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Bijbels spoor
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Woordwaarde
Egbert Brink

Verstoorde relatie
Tegen de vrouw zei hij: ‘Je
zwangerschap maak ik tot
een zware last, zwoegen zul
je als je baart. Je zult je man
begeren, en hij zal over je
heersen.’
(Genesis 3:16)
Het conflict is al eeuwenoud en het is van alle tijden.
Overal in de geschiedenis zie
je het terug, het conflict tussen mannen en vrouwen. Het
prachtige evenwicht van de
schepping is verstoord en uit
balans geraakt.
Gelukkig is al het mooie van het samenspel niet verdwenen en nog steeds
herkenbaar. Maar vergeleken met de
oorspronkelijke bedoeling, zijn wij ver
verwijderd van de origine. Mannelijk
en vrouwelijk, bedoeld als naast elkaar,
is tegenover elkaar komen te staan.
Mannelijk en vrouwelijk, bedoeld als
eenheid, is los en onafhankelijk van
elkaar geraakt. De geschiedenis van de
mensheid draagt de diepe sporen van
dit conflict. Je ziet concurrentie, strijd
en onderdrukking, misbruik en manipulatie.
In de eerste plaats onderdrukking van
vrouwen door mannen. Mannen hebben de macht naar zich toe getrokken,
overheerst, gedomineerd. Vrouwen zijn
weggezet, gediscrimineerd, uitgebuit
en misbruikt. Tot op de dag van vandaag zie je dat gebeuren, wereldwijd,
maar ook dicht bij huis. Slachtoffers
van huiselijk geweld zijn vooral vrouwen (77%). Dat gaat over lichamelijk geweld en seksueel geweld, intimidatie…,
wat een ellende!

De andere kant is er trouwens ook.
Vrouwen kunnen evenzeer macht
laten gelden en manipuleren. Al hun
charmes inzetten of hun lichaam in de
strijd werpen om mannen naar haar
hand te zetten. En naast lichamelijk
geweld bestaat er zoiets als psychisch
geweld. Bij huiselijk geweld gaat het
bij 23% om mannelijke slachtoffers! Zij
worden psychisch onder druk gezet,
met woorden en emotionele dwang.
Vrouwen kunnen ook terreur oefenen
en intimideren.
Het conflict komt niet slechts van één
kant, het komt van twee kanten.

Verwijdering de oorzaak
De ellende begint met het omkeren van
de oorspronkelijke verhouding. Adam
is het eerst geschapen en krijgt een
daarbij passende verantwoordelijkheid
(Gen. 2:15-21). Niet Adam neemt het initiatief bij het nemen van de verboden
vrucht, Eva neemt de leiding. Zij heeft
zich laten verleiden door af te gaan
op wat de slang haar voorspiegelde:
je wordt klein gehouden door God en
kunt groter worden zonder God. Van
verbondenheid naar concurrentie met
God! Door een pact te sluiten met
satan, heeft Eva zich losgemaakt en
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de oorspronkelijke verhouding scheefgetrokken. Adam heeft het allemaal
laten gebeuren en zich laten leiden en
afleiden van God. Hij had zijn vrouw
moeten en kúnnen corrigeren (vgl.
Rom. 5:12).
Kijk wat er gebeurt als God Adam als
eerstverantwoordelijke aanspreekt.
Adam neemt nog steeds niet zijn verantwoordelijkheid. Dat doet hij niet
voor zichzelf, maar ook niet voor zijn
vrouw. Hij zegt niet wij, hij is volledig
op zichzelf gericht. Hij schuift de schuld
niet eens zozeer af op Eva, maar op
God: de vrouw die U mij gegeven hebt!
Hij maakt zich los van haar. De splijting
is een feit. Zo krijgt satan zijn zin. Hier
is de verwijdering compleet en wordt
het conflict geboren. In plaats van samen is het ‘ik’ geworden: onsamenhangend. Samen is geworden: ieder voor
zich, individu, dat is: ondeelbaar. Voortaan zullen mannen en vrouwen onafhankelijk van elkaar worden benaderd.

Verstoring tot gevolg
Onze goede God laat het er niet bij zitten. Hij zoekt mensen op waar zij zijn.
En vervolgens richt Hij zich tot de slang,
de vrouw en Adam, in de volgorde die
nu ontstaan is. God verklaart de oorlog aan de slang die het kwaad in de
wereld bracht. Daarmee doorbreekt Hij
het pact en plaatst zijn mensen weer
aan de goede kant. Ook onthult God
hoe het verder zal gaan in de geschiedenis. Wat de mensen kunnen verwachten, zodat zij zich voortaan daarop
kunnen instellen. God zegt dus niet hoe
het moet gaan (gebiedend), maar hoe
het verder zal gaan (voorzeggend). Het
zijn geen normen, maar feiten.
Er is gelukkig een verschil in aanspraak.
Satan en de slang worden vervloekt.
Maar dat geldt niet voor de mensen
zelf. Daar komen zij goed mee weg,
want op de aarde rust voortaan wel
een vloek. Die is aan de vruchteloosheid
onderworpen en zucht voortaan onder
de gebrokenheid. Er blijft veel moois
over: de aarde blijft bestaan, zwangerschap en moederschap blijven bestaan,
aantrekkingskracht van de seksen blijft
overeind, en ook werk en arbeid wordt
niet uit handen genomen (continuïteit).

Dus niet alles wordt de mensen afgenomen. Maar de verhoudingen zijn
voortaan verstoord en aangetast (discontinuïteit).
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Dit is allemaal het gevolg van zonde.
Zonde resulteert in on-verbondenheid,
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alle verhoudingen. De verhoudingen
zijn verstoord, tussen mens en schepping, moeder en kind, man en vrouw,
mens en arbeid. God voorzegt het en
laat de impact zien, zodat wij er niet
door worden overvallen en met alle
weerbarstigheid kunnen rekenen (realisme).
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De zwangerschap blijft intact, evenals
het moederschap. Dat is het goede
nieuws. Moederschap van alle levenden. Daarin zijn de samenwerking en
samenleving van man en vrouw overeind gebleven. Eva heeft de eerste geboorte dan ook als een groot geschenk
aanvaard: ‘Met de hulp van de HEER
heb ik het leven geschonken aan een
man’ (Gen. 4:1). God schakelt haar in als
moeder. Maar er komt een verzwaring
en grotere belasting bij.
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De zwangerschap wordt een zwaardere
last, en de bevalling zal zwoegen worden en afmatting betekenen. Het gaat
vast niet alleen over de pijn en moeite
van een bevalling. Heel de periode
wordt benoemd, alle moeiten die een
zwangerschap geven kan. Het woord
‘moeite’ duidt op fysieke pijn, maar
heeft ook een psychische reikwijdte,
in spanning en angst. Tot op de dag
van vandaag werkt dat door. Dat kan
zijn in de moeite om zwanger te raken,
maar ook alle bijkomende moeite en
ongemakken die een zwangerschap kan
opleveren.
In feite wordt Eva geraakt in haar moederschap. Dat zal niet onbekommerd
gaan. Het vindt plaats in een gebroken
werkelijkheid en daar zal ze de nodige
lasten van ondervinden. Als Eva naderhand terugkijkt op de geboorte van
Kaïn, heeft ze dat ook meegemaakt. Zij
is moeder van een dader en moeder van
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een slachtoffer geworden. Die moeite is
dubbelop. Zij heeft pijnlijk ervaren dat
voortaan geen geboorte meer in het
paradijs plaatsvond. In elk nieuw leven
dat geboren wordt, kondigt zich tegelijk
de moeite van het sterven aan.

Getrokken richting de man
Je zult je man begeren… Om te beginnen die constatering met wat blijft.
Het verlangen is niet weg, de aantrekkingskracht tussen man en vrouw blijft.
God heeft die laten bestaan. Het woord
voor begeren/verlangen is zeldzaam,
maar het komt ook voor in Hooglied.
Dan zegt het meisje het over de jongen:
‘Ik ben van mijn lief en hij verlangt naar
mij’ (7:11). Maar hier in Genesis staat
het in een andere context, namelijk van
verstoring en dreiging.
Het wordt tegen Eva gezegd op het
moment dat Adam afstand van haar
heeft genomen. Zij was geschonken als
‘tegenover’: volwaardige hulp. Maar hij

heeft haar niet meer nodig, hij moet
haar niet meer. Wat nu? Zij heeft nog
steeds haar aantrekkingskracht behouden. Zij wordt nog naar haar man
toe gedrongen. Zo zal dat blijven gaan,
voorzegt God. Je zult je gedrongen
voelen om houvast, geborgenheid en
zekerheid bij hem te zoeken. Je zult je
aan hem willen binden, bang dat hij

wegloopt en je alleen laat. Je zult merken dat je het niet alleen af kunt. Je zou
misschien zonder hem willen, maar je
kunt niet om hem heen.

