zo wordt goed gebruik gemaakt van gezag en
macht. Als op dezelfde vlucht een kaper zijn geweer pakt en de cockpit binnendringt, heeft de kaper
daar geen gezag voor, maar gebruikt hij zijn macht om de piloot te dwingen van route te veranderen.
Hier zien we machtsmisbruik door een persoon die niet de gezagsdrager is.
Eigenlijk is satan een imitator die macht probeert te krijgen over het gebied dat God aan jou heeft
toevertrouwd. Dit gebied kan je gezin zijn, je bedrijf, school of fabriek. Satan probeert altijd jou als
gezagsdrager onder zijn controle te brengen en zo macht te krijgen over het gezin, de onderneming
of de school. Satan probeert jou als gezagsdrager zo ver te krijgen dat je de deur voor hem opendoet,
net als de piloot die het vliegtuig bestuurt door een kaper gedwongen wordt de route te wijzigen.
Als je als leider onder het gezag van Jezus jouw Koning leeft, heb jij gezag over satan en zijn
demonische rijk.
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OPDRACHT
Kijk nog even terug naar de les over DNA. Zoals we in deze les hebben gezien komt bij je DNA altijd
autoriteit. Als je nog eens terugkijkt naar de vorige les en je DNA, welke gebieden zie je dan als de
gebieden die God je toevertrouwt en waarover Hij je Zijn geestelijke autoriteit geeft?
Probeer te zien op welke gebieden je al staat in die autoriteit en op welke gebieden niet. Kun je
ontdekken wat je tegenhoudt om in die gebieden in gezonde autoriteit te gaan wandelen?
Welke stappen zou je willen zetten om te groeien in gezonde autoriteit?

PRINCIPE 6
Gezag is de autoriteit die God je geeft voor de positie en de rol in het verantwoordelijkheidsgebied dat bij
jouw identiteit hoort. Macht is de uitoefening van dat gezag om hen die onder jouw gezag staan te
beschermen, voor hen te zorgen en te helpen zich te ontwikkelen tot vruchtbaarheid.
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