Eer uw vader en uw moeder …
Exodus 20:12

Bron van het gezag
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en onderwijsgevende draagt een
afgeleid gezag dat herleid wordt tot
het vijfde gebod. Dáár ligt de bron. Het
vijfde gebod is een tussengebod. Het
staat tussen de geboden die gaan over de
verhouding tot God en de geboden die
spreken over de verhouding tot de naaste. Als het goed is ontmoet een kind in
de gezagsdrager God én de naaste. Wat
luistert dat nauw! … De gezagsdrager als
vertegenwoordiger van God; als hand
en stem van God. ‘Vader en moeder en
allen die over mij gesteld zijn’, zo zegt
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de Heidelbergse uitleg. Vandaar dat de
Westminster Catechismus vraagt: ‘Naar
wie wordt verwezen met de aanduiding
“vader en moeder”?’ Het antwoord is:
‘Bijzonder naar hen die door leeftijd en
gaven hun meerderen zijn en die God
als gezagsdragers gesteld heeft.’ Dit besef
wijst op diep verantwoordelijkheidsbesef.
Waarom worden die meerderen ‘vader
en moeder’ genoemd? Het antwoord
luidt samengevat: ‘Om net als natuurlijke
ouders liefde en genegenheid te uiten,
kinderen aan te sporen tot gewilligheid
en blijdschap in hun plichten.’ Zeker in
een tijd waarin de school meer en meer
de zorgen en taken van de ouders krijgt
toegeschoven – wat de onderwijstaak
verzwaart – is het goed om dit te beseffen. Al moet de grens tussen school en
gezin bewaakt blijven. Maar de vraag
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dringt toch: Zien de leerlingen achter
jou de hoogste Gezagsdrager? Zien ze
achter jou de Heere? Horen ze door jou
Zijn stem? Voelen ze in jouw voorbeeld
Zijn goede liefdedienst? Wat een mooie,
verantwoordelijke taak! Maar die kunnen we zonder Gods genade in Christus
Jezus nooit vervullen. We hebben Gods
bekerende genade nodig, om te kunnen
leven en om te kunnen sterven. Maar
zeker ook om voor de klas te kunnen
staan. Om het onderwijs te dienen,
vanuit het afgeleide gezag van het vijfde
gebod. Met hart en ziel.
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