Zorg wordt overheersing

De reactie op het verlangen van de
vrouw zal zijn: hij zal over je heersen.
Wat je van een man mocht verwachten
Die begeerte kan ook ontaarden. Dan
in de schepping, was: initiatief nemen,
wordt het een drang om iets gedaan
vooropgaan, zorgen voor haar, geven
te krijgen van de man. Dan is het geen
om haar, ingaan op haar, samenwerken
zuiver verlangen meer. Denk aan de
met haar. Adam was als een primeur,
manier waarop Tamar zich gedrongen
maar niet superieur geschapen. Nergens
voelde om zich als hoer aan Juda op te
heeft bij de schepping geklonken dat
dringen. Denk aan de vrouw van Potifar de man over zijn vrouw heerste (wel
die Jozef om haar vinger wilde winden
dat zij samen over de schepping zouof Delila die Simson bespeelde. Maar
den heersen, maar daarvoor kiest de
ook Lea en Rachel die Jakob voor zich
schrijver een ander Hebreeuws woord,
probeerden te winnen en
raadaa). Hier klinkt het:
alle charme inzetten om
hij zal over je heersen. Dit
Niet superieur
zijn aandacht te krijgen. Of
is opnieuw geen opdracht,
geschapen
dat deze vrouwen zekerheid
maar een voorzegging. De
en houvast probeerden te
man zal onderwerpen, overvinden bij haar man door het krijgen
heersen, superieur willen zijn. Hij zal
van kinderen.
misbruik maken van je houding, je verEr zijn uitleggers die zo ver gaan dat
langen naar binding en zekerheid. Hij
ze dit verlangen uitleggen als puur
buit het uit. Hij zal gaan domineren en
vijandige begeerte. Het verlangen van
je klein houden. Hij zal afstand schepvrouwen om te domineren en regie te
pen waar je eenheid wilt. De harmonie
voeren. Zelfs een agressief verlangen
is voortaan veranderd in concurrentie.
om het leiderschap van de man te
weerstaan. Vrouwen die de baas wilZo is het inderdaad gegaan. Eeulen spelen over mannen en uit zijn op
wenlang kon een ongehuwde vrouw
zijn positie. Emancipatie die doorslaat.
nauwelijks in de maatschappij standZij baseren zich op de woorden van
houden. Zonder huwelijk had zij geen
Genesis 4:7, waar dezelfde woorden
toekomst. Ze had de man nodig voor
worden gebruikt tegenover Kaïn: Hanhaar sociale zekerheid en acceptatie.
del je slecht, dan ligt de zonde op de
En wat voor ellende heeft polygamie
loer, begerig (verlangen) om jou in haar (naast de sociale bescherming) niet
greep te krijgen; maar jij moet sterker
gegeven, bij Abraham en later bij Jakob.
zijn (heersen).
En dan die schijnheiligheid van Juda.
Zelf naar de hoeren gaan, en als van
Toch is dat niet zo waarschijnlijk, omTamar hoererij bekend wordt, roept
dat het heersen bij Kaïn een opdracht
hij dat ze verbrand moet worden (Gen.
is, terwijl het in Genesis 3:16 duidelijk
38:24). Totdat bekend wordt dat hij zelf
telkens over een voorzegging gaat.
in geding is.
Bovendien is in Genesis 4 de zonde als
macht voorgesteld en geen persoon
In een aantal culturen verschilde een
met emoties, daar is het duidelijk fivrouw niet veel van een slaaf of slavin:
guurlijk bedoeld. Het accent ligt hier
als bezit van de man. Echter wanneer
sterker op de aantrekkingskracht van
Sara haar man Abraham ‘heer’ noemt,
vrouwen in de richting van mannen,
sluit dat niet uit dat Abraham van God
om zich aan hem over te geven. En er
moet luisteren naar haar opdracht
staat ook niet: verlangen om te do(Gen. 21:12)! Maar vrouwen hebben in
mineren of een positie te bevechten
de loop van de geschiedenis met name
(verlangen tegen). Maar eenvoudig: ver- geleden onder de heerschappij en terlangen naar of begeren dat op de anreur van mannen. Deze geschiedenisdere sekse gericht is om zijn aandacht
sen van overheersing en onderdrukking
te krijgen. Met de bedoeling samen te
zijn met vele te vermenigvuldigen tot
leven of samen te werken door iets van
op de dag van vandaag. Vrouwenhanhem gedaan te krijgen.
del, verkrachting (zelfs in het huwelijk),
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porno, verlagen van vrouwen tot sloof
met als enige recht het aanrecht.
Mannen hebben de macht naar zich
toegetrokken of vrouwen hebben hun
die macht verleend (die kant is er ook!).
Heersen duidt vaak op angst dat de
macht bedreigd wordt. Of angst dat
je positie wordt aangetast of dat je
die dreigt te verliezen. Wie heerst is
wantrouwend, wie heerst is eenzaam,
bang om zich kwetsbaar op te stellen.
Achter hoeveel autoritaire mannen
gaat ten diepste geen angst schuil!?
Een heerser wordt hard en gaat mensen tot werktuig maken. Hij kan zich
niet geven, alleen maar eisen. God de
Schepper onthult dat aan het begin in
Genesis 3:16. Hij heeft het voorzien en
aangekondigd. Alles het gevolg van de
splijting van de eenheid in het begin.
Van de beginne was er volstrekte harmonie tussen man en vrouw, ondanks
het verschil in positie (Gen. 2:15-25).
Het oorspronkelijke zorgen voor en verantwoordelijkheid nemen van Adam is
ontaard in macht uitoefenen en heersen.

ook dit eeuwenlange conflict tussen
mannelijk en vrouwelijk te bezweren.
En hoe doet Hij dat? Hij doorbreekt de
machtsstructuur die is ontstaan door
te spreken in termen van hechten. Hij
doorbreekt de rivaliteit door de eenheid
te herstellen. Zonder overigens de ongelijkheid op te heffen! Jezus doet dat
door middel van de twee sleutelwoorden: liefhebben en dienen. Wat in het
huwelijk begint, moet zijn uitwerking
krijgen in de samenleving.

Herstel van de verhouding in
Christus

Christus noemt zichzelf het Hoofd van
zijn gemeente. Dat is niet hetzelfde als
de Baas zijn en macht uitoefenen. Als
Paulus dit uiteenzet in Efeziërs 5, merk
je dat Hij als Hoofd zichzelf helemaal
heeft gegeven: Hij is gekomen om te
dienen. Hij heeft zich ook in liefde gegeven om mensen voor zich te winnen.
Als de man hoofd genoemd wordt van
zijn vrouw, is hij niet heerser! Hij wordt
geroepen om Christus te weerspiegelen. In heel Paulus’ betoog komen de
woorden ‘macht’ en ‘heersen’ niet voor.
Hoofd zijn is het tegenovergestelde van
heersen, van onafhankelijk zijn, een
eigen leven willen leiden, individualistisch zijn. Het betekent verantwoordelijkheid nemen.

Als Christus op echtscheiding wordt
aangesproken, gaat Hij helemaal terug
naar het begin: de origine van mannelijk en vrouwelijk. Hij is gekomen om

Mannen en vrouwen worden niet in
een machtsverhouding of concurrentieverhouding geplaatst, maar in
een liefdesverhouding. Het is waar dat

vrouwen worden opgeroepen zich te
schikken naar haar man, maar als aan
de Heer! Dus in liefdevolle erkenning,
als mannen zich evenzo opstellen. Zijn
liefde drijft angst uit. Maar ook door
mannen te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor hun vrouw en hun
gezin. Hoofd zijn betekent zorg bieden
en je verantwoordelijk weten voor het
welzijn van de ander.
Christus herstelt de gelijkwaardigheid
door Geestverwantschap. En als Paulus
de vrouw de heerlijkheid van de man
noemt, gaat het over liefde en waardering. Immers, de liefde is de heerlijkheid
van Christus. Als de man daadwerkelijk
hoofd is van zijn vrouw, bewijst hij
haar eer, betrekt haar in alles en doet
haar recht. Hij houdt geen stand op,
koestert geen wantrouwen, neemt
geen afstand, trekt zich niet terug,
maar vraagt en geeft hulp. Het is zijn
eer dat zij alle ruimte krijgt en groeit in
zelfstandigheid. Dit relatieherstel van
gelijkwaardigheid is veel beter dan het
breekijzer en de revolutie van de emancipatie. Ook al is die emancipatie zelf
veroorzaakt en opgeroepen door mannenoverheersing.
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Kroniek
Pieter Boonstra

M/V rapport: een
fundamentele koerswijziging…

Zoals de opstellers zelf aangeven,
betekent het nieuwe rapport van
deputaten M/V en ambt Samen
dienen een breuk met het verleden.
Tot nu toe is het namelijk zo dat in
onze kerken alleen mannen in het
ambt mogen dienen. Vrouwen
mogen dat niet. Dit rapport pleit
nu onomwonden voor openstelling
van alle ambten voor de vrouw.
‘De bestudering van de bekende en
minder bekende teksten over mannen
en vrouwen, over gezag en dienen,
over spreken en zwijgen, over leiden
en leren heeft ons de vrijmoedigheid
gegeven om vrede te hebben met deze
breuk met het verleden’ (p. 62).
Deze conclusie wordt onderschreven
door alle deputaten. Er is geen sprake
van een meerderheid en minderheid,
zoals bij het rapport uit 2014, maar er
is sprake van unanimiteit. Deputaten
zijn dus allemaal van mening dat het
niet tegen de Bijbel ingaat wanneer
de ruimte voor de vrouw in het ambt
wordt bepleit. Waarbij ze dan opmerken: ‘Dit betekent (…) een breuk met de
traditionele manier van uitleggen van
de zwijgteksten’ (p. 67).

Traditionele manier
En juist deze laatste zin doet de vraag
opkomen wat in dezen met ‘traditioneel’ bedoeld wordt. Hoe ziet die

manier van uitleggen eruit? En wat is
het verschil met de manier van uitleggen die deputaten voorstaan? Wie het
rapport doorleest, krijgt helaas geen
antwoord op deze vragen. Nergens
worden deze voorvragen in het rapport expliciet aan de orde gesteld. Dat
is jammer, omdat op de vorige synode
uitgebreid gesproken is over hoe in het
toenmalige rapport de Bijbel gelezen is.
En omdat de synode met nadruk níet
heeft ingestemd met de onderbouwing
die in dat rapport voor de openstelling
van de ambten voor de vrouw werd gegeven. Hoewel die onderbouwing toen
als ‘schriftuurlijk’ werd gepresenteerd.
De vraag is dan ook hoe de onderbouwing van het nieuwe rapport eruitziet.
Ook nu wordt deze onderbouwing ons
voorgehouden als ‘volkomen bijbels’.
In het vervolg wil ik proberen deze vragen te beantwoorden.1 Dat doe ik door
allereerst te omschrijven wat het betekent wanneer een bepaalde opvatting

‘bijbels’ is. Wanneer is er precies sprake
van een ‘bijbelse onderbouwing’ en
wanneer niet?
Het antwoord op deze vraag is daarom
van belang, omdat we als kerken een
kerkverband vormen dat voor alles zijn
basis zoekt in Gods Woord. Daar is ons
veel aan gelegen. Het stempelt namelijk onze identiteit. De Bijbel heeft voor
ons het laatste gezag. Zoals, volgens het
verslag van het Nederlands Dagblad,
op een van de regioavonden treffend
is verwoord: ‘Als er één ding niet mag
in de gereformeerde kerk is het komen
aan het gezag van de Bijbel.’ Daarmee
wordt de vraag nog klemmender. Wat
is dan precies ‘bijbels’ en wat niet? En
wanneer is er sprake van ‘bijbels gezag’
en wanneer niet?

Drie punten
De ‘traditionele’ manier van bijbellezen,
zoals we gewend waren, beantwoordt
deze vraag in drie delen. In een eerder
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artikel ‘Zijn wij consequent in ons bijbellezen’ heb ik dit uitgebreid aangegeven en verwoord.2 Daarom zal ik nu iets
korter zijn.
In de eerste plaats neemt deze manier
zijn uitgangspunt in de tekst van de
Bijbel: datgene wat er geschreven staat.
In artikel 3 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) hebben we met elkaar
beleden dat God zelf ervoor gezorgd
heeft dat zijn geopenbaarde Woord op
schrift gesteld is. En in artikel 7 belijden we dat deze heilige Schrift ‘de wil
van God volkomen bevat’ en dat het
daarom niet geoorloofd is ‘anders te
leren dan ons reeds geleerd is door de
Heilige Schrift’. Oftewel, wanneer je de
Bijbel leest, is het van belang dat je de
tekst of teksten in de Bijbel zorgvuldig
leest en recht doet.
In de tweede plaats rekent de ‘traditionele’ manier met de heilsgeschiedenis.
Dat betekent: God heeft op een bepaald moment in de tijd gehandeld en
gesproken met het oog op de verlossing
(het heil) van zijn volk. Er is sprake van
een ontwikkeling die begint in Genesis
3:15 (de moederbelofte) en eindigt in

hun leer over de Here Jezus, bijvoorOpenbaring 21 en 22 (de vervulling van
al Gods beloften). Het is van belang om, beeld de betekenis van zijn sterven en
opstanding en hun leer over gemeentebij het lezen van de Bijbel, je van deze
zijn met het oog op de wederkomst.
ontwikkeling bewust te zijn. Voor wat
Dat het hier niet om een kleinigheid
betreft het Oude Testament geldt dat
gaat, blijkt daaruit dat zowel de apos‘de schaduwachtige eredienst van het
tel Paulus als Johannes
oude verbond en de gebruiken die door de wet
De apostelen hebben het in hun brieven heel
scherp stellen. ‘Wanneer
waren voorgeschreven,
het ons geleerd
iemand u iets verkondigt
met de komst van Chrisdat in strijd is met wat ik
tus hebben afgedaan’.
u verkondigd heb, al was ik het zelf of
Maar dat betekent niet dat daarmee
een engel uit de hemel, vervloekt is hij’
het Oude Testament ons niets meer
(Gal. 1:8). En: ‘Als er iemand bij u komt
te zeggen heeft. Daar gaat nog steeds
die deze leer niet uitdraagt, ontvang
een boodschap van uit, zo belijden we
hem niet in uw huis’ (2 Joh. :10). Het is
in NGB artikel 25. En wat betreft onze
ook niet voor niets dat artikel 7 van de
tijd is het van belang om te zien dat
NGB juist deze teksten aanhaalt.
onze geschiedenis is opgenomen in het
grotere geheel van de heilsgeschiedenis
(we zijn onderweg naar de wederkomst In het vervolg wil ik nu deze drie punten bij langs gaan en het rapport daarvan Christus).
In de derde plaats leest de ‘traditionele’ aan toetsen. Het is de bedoeling om
zo aan het licht te brengen waar het
manier datgene wat in de Bijbel geschreven staat vanuit het onderwijs dat rapport nu precies breekt met de ‘traditionele’ manier van bijbellezen, zoals
de apostelen ons geleerd hebben. Hun
deputaten aangeven.
leer over wat uit het Oude Testament
nog wel geldig is en wat niet, is gezaghebbend voor ons. Datzelfde geldt voor

