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Onderschikking

‘Onderschikking‘, daar ben je als mens altijd mee bezig! Of je dat bewust weet
of niet, maakt eigenlijk niet uit.

‘Onderschikking‘ en ‘onderschikken‘ zijn woorden die we hier op een
wat on-Nederlandse en ongrammaticale wijze gebruiken, omdat we
geen beter woord kennen om uit te drukken waar het hier om gaat. We
gebruiken ze als de vertaling van de Griekse woorden [hupotagê] en
[hupo tas‘sõ]. Ze hebben te maken met ‘onder-plaatsen‘; een schikking
in rangorde (plaatsing volgens een bepaalde orde) van hogere en lagere;
denk aan ‘ondergeschikte‘: een officier en zijn onder-geschikten. ‘Onder-
plaatsen‘ benadrukt het werk dat God doet, terwijl ‘onderschikken‘ meer
duidt op de houding die het schepsel in gaat nemen ten opzichte van
God en Christus Jezus.
Om het bijzondere gebruik van deze woorden te benadrukken splitsen
we het werkwoord ‘onderschikken‘ (bij vervoeging) niet in ‘schikken
onder‘, zoals bijvoorbeeld in: ik schik mij onder zijn bevel, maar we
blijven het als één woord schrijven: ik onderschik mij aan de overheid.

Je bent ‘ondergeschikt‘ aan God óf aan leegte óf aan iets dat geen resultaat
oplevert.

Leegte
Prediker schrijft vanaf Prediker 4 over leegte – ijdelheid heet het daar.
Hij komt tot de slotsom, dat alles ijdelheid is: ‘ijdelheid der ijdelheden
(…) alles is ijdelheid (Prediker 12: 8). Zijn slotwoord daarop luidt:
vrees God (…) want dit geldt voor alle mensen. Met de woorden van
deze Reisbestemming zouden we kunnen zeggen: Onderschik je aan
God!

Woorden je die in samenhang met onderschikking vaker hoort, zijn gehoor-
zaamheid of onderwerping.
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Je leest in de bijbel dat de hele schepping onderworpen is. Waaraan onderwor-
pen? Aan de vruchteloosheid. In Romeinen 8: 20 staat er dan ‘onderwerpen‘.
Onderschikken (onder-geplaatst) past beter bij de Griekse grond- tekst.
De schepping is in die bepaalde positie gezet door God. Wat er gebeurt in de
schepping lijkt daarom zonder resultaat te zijn; ‘in hope echter‘ staat er in vers
21. Nu is hoop in de bijbel niet een onzeker iets, dat wel of niet kan gebeuren.
Hoop is een verlangend uitzien naar wat God belooft heeft, dus naar wat vast
en zeker is. De tijd ervoor is echter nog niet aangebroken; is in Gods hand. De
volgende verzen laten dit duidelijk zien. Ook de Hebreeën 11 noemt hier voor-
beelden van. Ons vers, Romeinen 8: 21 – in hope echter – versta je beter als je
daarvoor leest: met een vaste en zekere verwachting. Wat is dan die zekere ver-
wachting van de schepping? Vrijheid! En dat heeft alles te maken met onder-
schikking! 
Loop even mee naar Spoor 1.

Spoor 1

In heel wat landen bestaat het leger uit vrijwilligers. In Nederland ook.
Militairen leren veel om taken goed te kunnen uitvoeren. De rode draad die
door hun leven als soldaat loopt, is dat zij gehoorzamen aan de hoger geplaat-
ste officier. Omdat zij zich niet verplicht hebben aangemeld, mag je zeggen, dat
zij vrijwillig de opdrachten uitvoeren. Eigenlijk zijn zij, als zij dat doen: ‘onder-
geschikt‘.

Het is bij soldaten erg scherp. Het is: wel of geen onderschikking. In de inlei-
ding van deze reisbestemming zag je, dat je in feite altijd ondergeschikt bent.
Pas dat eens toe op de soldaat. Hij (of zij) is ondergeschikt aan de leidingge-
vende. Doet de soldaat dat niet, dan is hij of zij ondergeschikt aan zijn onge-
hoorzaamheid.

Zo bezien heb je er als gelovige altijd mee te maken. Simpel: je bent onderge-
schikt aan God of niet.
Niemand in de wereld wil aan tirannie ondergeschikt zijn. Dat is een slechte
zaak. Maar een nog groter kwaad is het niet aan God ondergeschikt zijn.

Het goede bericht (evangelie) is, dat Christus Jezus in de wereld kwam om zon-
daren te redden. Dat lees je in 1 Timotheus 1: 15. Dat doet Hij 



103

en tegelijkertijd brengt Hij de geredde mens tot onderschikking aan Zichzelf.
Het gaat bij God niet om onderwerpen; Hij dwingt niets af! Het is niet zoals bij
landen die na een bloedige oorlog door andere landen zijn onderworpen, waar-
na de bevolking van zo‘n land vaak gedwongen wordt te doen wat de overheer-
ser zegt.