Het Woord
zoals dat geschreven staat
De praktijk die wij in
onze kerken kennen om
geen vrouwen toe te laten tot de ambten, heeft
onder andere te maken
met hoe wij de zogenaamde ‘zwijgteksten’
lezen.

deze tijd lijkt te hebben gekregen;
het is geen vaste grond op basis
waarvan de ambten voor vrouwen
gesloten moeten blijven’ (p. 20),
dan maakt dat nieuwsgierig op
basis waarvan deze conclusie
getrokken wordt. Zijn er nieuwe
inzichten? Staat het er opeens
niet meer zoals wij dachten dat
het er stond? Dat kan zijn, maar
dat moet dan wel vanuit de tekst
worden aangetoond. Althans, dat
is zoals we het gewoon waren om
te doen.

Paulus verbiedt zowel in 1 Korintiërs 14 als in 1 Timoteüs 2 het met
gezag spreken van de vrouw in
de samenkomst. Wanneer gezegd
wordt in het rapport: ‘De zwijgteksten kunnen we niet negeren,
maar we kunnen er ook niet de
lading aan toekennen die het in

Laten we zien wat deputaten
over deze teksten opmerken.
Op pagina 20 zeggen ze: ‘Wat
Paulus precies bedoelt met zijn
opmerkingen in 1 Kor. 14:34 en
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Dat de argumentatie van Paulus algemeen geldig is, tot vandaag toe, en dat
deze in het geheel niet vrouwonvriendelijk hoeft worden opgevat, wordt
helder verwoord door Rosaria Butterfield. Zij is een in Amerika bekend voormalig feministe en lesbisch hoogleraar Engels die later bekeerd is tot het
christendom. In het boek Een onwaarschijnlijke bekering doet ze verslag van
haar bekering. Elders zegt ze in deze discussie:
‘Wanneer het hoofd-zijn van de man aan de zondeval voorafgaat, dan is “bijbels feminisme” een onhoudbare positie, omdat alles wat voorafgaat aan de
zondeval goed was. Maar als het hoofd-zijn van de man een gevolg is van de
zondeval, dan is het daarmee inherent zondig, en zou ik met een goed christelijk geweten een bijbels feministe kunnen worden (dat is: op grond van de
bijbel kunnen strijden voor de volkomen gelijkheid van man en vrouw).’
‘Omdat elk minutieus detail van het leven in de hof van Eden voor de zondeval goed was, betekent dat dat het “mannelijk vooropgaan” Gods goede gift
is, voor mijn bestwil en bescherming, en dus geen klap in mijn gezicht.’
‘Satan zette bewust de aanval in door buiten Gods (scheppings)orde om
te gaan. Eva’s eerste zonde was dat ze haar situatie interpreteerde los van
Gods (scheppings)ontwerp. God rekende Adam deze zonde aan vanwege zijn
falend leiderschap.’
(Citaten te vinden in: Andreas J. Köstenberger & Thomas R. Schreiner (eds.),
Women in the Church. An Interpretation and Application of 1 Timothy 2:9-15,
Wheaton 2016 (3rd ed.), p. 305 en 324).

1 Tim. 2:9-10 (bedoeld zal zijn 2:11-12,
PB), wordt verschillend beoordeeld. Wat
zijn woorden precies betekenen voor
onze tijd, is ook niet duidelijk.’ Oftewel,
ze steken in op de onduidelijkheid van
Paulus’ woorden. En dan met name op
wat hij bedóelt. In deze onduidelijkheid
kiezen deputaten dan voor de opvatting dat Paulus’ verbod voortkomt
uit het gebrek aan kennis van veel
vrouwen in die tijd. Zoals ook in de
conclusie terugkomt: ‘Het is aan ieder
toegestaan te profeteren en te spreken,
maar niet zomaar, daarvoor is kennis
en inzicht nodig en zonder onderwijs is
het niet verstandig te spreken.’ Hiermee
worden Paulus’ woorden verklaard en
wordt er ruimte geschapen om het gebod ‘op te heffen’. Immers, als het Paulus’ bedoeling is geweest om vrouwen
het spreken te verbieden vanwege hun
gebrek aan kennis, dan geldt dit verbod
niet meer wanneer er wél sprake is van
kennis.

Verschuiving
Het probleem met deze redenering is
dat er een subtiele verschuiving plaatsvindt. De nadruk ligt niet op wat Paulus
zégt, maar wat hij bedóelt.3 Dat is niet
hetzelfde. Het punt is namelijk: wie be-

paalt wat de precieze bedoeling van de
auteur is geweest? De schrijver zelf kun
je het niet meer vragen. Je kunt alleen
afgaan op datgene wat hij heeft opgeschreven. Daarom is het zo dat in de
‘traditionele’ manier alle nadruk ligt op
het lezen en exegetiseren van de tekst.
Om het met Greijdanus te zeggen, het
gaat erom allereerst nauwkeurig te
vragen naar: wat wordt er gezegd, op
welke wijze wordt het uitgedrukt en
hoe is de gedachtegang?4 Natuurlijk
brengt dit ook met zich mee om ‘in gedachten terug te reizen naar de tijd van
de tekst’.5 Maar dat kan nooit betekenen dat dit tot gevolg heeft dat de tekst
iets anders gaat betekenen dan wat er
geschreven staat.

wat er staat. Vervolgens noemt Paulus
in 1 Timoteüs 2 hierbij twee argumenten, die zijn verbod onderbouwen. In
de eerste plaats verwijst Paulus terug
naar de schepping. Naar de orde die
door God zelf zo is aangebracht: eerst
schiep Hij de man en daarna, uit diens
rib, Eva. Dit eerste argument geeft aan
Paulus’ voorschrift een algemeen geldend karakter. Blijkbaar valt hier al een
belangrijke beslissing als het gaat om
de rol die man en vrouw mogen hebben in de kerk. Omdat die rol gebaseerd
is op Gods geschapen orde en niet een
gevólg is van de zondeval. Het tweede
argument van Paulus verwijst dan terug naar de zondeval zelf. Hij brengt in
herinnering dat Eva eerst in zonde is
gevallen en daarna Adam. Ook dit is in
overeenstemming met wat we lezen in
het begin van Genesis. De slang zocht
toenadering tot Eva en week daarmee
af van Gods orde. En als je verder leest,
is het opvallend dat God daarentegen
aan deze orde vasthoudt, ook na de
zondeval. Hij benadert Adam als eerstverantwoordelijke, door hem als eerste
te ondervragen. Pas daarna richt God
zich tot Eva, terwijl zij toch als eerste
gezondigd had.

Wat Paulus in 1 Timoteüs 2 naar voren
brengt, is gewoon heldere taal. Dat
wordt anders wanneer je de nadruk
gaat leggen op wáárom Paulus dit zo
zegt. Wanneer je op zoek gaat naar een
verklaring die voor jou deze woorden
aannemelijk maakt, dan is het opeens
niet helder meer. Want je begeeft je
ván de tekst naar de wereld áchter de
tekst. En wanneer jíj dan meent de
bedoeling van de auteur te weten, dan
is het grote gevaar dat je, zoals de moderne hermeneutiek zegt, ‘de auteur
beter begrijpt dan hij zichzelf begrepen heeft’. Dat wil zeggen: het gaat
Op deze manier hebben we dan ook altijd de zogenaamde ‘zwijgteksten’ gele- dan mogelijk om een bedoeling die de
schrijver zichzelf niet bewust was of in
zen. Wat wordt daar precies gezegd en
ieder geval die hij
op welke manier?
zelf niet heeft opIn 1 Timoteüs 2
‘… de auteur beter begrijpt
geschreven. In de
en 1 Korintiërs 14
dan hij zichzelf begrepen heeft’
‘traditionele’ mais er sprake van
nier is hier altijd
een verbod aan
een grens getrokken. De tekst geeft de
het adres van de vrouw. Paulus spreekt
doorslag. Onze interpretatie mag nooit
over ‘ik sta niet toe dat een vrouw…’
gebaseerd zijn op ons idee van wat de
en ‘het is hun niet toegestaan om…’
schrijver dacht of in welke context hij
Het betreft dus hier een heel concreet
deze woorden uitsprak. Dan baseer
voorschrift. Hoe je het ook leest, dát is
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je je interpretatie op drijfzand. Ons
idee van de motieven van de schrijver
en zijn context zijn altijd voor discussie vatbaar. Tenzij het duidelijk wordt
vanuit datgene wat de auteur heeft
opgeschreven.

Conclusie
Het rapport breekt dus met
deze ‘traditionele’ manier.
De nadruk ligt níet op wat
de tekst zegt, in dit geval
op wat Paulus zegt in de zogenaamde ‘zwijgteksten’, maar op
wat hij bedoelt.6 Daarmee verschuift
de aandacht ván de tekstgegevens
náár gegevens achter de tekst (de

cultuur en de motivatie van Paulus).
Echter, deze gegevens kunnen niet de
doorslag geven. Het gaat hier slechts
om een idee als resultaat van een ‘terugreizen naar de tijd van de tekst’.7 In
ieder geval mogen díe gegevens nooit
gaan heersen over wat er in de tekst
staat, in dit geval over een duidelijke
argumentatie van de apostel Paulus, zoals in het rapport gebeurt.
Dat is de eerste fundamentele
breuk met waar we als kerken,
tot nu toe, voor hebben gestaan.

De heilsgeschiedenis en
onze geschiedenis
Een tweede punt dat in de ‘traditionele’ manier van bijbel-

lezen van belang is, is het zicht op de heilsgeschiedenis. Dat
betekent twee dingen.

Wat is er te zeggen over dit zicht op de
In de eerste plaats moeten teksten
heilsgeschiedenis in het rapport? Dat
gelezen worden tegen de achtergrond
is het beste duidelijk te maken aan de
van de geschiedenis die God gaat om
hand van een tekst die in het rapport
zijn volk te verlossen. Concreet beteeen belangrijke rol speelt: Handelingen
kent dit dat je oog moet hebben voor
2:17-18. Deze tekst, waar Petrus de profede ontwikkeling in de Bijbel. Het Oude
tie van Joël aanhaalt dat ‘zonen en dochTestament verwijst naar Christus.
ters zullen profeteren’, fungeert als een
Het Nieuwe Testament vertelt ons
soort sleuteltekst. Hij keert meerdere
wat we in Christus hebben en wijst
keren terug en wordt uiteindelijk in de
op de wederkomst van Christus. In de
besluittekst als grond aangedragen voor
tweede plaats betekent dit zicht op
met name de vrouw in het ambt als prede heilsgeschiedenis dat we ons ervan
dikant. Wanneer we deze tekst bekijken
bewust zijn dat onze geschiedenis is
in het licht van de heilsopgenomen in deze heilsgeschiedenis, dan wordt
geschiedenis. Concreet beOntwikkeling
duidelijk dat hier sprake is
tekent dit dat het op schrift
in de Bijbel
van een uniek moment. Nagestelde Woord van God
melijk dat de Geest wordt
óók met het oog op onze
uitgestort en dat Hij vanaf dat moment
tijd geschreven is. Vanuit Gods Woord
geen onderscheid maakt wat betreft
kunnen we onze tijd geestelijk duiden.
afkomst, sekse, rang en stand. En op dit
Wat God heeft gezegd en gedaan (en
punt verwijst Petrus naar de profetie
nog zal doen), werpt licht op onze tijd
van Joël en geeft aan dat die profetie in
en geschiedenis. De heilsgeschiedenis
vervulling is gegaan (Hand. 2:16). Met de
is het grote kader en niet de tijd van
uitstorting van de Geest zijn de laatste
vandaag.

dagen aangebroken. Voor die dagen
hebben wij de kracht en de bijstand van
de Geest nodig.
Zoals gezegd, in het rapport wordt een
paar keer naar deze tekst verwezen.
Kort samengevat zegt het rapport:
God is bezig met het werken aan het
herstel van de wederkerigheid tussen
man en vrouw, Hij creëert ruimte voor
de vrouw. In de Bijbel is dit ‘genadig
licht’ zo nu en dan zichtbaar, maar even
zo vaak nog verborgen. In ieder geval
schijnt op de pinksterdag het heldere
licht. Zoals op p. 35 wordt gezegd: ‘Het
is de gave van de heilige Geest, ook aan
gelovige vrouwen gegeven (Hand. 2:1718), die het begin van de volmacht is.’
Welke volmacht? Om te dienen in het
ambt. En zo kan op p. 62 de volgende
conclusie geformuleerd worden: ‘We
wijzen dan ook met kracht af dat er
meer ruimte zou moeten komen omdat de cultuur dat vereist, maar zetten
voorop dat gaven en roeping een plek
dienen te krijgen omdat God ze gegeven heeft en omdat het de plicht is
van iedere gemeente om alle gaven en
talenten in te zetten voor de dienst aan
het koninkrijk van God.’
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Een gebod

gebod te onderbouwen voor de vrouw
in het ambt.

Nu gaat het even om die, door mij,
Maar er is nog een andere onderbouschuingedrukte woorden: dienen en
wing in het rapport terug te vinden
plicht. Dat wijst op een gebod. Intevoor het feit dat er sprake is van ‘het
ressante vraag is dan: waar komt dit
dient te gebeuren’ en ‘het is de plicht
gebod vandaan? Deputaten ontkennen
van elke gemeente om het te doen’.
dus ten stelligste dat het te maken
Dat heeft namelijk te maken met wat
heeft met de cultuur. Dan moet het
gezegd wordt op p. 19:
gebod dus uit de tekst
‘God heeft geduld gehad
komen. Immers, volgens
Dienen en plicht
met de mensen en hen in
deputaten is in Handelinde loop van de tijd verder
gen 2:17-18 sprake van ‘het
gebracht in hun denken en
begin van de volmacht’
doen.’ Het punt is nu dat in het rapport
ook voor de vrouw. Maar is dat overtuideze gedachte een eigen leven gaat
gend? Letten we allereerst op wat er in
leiden. Het feit dat we nu delen in de
de tekst geschreven staat, dan valt het
maatschappelijke ontwikkeling waarin
op dat er sprake is van ‘profeteren’. In
mannen en vrouwen gelijkelijk zijn ophet rapport wordt echter nergens de
geleid en gelijkelijk toegang hebben tot
vraag gesteld wat hieronder verstaan
functies in de maatschappij, wordt gezou moeten worden. Door ‘Schrift met
zien als ‘genezende werking van Gods
Schrift’ te vergelijken zou gebleken zijn
genade’ (vgl. p. 12-13 en 68). Deze gedat ‘profeteren’ in het Nieuwe Testadachte wordt expliciet verbonden met
ment niet direct op één lijn geplaatst
het beeld van de zuurdesem uit Matkan worden met ‘preken’ (met ambtelijke volmacht).8 Dat is dan ook niet wat
de ‘zonen en dochters’ op de pinksterdag doen. Alleen Petrus gaat preken.
Van de anderen staat geschreven dat
de toehoorders zeggen: ‘Wij allen horen
hen in onze eigen taal spreken over
Gods grote daden’ (Hand. 2:11). Met andere woorden: ze vertelden wat God gedaan had. Zeg maar, wat nu in de Bijbel
staat. Die Bijbel is ons toevertrouwd,
zowel mannen als vrouwen, om daaruit
te lezen, te vertellen, te getuigen. Maar
preken is meer. Dat zie je bij Petrus.
Met volmacht horen we hem tegen de
mensen zeggen: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen’ (Hand. 2:38)
en verderop: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’ (Hand. 2:40).
Aan al deze gegevens wordt in het rapport voorbijgegaan.
Ook wordt er voorbijgegaan aan de
verdere ontwikkeling in de Bijbel. Namelijk dat Paulus, die weet heeft van
deze uitstorting van de Geest, tóch concrete aanwijzingen geeft om de inzet
van gaven en talenten in te perken en
in goede banen te leiden (met daarbij
concrete voorschriften over het spreken
van de vrouw, zie boven). De conclusie
is dan ook dat in het rapport Handelingen 2 niet gelezen wordt in het licht
van de heilsgeschiedenis, waardoor het
als losse tekst kan fungeren om het

teüs 13:33. Op p. 12 wordt gezegd: ‘Het
koninkrijk der hemelen is als de zuurdesem die effect heeft op de samenleving
nu. De samenleving wordt niet met
veel lawaai opgeblazen, op een verborgen wijze komt de heilzame werking
van het evangelie langzaam tot ontwikkeling en werpt het geleidelijk aan zijn
vruchten af zoals je die ook ziet in de
westerse samenleving van vandaag (inclusief de verhouding tussen mannen
en vrouwen).’ De suggestie wordt dus
gewekt dat God ons in onze tijd concreet verder heeft gebracht inzake onze
visie op de verhouding tussen man en
vrouw.

De geschiedenis openbaart
Nu is het zeker in onze maatschappij
te waarderen dat er sprake is van een
zekere gelijkheid tussen mannen en
vrouwen. Op zich is die constatering
niet verkeerd. Maar het rapport gaat
een stap verder. Namelijk dat het als
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grond gebruikt wordt onder het besluit
voor de openstelling van alle ambten
voor de vrouw (besluit 2, grond 5). Hoe
kan dat? Nu, dat heeft te maken met
een impliciet veranderde visie op de
heilsgeschiedenis. Want áls het zo is dat
God ons verder brengt in ons denken
en doen en áls het zo is dat de maatschappelijke ontwikkeling in onze tijd
een teken is van de genezende werking
van Gods genade, dan krijgt de geschiedenis een openbaringskarakter.9 Dat
wil zeggen: God openbaart ons in de
(ontwikkeling van de) geschiedenis wat
Hij wil zeggen. Daarmee komt datgene
wat in de geschiedenis zichtbaar wordt,
op hetzelfde niveau te liggen als een
woord van God. Immers, de groeiende
gelijkheid tussen man en vrouw vandaag wordt geduid als komend van God
en ziet men daardoor als ‘woord’ dat
met gezag op ons afkomt. De tijd van
vandaag krijgt daarmee, tegen alle ontkenning in, een beslissende stem. Uit
de geschiedenis is op te maken wat God
zegt en doet.

Bezwaren
Er zijn twee bezwaren tegen deze
opvatting. In de eerste plaats is het
gevolg dat het mogelijk is om het ge-

dus op drijfzand als een betreffende
schreven Woord van God buitenspel
duiding een belangrijke grond is onder
te zetten. Immers, omdat er sprake
een besluit.
is van ontwikkeling, kan een woord
van God uit de Bijbel als verouderd
worden aangemerkt en als niet meer
Conclusie
geldig worden verklaard (zoals ook in
het rapport gebeurt, zie hieronder).
Om deze reden is binnen de ‘traditioIn de tweede plaats is er altijd sprake
nele’ manier van bijbellezen er altijd op
van een duiding als je zegt dat een
gewezen dat niet onze (duiding van de)
bepaalde ontwikkeling van God komt.
geschiedenis de doorslag geeft, maar
En een duiding is altijd aanvechtbaar.
Gods Woord. Wat je in het rapport ziet
Waarom is datgene wat we vandaag
gebeuren, is dat het wel líjkt alsof dat
zien in de ontwikkeling op de visie van
Woord als uitgangspunt wordt genoman en vrouw, bijvoorbeeld, geen door- men, maar dat in werkelijkheid de tijd
werking van het feminisme, waarbij
van vandaag het ijkpunt is.10 Dat komt
het verschil tussen man
doordat de teksten die als
en vrouw wordt ontkend?
Tijd van vandaag uitgangspunt dienen, niet
Wie spreekt hier het beslisin het licht van de heilsgeis ijkpunt
sende woord? De duiding
schiedenis geïnterpreteerd
maakt namelijk nogal
worden en daardoor als
verschil en heeft grote gevolgen! Want
‘losse’ teksten fungeren. En ook dat de
áls het met name een doorwerking van
ontwikkeling in onze tijd gezien wordt
het feminisme is, dan is het toch juist
als doorwerking van Gods genade en
iets waar we als christenen níet naar
daarmee het gewicht krijgt van ‘Gods
moeten luisteren? In ieder geval valt
spreken tot ons’. Dit is een fundamendaarmee de grond onder ‘het dient te
teel andere manier van bijbellezen die
gebeuren’ vandaan. Sterker nog, dan is
inderdaad niet naast de ‘traditionele’
er reden om te zeggen ‘het dient níet te manier kan bestaan. Er is sprake van
gebeuren’. In ieder geval is het onmoeen breuk.
gelijk om te stellen dat de ene duiding
meer gezag heeft dan de andere. Het
kan allebei. Maar daarmee bouw je

Onze interpretatie en het
apostolisch gezag
Met het laatste punt komen we bij het hart van het rapport.
Op p. 11 en 12 worden namelijk vier ‘lagen’ gepresenteerd,

waarvan gezegd wordt dat het gaat om ‘een reconstructie

die je niet rechtstreeks in de Bijbel tegenkomt, maar die wel

gebaseerd is op de Bijbelse gegevens zoals we die verzameld
hebben’.