God onderschikt de mens door Zijn eigen Zoon te geven om gekruisigd te wor-
den. Op basis daarvan redt Hij de mens van hun zonden. Gered om onderge-
schikt te zijn aan God, Die liefde is.

Als je van iemand houdt, die ook nog eens veel voor je heeft gedaan, is het toch
niet zo moeilijk om te doen wat die ander fijn vindt?

Je onderschikken is antwoord geven op die onbegrijpelijke liefde van God. Het
woord voor God in het Grieks betekent ‘plaatser‘. (zie Reis-bestemming God)
Hij plaatst ons in Zijn grote plan waar Hij ons wil hebben. Hij is Plaatser, wij
zijn ondergeschikten. Om nog even terug te komen op Romeinen 8: 20 en 21:
je mag zeggen, dat God die hele schepping nu onderschikt aan vruchteloosheid:
je ziet veel mensen lijden. De hulp die wordt gegeven is een druppel op een
gloeiende plaat. Het lijkt allemaal maar weinig tot geen resultaat op te leveren.
Maar in de toekomst zal de schepping, dus jij ook, ondergeschikt zijn aan ‘de
vrijheid van de heerlijkheid van Zijn kinderen‘, die van die vrijheid nu al genie-
ten.

Het doel van God is onderschikking, dat lezen we in 1 Corinthiërs 15: 20-28.
Trek gekregen in meer? Zie Spoor 2

Spoor 2

Het is tijd om wat dieper op onderschikking in te gaan. In 1 Corinthiërs 15: 20-
28 komen wij het woord ‘onderschikken‘ zes keer tegen (NBG: onderwerpen).
Het gaat dan om het grote doel van Gods plan. Hij zal zijn: alles in allen (vers
28). Dan zal het allen betreffen. Als gelovige zie je nu al waar God naartoe wil.
In feite heb je steeds met onderschikken te maken, nl.: in verband met de over-
heid, in het gezin, in je werk of op school. Ook in de gemeente komt het naar
voren.
Om met dat laatste te beginnen, in 1 Thessalonicenzen 5: 12 lees je, dat er men-



104

sen zijn die leiding geven in de gemeente. Als gelovige word je opgeroepen hen
‘te erkennen en hen zeer hoog te schatten in liefde, om hun werk.‘ In 1
Timotheus 3: 1-7 en 5: 17-21 lees je over opzieners en oudsten die leiding geven
in de gemeente. Je ziet de door God gestelde orde.

In het dagelijkse leven kom je overal de door de overheid, het bestuur, gestelde
regels en wetten tegen; bijvoorbeeld met je auto 50 km per uur rijden binnen
de stad of in het dorp. In Romeinen 13: 1-7 schrijft Paulus, dat alle regeringen
en de bestuursvormen daaronder door God aangesteld zijn. Mensen die niet
geloven, moeten daaraan gehoorzamen, want er staat straf op overtreding. Als
gelovige onderschik je je vrijwillig aan die overheid. God heeft het zo ingesteld,
dus: onderschikking aan dat bestuur is hetzelfde als onderschikking aan God! 

In het gezin speelt het ook een belangrijke rol. Hier is zeker Efeziërs 6: 1-3 van
belang. Kinderen die hun ouders gehoorzamen en hen eren krijgen er een
belofte bij: ‘opdat het je welga (...).‘

Hoe deed Jezus dat? Lees Lucas 2: 51 aandachtig. Het woord ‘onderdanig‘ is dus
letterlijker ‘ondergeschikt‘. Denk erover na!

In Efeziërs 5: 22-33 wijst de brief op de relatie vrouw-man en man-vrouw. Wat
er staat, is glashelder. Lees voor die verzen eerst vers 20 en 21! Daar staat ‘aan
elkaar onderschikken‘! Onderschikking is de kern van de zaak! De vrouw aan
de man, reagerend op de liefde van de man. De man kent Christus als zijn
hoofd, neem 1 Corinthiërs 11: 3 erbij. De gemeente (en in dit vers in het bij-
zonder: de man) erkent Christus als hoofd en Christus God als hoofd.

Als het om werk gaat, lezen wij in Efeziërs 6: 5-8, dat werknemers hun werkge-
vers gehoorzamen. Het woord in de Griekse grondtekst dat met gehoorzamen
vertaald werd, is letterlijk: onder-horen, ook weer op vrijwillige basis, er is geen
moeten. Daarmee doen zij wat God wil. Daar lees je van volledige inzet zonder
bijbedoelingen. Lees Titus 2: 1-3: 2. Chris-tus is hierbij het grote voorbeeld
(Filippenzen 2: 5-11 en 1 Corinthiërs 15: 28).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