Deze reconstructie moet helpen om de
boodschap van de Bijbel ten aanzien
van vrouw en ambt beter te verstaan
en te begrijpen.
Binnen de ‘traditionele’ manier van
bijbellezen is er sprake van: ‘Schrift met

Schrift’ vergelijken, en: een verklaren
van de ‘duistere’ plaatsen vanuit de
plaatsen die ‘helderder’ zijn. Dat alles
om teksten te begrijpen en te verstaan.
Maar daarbij zijn we gebonden aan
de ‘regel van het geloof’.11 Dat laatste
wijst op de leer en het onderwijs van

de apostelen. Zij kregen van de Here
Jezus de volmacht om te binden en te
ontbinden (Mat. 16 en 18; Joh. 20). Wat
betekent dat? Wat de apostelen hebben
geleerd over de betekenis van Christus’
lijden en sterven, over het ingaan in
het koninkrijk van de hemel, over de
geldigheid van de wetten van Mozes,
over de heiliging van ons leven, over de
inrichting van het gemeenteleven et
cetera, is gezaghebbend voor ons. Hun
leergezag is geldig tot vandaag toe. De
apostelen zijn hierin uniek. Vandaag
heeft niemand meer het gezag om
teksten uit de Bijbel als ‘ontbonden’
te verklaren of om mensen te ‘binden’
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over belijden in zondag 48 van de Cateaan een leer die een eigenmachtige
chismus (de groei van Gods koninkrijk
uitleg geeft van wat de Bijbel bedoelt
betekent ‘dat wij ons steeds meer door
te zeggen. Als reformatorische kerken
Gods Woord en Geest laten regeren en
hebben we de apostolische leer in onze
ons aan God onderwerpen’).
belijdenisgeschriften verwoord en verantwoord (om daarmee ook scherp aan Ten slotte schept de term ‘fundamentele vernieuwing’ verwarring. Dat komt
te geven dat wij de Bijbel anders lezen
doordat deputaten opmerken dat het
dan de Rooms-Katholieke Kerk, het
hier gaat om een ‘tot op de bodem
Joodse volk, de remonstranten, de vrijopnieuw gedefinieerde verhouding
zinnigen). Met andere woorden: als we
van Gods kinderen onderling in hun
een eigen reconstructie presenteren, is
samenleven’. De
het wel van belang
dat die overeenDe schepping ziet nog steeds uit suggestie wordt
gewekt alsof in
komt met datgene
naar de volkomen verlossing
de gemeente van
wat de apostelen
Christus de vloek,
hebben geleerd en
die God heeft uitgesproken over de
wij belijden. Dat is waarborg voor onze
onderlinge relatie van man en vrouw, is
eenheid als gereformeerde kerken (niet
opgeheven. Dat komt niet overeen met
voor niets spreken we over ‘de drie forwat Paulus zegt in Romeinen 8, dat de
mulieren van eenheid’).
schepping nog steeds onderworpen is
aan de vloek en dat ze uitziet naar de
De reconstructie
volkomen verlossing. Door deze korte
rondgang langs de vier lagen blijkt dat
Hoe ziet de reconstructie in dit rapport
het de vraag is of de termen en de ineruit? Deputaten onderscheiden vier
houd ervan wel in alles overeenkomen
lagen in de Bijbel: (1) Schepping, (2) Gemet wat de Bijbel zegt en met wat we
broken realiteit, (3) Bevrijdend herstel,
daarover samen belijden.
(4) Fundamentele vernieuwing. Op het
eerste gezicht lijkt het hier te gaan om
een onschuldige indeling waarmee de
Een interpretatiekader
Bijbel in grote lijnen wordt samengevat. Zo’n samenvatting dient dan om
Maar het gaat nog verder. Het punt is
in kort bestek een overzicht te geven
namelijk dat de reconstructie van devan de lijn in de Bijbel. Maar dan moet
putaten geen dienst doet als samenvathet wel een goede samenvatting zijn.
ting, maar als interpretatiekader. Dat
En op dat punt alleen al is er veel af te
wil zeggen: bijbelteksten worden langs
dingen op die lagen die in het rapport
de reconstructie gelegd om vervolgens
genoemd worden.
vanuit die reconstructie te worden beAls je kijkt naar de inhoud van de eerste oordeeld. Bijvoorbeeld de woorden van
laag, dan is het opvallend dat daar door Paulus uit 1 Timoteüs 2. Deze woorden,
deputaten alleen maar de gelijkheid
zo zeggen deputaten op p. 20, worden
van man en vrouw bij de schepping
‘mede bepaald door de cultuur in die
wordt genoemd. Het feit dat éérst de
tijd’: een cultuur waar de genezende
man geschapen is en dáárna de vrouw,
werking van Gods genade nog niet
krijgt geen plaats. En waarom wordt
zichtbaar was zoals in onze maatschapde tweede laag ‘gebroken realiteit’
pij. Wat gebeurt hier? Paulus’ woorden
genoemd? Allereerst mist het woord
worden ingekaderd (moderner gezegd:
‘zonde’ en daarnaast vindt er in de om‘geframed’) als behorend bij de laag:
schrijving een vermenging plaats van
‘gebroken realiteit’. Onze maatschapzonde en door God aan de schepping
pij daarentegen wordt ‘geframed’ als
opgelegde gebrokenheid (vloek). Ook de behorend bij de laag: ‘bevrijdend herterm ‘bevrijdend herstel’ roept vragen
stel’. Dat heeft tot gevolg dat Paulus’
op. Helemaal wanneer hierbij het beeld
argumentatie vanuit de schepping en
van de zuurdesem gebruikt wordt. De
zondeval (zie boven) op een bepaalde
invulling die deputaten aan deze lijn
manier kan worden ‘weggezet’. Imgeven (de doorwerking van het evange- mers, hij argumenteert (nog) vanuit
lie betekent bevrijdend herstel), komt
de ‘gebroken realiteit’. Nu er in onze
hierdoor niet overeen met wat we daar- maatschappij sprake is van ‘bevrijdend

herstel’, vervalt daarmee tegelijk Paulus’ argumentatie. In ieder geval zijn
zijn woorden niet meer normgevend
voor ons vandaag. Met andere woorden: de reconstructie wordt daarmee
een interpretatiekader die de mogelijkheid biedt om teksten te ontbinden en
als niet meer geldig te verklaren.12 Het
krijgt daardoor apostolisch gezag.13

Conclusie
Dit alles staat op gespannen voet met
de ‘traditionele’ manier van bijbellezen. Onze interpretatie van de Bijbel is
altijd onderworpen aan de leer van de
apostelen (hun reconstructie / hun scopus / hun interpretatiekader, of welke
woorden je ook gebruikt). Het komt ons
niet toe om teksten voor onze tijd en
situatie te ontbinden. Hier is sprake van
een diepe breuk tussen de ‘traditionele’
manier en de manier die deputaten
voorstaan.

Eindconclusie
In bovenstaande analyse van het rapport is duidelijk geworden dat er een
fundamenteel andere koers gevaren
wordt als het gaat om een bijbelse onderbouwing. Vanuit de ‘traditionele’
manier is er sprake van zo’n onderbouwing als de Bijbel gebruikt wordt ‘om
ons geloof daarnaar te richten, daarop
te gronden en daarmee te bevestigen’
(NGB art. 5). Concreet betekent dit dat
we datgene wat in de bijbeltekst staat,
als uitgangspunt nemen, dat we dat
doen in het licht van de heilsgeschiedenis en dat we de tekst uitleggen vanuit
het onderwijs van de apostelen. Wanneer er recht gedaan is aan deze drie
dingen, kan gesproken worden van een
bijbelse onderbouwing waardoor het
met gezag op ons afkomt.
Echter, het is gebleken dat in het rapport juist deze bijbelse onderbouwing
ontbreekt. Bij nauwkeurige lezing blijkt
er geen sprake te zijn van een argumentatie vanuit de Bijbel, maar vanuit
het hier en nu naar de Bijbel toe. Bij alle
drie punten moest dat worden geconcludeerd. Wanneer dit rapport dan ook
de onderbouwing moet geven voor het
feit dat wij in onze kerken alle ambten
openstellen voor de vrouw, betekent
dit:
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-

-
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dat er geen recht gedaan wordt aan
wat de apostel Paulus in 1 Timoteüs
2:11-14 zégt en de argumentatie die
hij daar gebruikt, omdat aanvechtbare gegevens áchter de tekst doorslaggevend zijn;
dat Handelingen 2:17-18 niet in het
licht van de heilsgeschiedenis geïnterpreteerd wordt, waardoor het
als losse tekst fungeert en dat de
duiding van onze westerse context,
die op geen enkele manier gezaghebbend kan zijn, een beslissende
rol speelt;
dat een discutabele reconstructie
van bijbelgegevens als interpretatiekader dient om teksten te ontbinden.

Om kort te gaan: als op basis van dit
rapport het besluit genomen zou worden om de ambten voor de vrouw open
te stellen, dan zou dat gebaseerd zijn
op niet-bijbelse gronden. En dat mag
niet. Tenminste, tot nu toe hebben we
daar altijd voor gestaan. Want wanneer
de tekst niet meer de doorslag geeft,
wanneer de (duiding van de) tijd van
vandaag normgevend is en wanneer
we ons eigen interpretatiekader aan
de Bijbel mogen opleggen, dan is wer-

kelijk alles mogelijk. Om in een beeld
te spreken: dan is er sprake van een
dijkdoorbraak. En bij een dijkdoorbraak
is het water niet meer te keren. Bij een
volgende discussie, over welk onderwerp dan ook, kun je niet meer terug-

vallen op de ‘traditionele’ manier. En
dan is er geen houden meer aan. Ik kan
me niet voorstellen dat deputaten (en
synodeleden) een dergelijke dijkdoorbraak voor ogen staat. Als dat waar is,
dan is er hoop. Hoop, dat niet te snel
en ondoordacht gekozen wordt om de
‘traditionele’ manier los te laten, maar
ons als kerken eerst te verantwoorden
over hoe we de Bijbel lezen, begrijpen
en toepassen. Zo zal duidelijk worden
of wij daarin nog het gereformeerde
spoor volgen of niet. De gemeenten
hebben recht op transparantie en
duidelijkheid op dit punt ten behoeve
van de discussies die gevoerd (zullen)
worden.

houden we ons vast aan de beloften
van het evangelie. Jezus zegt dat zij die
hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, verzadigd zullen worden. We zien
uit naar het moment dat Gods heilsgeschiedenis tot zijn einde komt. Wat een
troost dat we zijn opgenomen in die
heilsgeschiedenis en dat we een prachtig vooruitzicht hebben: een nieuwe
aarde waarop geen ongerechtigheid en
geen gebrokenheid meer zullen wonen.
Noten:

1

er staat veel meer in het rapport dan
hier besproken wordt. Hiervoor verwijs
ik naar het artikel van ds. J.J. Schreuder
elders in dit nummer, waar meer en

Bekende worsteling
Bij het schrijven van dit artikel ben ik
ingegaan op de argumentatie van dit
rapport onder de conclusie om alle
ambten open te stellen voor de vrouw.
Dat wil niet zeggen dat ik deputaten
beoordeel op hun motieven en intenties. Integendeel, hun worsteling met
dit vraagstuk ken ik ook zelf maar al te
goed. Bij mij is het zelfs al begonnen
op de middelbare school, zo’n 30 jaar
geleden. En nog steeds houdt het me

Dit betekent een duidelijke beperking;

andere elementen uit het rapport aan de
orde zullen komen.
2

Zie Nader Bekeken jrg. 23 (2016), p. 337v.

3

Een belangrijk kenmerk van de nieuwe
hermeneutiek, zie Nader Bekeken jrg. 21
(2014), p. 203.

4

Ik volg hier de eerste drie aanwijzingen
van Greijdanus in zijn Schriftbeginselen
ter Schriftverklaring, Kampen 1946, p. 58.

5

J. van Bruggen, Het lezen van de bijbel.
Een inleiding, Kampen 1981, p. 78.

6

Ik focus hier alleen nog maar op de
‘zwijgteksten’. Als het gaat om de tek-

bezig en discussiëren mijn vrouw en ik
er samen over. Maar hoe je het wendt
of keert, de beslissing valt met de
vraag: wat zegt God in zijn Woord? Hij
vraagt gehoorzaamheid en vertrouwen.
Soms vraagt dat offers van ons. Tegelijk

sten die betrekking hebben op het ambt
(van oudste), blijkt het rapport nog een
stap verder te gaan. Belangrijke teksten
als: Hand. 20:28v en Tit. 1:5v worden niet
eens besproken. En naar Hand. 14(:23) en
1 Tim. 3:1v wordt slechts verwezen. Deze
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teksten spreken duidelijke taal als het

Opvallend is dat het rapport zich nergens confronteert met belangrijke studies over dit onderwerp. In het bijzonder wil ik hier twee studies met name
noemen. In de eerste plaats: Andreas J. Köstenberger & Thomas R. Schreiner
(eds.), Women in the Church. An Interpretation and Application of 1 Timothy
2:9-15, Wheaton 2016 (3rd ed.). Dit boek geeft een uitputtende behandeling
van de exegese van dit bijbelgedeelte. Daarbij bespreekt het ook alle mogelijke (gewrongen) exegeses die in de loop van de tijd op dit bijbelgedeelte
zijn losgelaten. Een tweede belangwekkende studie is: Samuele Bacchiocchi,
Women in the Church. A Biblical Study on the Role of Women in the Church,
Berrien Springs 1992 (3rd printing). Hierin worden ook andere teksten dan
1 Timoteüs 2 besproken in hun eigenheid, maar ook in hun onderlinge relatie
(bijvoorbeeld: 1 Kor. 11 in relatie tot 1 Kor. 14). Beide boeken lijken mij verplichte kost voor synodeleden die over dit onderwerp hun mening moeten
vormen. Het zou jammer zijn wanneer de synode van de GKv op basis van
argumenten, die reeds in deze boeken weerlegd zijn, besluit om alle ambten
open te stellen voor de vrouw. Nu kan ik me zo voorstellen dat niet alle synodeleden de tijd en de mogelijkheid hebben om deze boeken te bestuderen.
Zij zouden zich dan het beste kunnen confronteren met enkele artikelen
van prof. J. van Bruggen in De Reformatie (digitaal beschikbaar!). Het gaat
om ‘Paulus en de Amazones’ en ‘Spreken en zwijgen van vrouwen in de gemeente’ (jrg. 67 (1992), p. 377v en 397v). Daarnaast: ‘Ouderling, waar kom je
vandaan?’ (jrg. 81 (2006), p. 556v) of uitgebreider: J. van Bruggen, Ambten
in de apostolische kerk. Een exegetisch mozaïek, Kampen 1984, hoofdstuk 4
‘Oudsten in iedere plaats’.

gaat om het feit dat het ambt van oudste alleen openstaat voor mannen, die
de taak hebben om als opziener over de
gemeente op te treden.
7

Voor de onderbouwing van deputaten
voor hun gegevens over de toenmalige
context wordt voorzichtig geformuleerd. Op p. 20 is te lezen: ‘Of moet je
wellicht zeggen dat dat voortkomt uit
het gebrek aan kennis van veel vrouwen
in de tijd van Paulus? Hij roept hen in
1 Tim. 2:11 op zich te laten onderwijzen,
wat cultureel niet gebruikelijk was in
die tijd. Het lijkt erop dat het vooral
dit laatste is, omdat Paulus dankbaar
gebruik maakt van de inbreng van
begaafde vrouwen zoals Priscilla.’ Maar
hier snijden deputaten zich in hun
eigen vingers. Priscilla had blijkbaar wel
voldoende kennis. Zo moeten er meer
vrouwen geweest zijn. Als het enkel zou
gaan om te weinig kennis, dan zou Paulus déze vrouwen onrecht doen door te
stellen dat ze zich moeten laten onderwijzen. Maar er zijn meer argumenten,
uit de tekst zelf, die deze voorstelling
van zaken over de toenmalige context
onderuithalen. Zie hiervoor: Andreas
J. Köstenberger & Thomas R. Schreiner

8

9

Vgl. hierbij C. Trimp, Heilsgeschiedenis en

de Verlichting kan beschreven worden

prediking, Kampen 1986, p. 43.

als een voortdurende poging de Schrift

10 Een extra grond onder deze conclusie

in te passen in en aan te passen aan de

(eds.), Women in the Church. An Interpre-

is de manier waarop deputaten hun

tation and Application of 1 Timothy 2:9-15,

vraagstelling hebben geformuleerd: ‘is

dominante cultuur.’

Wheaton 2016 (3rd ed.), p. 184v.

het op grond van de Bijbel gerechtvaar-

Schriftbeginselen, p. 58v, 140v en 141v.

Zie daarover uitgebreider: Nader Beke-

digd dat vrouwen in de kerk een andere

12 Als je erop let, kom je deze ‘methode’

ken jrg. 23 (2016), p. 334. En: J. van Brug-

positie innemen dan in de maatschap-

in soorten en maten tegen. Ze hebben

gen, ‘Spreken en zwijgen van vrouwen

pij?’ (p. 8). De tijd van vandaag geldt hier

allemaal te maken met de zogenaamde

in de gemeente’, in: De Reformatie

als ijkpunt. Van daaruit ga je naar de

scopusgedachte, zie hierover: Nader

67 (1992), p. 397v. Zie ook: Samuele

Bijbel toe en niet andersom. Ook weer

Bekeken jrg. 23 (2016), p. 339v. Je creëert

Bacchiocchi, Women in the Church. A

een kenmerk van nieuwe hermeneutiek,

eerst je eigen scopus, legt die vervolgens

Biblical Study on the Role of Women in

zie Nader Bekeken jrg. 22 (2015), p. 266. De

over de Bijbel en ‘bindt’ of ‘ontbindt’ van

the Church, Berrien Springs 1992 (3rd

opmerking van Frei herhaal ik hier: ‘De

printing), p. 170v.

geschiedenis van de hermeneutiek sinds

11

Zie voor deze drie punten: Greijdanus,

daaruit teksten.
13 Iemand die ook de ‘traditionele’ manier
van bijbellezen achter zich heeft gelaten,
is Cees Houtman. Hij doet daarvan
verslag in zijn boek: De Schrift wordt
geschreven. Op zoek naar een christelijke
hermeneutiek van het Oude Testament,
Zoetermeer 2006. Op p. 506v geeft hij
met zo veel woorden te kennen dat de
‘erfgenamen van Jezus en de apostelen
zich gerechtigd [achten] om het “maar ik
zeg u” in de mond te nemen tegenover
het “tot de ouden”-gezegde.’ Volgens
Houtman is het geen issue, wij mogen
teksten ontbinden!
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Het bijbelse spoor mogen
we niet veranderen
Thema
Joop Schreuder

Op weg naar de Generale Synode 2017 hebben deputaten die
benoemd zijn voor het M/V-dossier heel hard gewerkt. Zij
hebben eerst een rapport geschreven waarin ze hebben duidelijk gemaakt dat we, wát er ook besloten gaat worden, pijn
gaan voelen.
Deputaten voelen de urgentie dat er nu
(eindelijk) een beslissing gaat komen.
Vanaf 2005 houden we ons hier al mee
bezig. Sommige kerken geven aan niet
langer te willen wachten op een besluit. Gemeenteleden ervaren de situatie nu als onrecht dat vrouwen wordt
aangedaan. Maar anderen geven aan
dat zij een besluit om vrouwen toe te
laten tot alle ambten, beschouwen als
een loslaten van het gezag van de Bijbel. Welk besluit ook wordt genomen,
het zal grote gevolgen hebben.
Velen zijn naar de ene of naar de andere kant zeer emotioneel bij dit onderwerp betrokken. Het wordt een beladen
agendapunt voor de komende synode.

‘Samen dienen’
In hun afsluitende rapport, Samen
dienen, komen deputaten met een unaniem standpunt. Er is volgens hen geen
bijbelse grond om vrouwen nog langer
te weren uit de ambten. Zij noemen
een aantal verschillende opties, maar
stellen zelf voor om nu alle ambten

open te stellen voor vrouwen. Plaatselijke kerken zouden de vrijheid moeten
krijgen om hier voor de eigen situatie
besluiten over te nemen.
Deputaten zijn zich ervan bewust dat
dit een breuk betekent met het verleden en met de traditionele manier
van uitleggen van de zwijgteksten. Een
dergelijke breuk met het verleden kan
ook voor onze zusterkerkrelaties en in
de gemeenten pijn veroorzaken en tot
een breuk leiden. Dat is echter niet wat
deputaten beogen. Zij beogen de opbouw van de gemeenten en het samen
zoeken naar Gods wil.

Veel werk verzet
De deputaten hebben veel energie
gestoken in dit rapport. De materie is
complex. Zij hebben gestudeerd op de
schriftteksten en de ontwikkeling van
de ambtsleer. Zij hebben in kaart gebracht hoe er gedacht wordt bij binnenlandse en buitenlandse zusterkerken,
en hoe in de verschillende plaatselijke
gemeenten het werk door mannen en

vrouwen wordt gedaan. Zij zijn gaandeweg ook naar elkaar toegegroeid en
het is hun gelukt om in deze gevoelige
materie eensgezind te rapporteren.
Door God gegeven gaven zijn met ijver
ingezet. Deputaten hebben de intentie
om aan Gods Woord recht te doen. Ze
hebben gebeden om de hulp van Gods
Geest en zij hebben ook die hulp ervaren. Daarom past respect voor hun
werk en dank voor hun inzet.
In hetzelfde verlangen als van de deputaten om aan het Woord van God recht
te doen, geef ik nu graag een aantal
overwegingen mee. Ik ben me ervan
bewust dat ik me daarmee ook (weer)
begeef binnen een enorm spanningsveld. Ben je niet hopeloos ouderwets als
je nog bezwaar maakt tegen openstelling van alle ambten voor vrouwen? En
ben je niet bezig een kloof in stand te
houden tussen de kerk en een samenleving waarin vrouwen zo ongeveer
overal in gelijke posities als mannen
aan het werk zijn? Vrouwen zijn bezig
de mannen in opleidingsniveau voorbij
te streven. Hoe kun je het nog máken
om te beweren dat bepaalde taken in
de kerk alleen door mannen kunnen
worden vervuld?
Ook ik ben blij met het feit dat vrouwen zich veel meer kunnen ontplooien
dan in vroegere tijden. Ik ben daar
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positief over. Maar uit respect voor het
Woord van God moet ik blijven zeggen dat het vrouwen niet toegestaan
is om taken te vervullen die kunnen
worden getypeerd als ‘geestelijk leiding
geven aan de (hele) gemeente’. Ik ben
van mening dat deputaten belangrijke
bijbelse gegevens onvoldoende hebben
gewogen.

Gelijkwaardig én
onderscheiden
Deputaten erkennen dat door heel de
Bijbel heen twee lijnen waarneembaar
zijn, als het gaat over de onderlinge relatie van man en vrouw, in het huwelijk
en in de kerk.
Allereerst de gelijkwaardigheid. Déze
lijn wordt in het rapport breed uitgemeten.
En terecht. Vanaf het begin geeft Gods
Woord man en vrouw beiden de eer dat
zij beeld van God mogen zijn. Samen
mogen zij de aarde tot ontplooiing
brengen. Samen zijn ze erfgenaam van
het koninkrijk, één in Christus.
Vrouwen zijn vaak niet als gelijkwaardig behandeld. Dat is een groot kwaad.
Op allerlei punten valt aan te wijzen
dat in het Oude Testament en meer
nog in het Nieuwe Testament wordt
opgekomen voor deze gelijkwaardigheid. Tegenover alle mannelijk misbruik
van macht en misbruik van posities.
Aan de andere kant is het duidelijk dat
man en vrouw niet gelijk zijn. Deputaten noemen in dat verband onder
andere dat in het Oude Testament mánnen werden aangewezen als priesters
en koningen. Vrouwen vervulden soms
wel de taak van profetes. In het Nieuwe
Testament nemen vrouwen veel meer
taken voor hun rekening, maar als
oudsten worden alleen mannen aan-

gewezen. In 1 Korintiërs 11 onderstreept
Paulus dat je als man en als vrouw je
eigen plaats moet weten. In Efeziërs 5
wordt de man aangewezen als hoofd en
wordt de vrouw opgeroepen om hem in
die positie te respecteren.

Eén lijn verdwijnt uit beeld
Wat opvalt, is dat deputaten steeds
wél met waardering kunnen spreken
over de onderlinge gelijkwaardigheid.
Maar over het onderscheid tussen man
en vrouw spreken zij steeds minimaliserend. Een duidelijk voorbeeld is de
bespreking van de relatie man-vrouw
in Efeziërs. Het is volstrekt duidelijk dat
daar aan man en vrouw iets verschillends wordt opgedragen. De man krijgt
als taak om liefdevol zijn eigen vrouw
te dienen en haar te verzorgen zoals
Christus zorgt voor zijn kerk. De vrouw
krijgt de opdracht in elk opzicht het gezag van haar man te erkennen. Beiden,
man en vrouw, worden opgeroepen om
elkaar te dienen, maar niet op dezelfde
wijze. Deputaten brengen dit verhullend onder woorden: ‘De teksten over
de man als hoofd wijzen op een wederzijds willen dienen, ieder in hun eigenheid als man en vrouw.’ De oproep
om het gezag van de man te erkennen
raakt hier buiten beeld.

gelijkwaardigheid en van verschil, maar
dat de lijn van het verschil in de weging van wat Gods Woord zegt, geen
invulling krijgt en uit beeld verdwijnt.
Gelijkwaardigheid krijgt steeds meer
de lading van gelijk zijn: het ongelijke
in de huwelijksverhouding en in de kerk
kan niet meer onder woorden worden
gebracht.
Dat heeft als ernstige consequentie dat
we in wat Paulus met apostolisch gezag schrijft over het óngelijke van man
en vrouw, in teksten als 1 Korintiërs 11
en Efeziërs 5, geen boodschap voor ons
vandaag meer kunnen horen.

Als van een spoorbaan één van beide
rails niet goed wordt ondersteund,
gaan er ongelukken gebeuren. Het
bijbelse spoor wat betreft de manvrouwrelatie bestaat uit twee lijnen die
beide intact moeten blijven en samen
op moeten gaan. In het rapport stoot
de lijn van de gelijkwaardigheid die van
het ongelijke af. En dat mag niet. Net
zo min als dat mag met lijnen als ‘Gods
soevereiniteit en onze verantwoordelijkheid’, of ‘Jezus’ goddelijke en menselijke natuur’. We moeten de hele Bijbel
recht blijven doen, en mogen geen elementen in de schaduw stellen.
Samenvattend: deputaten hebben
nagelaten om uiteen te
zetten wat de inhoud
Het
eigene
is van het eigene van
Deputaten proberen nerman en vrouw. Waarom
gens om dit op een pobenoemen ze het eigene
sitieve manier naar vanwel steeds als een lijn naast die van de
daag te vertalen. Zij zeggen hier juist
gelijkwaardigheid, maar geven ze er
verlegen mee te zijn. Maar daarmee
nergens een positieve uitwerking van?
wordt het spreken over de ‘eigenheid
als man en vrouw’ tot een inhoudsloos
begrip. Wat is die eigenheid? En welke
positieve bedoeling kan God daarmee
hebben? Dat blijft buiten beeld.
Het gevolg is, dat nog wel wordt
genóemd dat er twee lijnen zijn, van

Wat is het bijbelse spoor?
Het uit beeld laten verdwijnen van wat de Bijbel zegt over
het onderscheid tussen man en vrouw, gaat in het deputatenrapport samen met een opvallend positieve beoordeling
van onze samenleving nu (2.2.4).

Positieve weging van onze
cultuur
Gesteld wordt dat het koninkrijk der
hemelen als een zuurdesem effect
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heeft op de samenleving nu: ‘Op een
verborgen wijze komt de heilzame werking van het evangelie langzaam tot
ontwikkeling en werpt het geleidelijk
aan zijn vruchten af zoals je die ook
ziet in de westerse samenleving vandaag (inclusief de verhouding tussen
mannen en vrouwen).’
Toenemende gelijkheid van mannen en
vrouwen in onze samenleving wordt
dus gezien als doorwerking van het
evangelie. God werkt aan bevrijdend herstel van de relatie
tussen man en vrouw in
onze samenleving.
Dat is een gevaarlijke
bewering. Want onze samenleving is juist bezig zich
steeds meer van de erkenning
van Gods gezag los te maken.
Deputaten ontnemen zich
door dit standpunt de mogelijkheid om het denken over
de man-vrouwrelatie in onze
tijd bijbels door te lichten.
Speelt niet vooral het individualisme van onze cultuur hier
een rol? Moeten we straks gaan zeggen
dat het evangelie ook doorwerkt in de
andere opvattingen van onze samenleving over alternatieven voor het huwelijk van één man en één vrouw? Heeft
onze samenleving werkelijk zo’n door
het evangelie gewerkt beter zicht op de
door God bedoelde relatie man-vrouw?
De invloed van onze cultuur wordt hier
veel te positief gewaardeerd.
De positieve beoordeling van opvattingen in onze samenleving over de
man-vrouwrelatie hangt bij deputaten
samen met een ander punt. Zij noemen
dat Gods pedagogische progressie.
Daarmee bedoelen zij dat God aanknoopt bij de feitelijke situatie (cultuur) en ons meeneemt in een weg van
bevrijding. Die bevrijding houdt kennelijk in dat de lijn van de ongelijkheid
steeds meer wordt verlaten, en dat de
lijn van de gelijkwaardigheid overgaat
in een lijn van gelijkheid.
Het rapport ziet als punt waar de bevrijdende progressie van God naartoe
werkt, de gelijkheid van man en vrouw,
in die zin dat man en vrouw ook in de
kerk precies dezelfde taken kunnen vervullen. Dat de man een door God bedoelde ‘koppositie’ zou hebben, wordt
wel genoemd, maar speelt inhoudelijk

geen rol. Wat de Bijbel zegt over onderscheid in positie tussen man en vrouw,
verdwijnt zo buiten beeld.

komt om Adam de dood in de wereld. Dat is niet de manier waarop
een in een patriarchale cultuur
levende bijbelschrijver dat verhaal
heeft ingekleurd. Dit is wat God
ervan vindt. Dat blijkt ook in Romeinen 5. Niet door twee mensen is de
zonde in de wereld gekomen, maar
door één, door Adam. En Christus is
als nieuwe Adam gekomen om ons
hieruit te redden.
2. Overal waar Paulus en
Petrus over de relatie manvrouw in het huwelijk
schrijven, hebben zij
het over hun gelijkwaardigheid én hun
onderscheid in positie.
De man krijgt als taak om
eindverantwoordelijkheid te
dragen. Hij moet hoofd
zijn en zó de liefde van
Christus navolgen in de
zorg voor zijn vrouw. De
vrouw moet het gezag
van haar man erkennen
(Ef. 5:22; Kol. 3:18; 1 Petr. 3:1). Dat
zeggen dezelfde apostelen die
Anders lezen van de Schrift
tegelijk benadrukken dat we als
man en vrouw één zijn in Christus,
De verandering in de manier van lezen
samen delend in Gods genade. Dat
van de Bijbel beperkt zich niet tot de
de apostelen juist wanneer ze het
zogenaamde zwijgteksten. Het nieuwe
eigene van man en vrouw noemen,
is hier dat wat ons in de Bijbel, zowel in
zich aanpassen aan de omringende
Oude als in Nieuwe Testament, wordt
cultuur, is een bewering die tegenvoorgehouden als opdracht van God,
spraak oproept. Dit is een constante
via een redenering tóch niet als blijlijn door de hele Bijbel heen.
vende opdracht aan ons wordt erkend.
Er wordt nog wel gezégd dat het eigene 3. Als het gaat over geestelijke leiding
in de kerk, is de Bijbel volstrekt
van man en vrouw gerespecteerd
eenduidig. Vrouwen worden gestimoet worden, maar dit punt weegt in
muleerd om op allerlei manieren
de conclusies niet mee. En dat terwijl
hun gaven in te zetten in de kerk.
God daar in zijn Woord wel helder over
Vrouwen zijn getuigen van de opspreekt.
standing en vervullen in de praktijk
van de nieuwtestamentische kerk
De Bijbel over het eigene van
allerlei rollen. Een Priscilla mag aan
man en vrouw
Apollos onderwijs geven. Vrouwen
mogen als moeders een stempel
Het is niet mogelijk om in het kader
zetten op een volgende generatie
van dit artikel uitvoerig te beschrijven
en ze mogen profeteren. Daarin
wat we in de Bijbel lezen over het ververvullen ze een prachtige taak.
schil dat God maakt tussen man en
Maar in het Nieuwe Tesvrouw. Ik noem hier
tament moet profetie
maar enkele punten.
Adam
altijd worden beoor1. In de geschiedenis
verantwoordelijk
deeld. En dán moeten
van de zondeval
vrouwen zwijgen (1 Kor.
wordt Adam ver14:29,32,34). Bij het onderwijs aan
antwoordelijk gesteld. Hoewel de
de hele gemeente moeten ook
vrouw als eerste gezondigd heeft,
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wijze en deskundige vrouwen zoals
Priscilla accepteren dat mánnen
leiding geven: ‘Een vrouw dient
zich gehoorzaam en bescheiden te
laten onderwijzen; ik sta haar dus
niet toe dat ze zelf onderwijst of
gezag over mannen heeft; ze moet
bescheiden zijn.’ Paulus beroept
zich daarbij niet op de cultuur van
zijn tijd, maar op hoe het in het
begín toeging: ‘Want Adam werd
als eerste geschapen, pas daarna
Eva’ (1 Tim. 2). Dit raakt in de afwe-

door hun onderwijs de gemeente in
verkeerde zin beïnvloeden is toch,
zacht gezegd, minstens zo groot?
Als Paulus het heeft over dwaalleraars, komen we namen tegen van
mannen (vgl. 1 Tim. 1:20 en 2 Tim.
2:17).
4. In het Nieuwe Testament worden
mannen én vrouwen aangespoord
om hun gaven in te zetten. Maar
als het gaat over de aanstelling van
oudsten, gaat het expliciet over
mannen. Niet alleen in de beschrij-

om onze cultuur onder de kritiek te
laten blijven van Gods spreken in zijn
opdrachten aan man en vrouw.
Dat gezag altijd gedeeld gezag is, en
dat gezag altijd dienend moet zijn, is
niet iets dat wij nu pas ontdekken. Dat
vinden we in het onderwijs van de Here
Jezus en van de apostelen. Voor hén
was dat geen reden om aan mannen en
vrouwen in het huwelijk en in de kerk
een identieke verantwoordelijkheid te
geven.

Slavernijmonument (Erwin de Vries)
gingen van deputaten buiten beeld.
Zij suggereren dat Paulus dit wel
eens kon zeggen omdat vrouwen
toen minder kennis hadden (p. 20;
zie over dit punt de Kroniek). En dat
terwijl zij zélf ook noemen dat de
apostel dit schreef aan Timoteüs
in Efeze, waar ook een vrouw als
Priscilla heeft gewoond! Deputaten
noemen eveneens dat Paulus dit
kan hebben gezegd om te voorkomen dat mensen de baas gaan
spelen (p. 36). Maar waarom zou
hij dan hier speciaal schrijven over
vróuwen? Het gevaar dat mánnen
de baas gaan spelen en dat mannen

vende delen (Handelingen), maar
ook in de voorschriften (1 Tim. 3:1-7;
Tit. 1:5-9). Het waken over (het leven
van) gemeenteleden (Heb. 13:17), het
leidinggeven aan de gemeente, het
werk van oudsten (1 Petr. 5) is opdracht aan mannen.

Bevrijdende beweging?
Dat wij dit onderscheid tussen man en
vrouw moeilijk vinden, als kinderen
van onze tijd, is iets om eerlijk vast te
stellen. Maar in plaats van de bijbelwoorden zó te buigen dat ze passen in
onze culturele kaders, is het opdracht

Het is waar dat God in zijn spreken
rekening houdt met onze omstandigheden. In het Oude Testament heeft
Mozes het over een scheidbrief (hij zegt
niet met zo veel woorden dat scheiden
mag, hij noemt alleen het geval dát er
een scheidbrief is) en geeft daarbij een
inperkende bepaling. Jezus zegt met
het oog daarop: ‘Omdat u zo harteloos
en koppig bent, daarom heeft Mozes
u toegestaan uw vrouw te verstoten.
Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest’ (Mat. 19:8). Dat begin vertelt ons
hoe God het heeft bedoeld: één man en
één vrouw, trouw aan elkaar voor heel
het leven. ‘Wat God heeft verbonden,
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mag een mens niet scheiden.’ De Here
Jezus stelt tegenover wat in zijn tijd (de
tijd dat Hij op aarde is) gebruikelijk is,
hoe God het aan het begin heeft ingesteld. Vanuit dat begin, als door God
gestelde norm, geeft Hij een kritische
doorlichting van de cultuur van zijn
tijd.
Wat mist in het deputatenrapport, is de
weging van wat God zegt over de relatie man-vrouw in het begin. Dat dáár,
als alles nog goed is, al naast de gelijkwaardigheid ook het verschil in verantwoordelijkheid geldt, had voor deputaten het signaal moeten zijn dat ze geen
lijn van bevrijding mogen construeren
die steeds verder voert, tot aan het geven van eindverantwoordelijkheid aan
vrouwen in de kerk. (Zie verder de Kroniek voor een kritische bespreking van
de vier lagen die deputaten menen te
kunnen onderscheiden in het spreken
van de Bijbel, Samen dienen 2.2.4).
Omdat vanaf Genesis tot en met het

Nieuwe Testament in het spreken van
God beide lijnen (gelijkwaardigheid én
verschil in positie) blijven, moet duidelijk zijn dat we hier te maken hebben
met een constante, die niet veranderd
mag worden.

Blij met afschaffing slavernij
Vaak wordt gewezen op de parallel van
de slavernij. Daarover is toch ook groeiend inzicht geweest dat geleid heeft
tot afschaffing? Inderdaad, dat is een
positieve ontwikkeling geweest. Maar
daarvoor hoefden we de Bijbel niet anders te gaan lezen.
Ook toen we nog volop meededen aan
de slavenhandel, waren er theologen
die deze praktijk op bijbelse gronden
veroordeelden. Want God heeft wel
regelingen getroffen in de situatie van
slavernij als gegéven, maar Hij heeft
nooit slavernij (als instelling) geboden.
De opdracht van de Heer om anderen

steeds zo te behandelen als je zou willen dat ze ons behandelen, móest wel
leiden tot kritiek op het instituut van
de slavernij.
Daarom is de afschaffing van de slavernij niet aan te voeren als een argument
in dit verband. Want in navolging van
wat Jezus zegt naar aanleiding van de
vraag over scheiding, kunnen we zeggen: die slavernij is (anders dan het onderscheid in de man-vrouwrelatie) niet
vanaf het begin zo geweest. Kidnappen
om mensen tot slaaf te maken was in
de wet van Mozes een zonde waarop de
doodstraf stond. Het zijn dappere mensen geweest, zoals William Wilberforce,
die tégen de heersende negentiendeeeuwse cultuur in, met beroep op
christelijke waarden, voorvechter werden van afschaffing van de slavernij.

In welk spoor nu verder?
Een groot probleem voor ons allemaal is dat we moeite hebben met het verschil in positie van man en vrouw, zoals dat

wordt voorgeschreven, met name in het Nieuwe Testament.
Tegen ons gevoel in
Voor ons gevoel betekent
gelijkwaardigheid dat je
ook gelijke rechten en
gelijke plichten en gelijke
verantwoordelijkheden
hebt. In alles zou de positie van man en vrouw
onderling verwisselbaar
moeten zijn.
Een belangrijke factor
is hierbij dat we bijna een
isgelijkteken zetten tussen
leidinggeven en overheersen,
tussen gezag en misbruik van
gezag. Maar daarin moeten we ons
voortdurend laten corrigeren door de
Here Jezus. Hij schaft het gezag niet
af. Hij stuurt zijn apostelen uit met gezag. Hij zelf heeft over ons het hoogste
gezag. Ouders moeten leiding geven

aan kinderen. Overheden moeten verantwoordelijkheid dragen. Maar het
navolgen van Christus betekent dat je,
als je verantwoordelijkheid draagt, dat
op een dienende manier moet doen.
Vrouwen moeten het gezag van hun

man respecteren. Maar Paulus bindt
de mannen op het hart dat ze geen
misbruik mogen maken van hun positie. Ze moeten naar het voorbeeld van
Christus hun vrouw zó liefhebben
dat ze daarbij zichzelf verloochenen: bereid zijn álles te
geven voor het welzijn van
hun vrouw.
De bevrijdende lijn door
heel de Bijbel heen is dat
God ons wil leren om
alles te doen uit liefde.
Dat betekent niet een
verder afbreken van
onderscheid tussen man
en vrouw, zoals het deputatenrapport bepleit, maar
een liefdevol inschakelen van
alle gaven binnen de door God
gestelde kaders.

Het mooie van Gods instelling
Wat we moeten leren, is dat verschil in
positie mooi kan zijn. Mannen dragen
de last van eindverantwoordelijkheid,
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en doen dat op een dienende manier, in
het huwelijk, in de kerk. Vrouwen profiteren ervan dat mannen naar het voorbeeld van Christus hen tot het uiterste
willen dienen. We leren samen te kijken
naar de Here Jezus. Hij is mens én Hij
is echt Gods Zoon. Hij verdient gelijke
eer als zijn Vader. Hij is samen met de
Vader en de Geest onze drie-enige God,
die onze eeuwige aanbidding verdient.
Toch gaat de Zoon nooit zitten op de
plaats van zijn Vader. Hun relatie is niet
verwisselbaar. De Zoon respecteert
het onderscheid: God is het hoofd van
Christus. De Zoon was bereid om zich
te laten zenden en zijn Vader in alles
te gehoorzamen. Hij zit aan de rechterhand van God, naast zijn Vader (nooit
is dat ook andersom het geval).
Klaarblijkelijk heeft God iets van deze
gelijkwaardigheid én dit verschil in
positie ook bedoeld voor de relatie van
man en vrouw (daarom wellicht op
één rij: ‘Christus is het hoofd van de
man, de man het hoofd van de vrouw
en God het hoofd van Christus’, 1 Kor.
11:3). Voor hun onderlinge relatie in de
intieme band van het huwelijk én in de
kerk heeft Hij expliciete voorschriften
gegeven. Dat geldt niet voor de invulling van hun plaats in de samenleving.

Gaven van vrouwen
Betekenen de voorschriften in het
Nieuwe Testament dat vrouwen gaven
krijgen van de Heilige Geest, maar die
in de kerk niet ten volle kunnen ontplooien?
Juist als we het eigene in de positie van
man en vrouw niet verdoezelen, maar
concreet benoemen, kan blijken dat er
ruimte is voor de ontplooiing van álle
gaven die door de Heilige Geest gegeven zijn, bij mannen en bij vrouwen.
Wie onderwijs kan geven, kan ook als
vrouw zich inzetten binnen de in het
Nieuwe Testament gestelde kaders.
Onderwijzende moeders en een onderwijzende Priscilla worden met ere
genoemd. Door heel de geschiedenis
heen hebben vrouwen zich ingezet in
opvoeding en onderwijs, in verzorging,
gebed en in het geven van leiding. In
het pastoraat kunnen vrouwen geweldig werk doen, terwijl zij toch geen
eindverantwoordelijkheid dragen.
De CGK hebben een mooi rapport ge-

publiceerd over de vraag hoe gaven
van zusters in de kerk structureel meer
ingezet kunnen worden. Daarin worden
ook benoeming en bevestiging voor
taken aan de orde gesteld. Er zijn voorstellen gedaan hoe bevestiging ook met
een formulier in de eredienst gestalte
kan krijgen.
De suggestie dat we zusters tekortdoen
en gaven van de Heilige Geest ongebruikt laten als we het ambt van oudste en van predikant niet voor vrouwen

openstellen, is onterecht. Van de CGK
kunnen we leren hoe we concrete stappen kunnen zetten.

Heilloze voorstellen
Deputaten stellen de generale synode
voor om nu besluiten te gaan nemen.
Hoe moeilijk ook, we zijn toe aan een
beslissing. Dat zal de vrede in de kerken
dienen.
Ik begrijp niet hoe deputaten dit kunnen beweren. Wélk besluit er ook genomen wordt, we weten nu al dat op
een volgende synode bezwaarschriften
zullen liggen.
Als nu vrouwen worden benoemd als
ouderling en als vrouwen aangesteld
worden als predikant, en een volgende
synode komt op besluiten terug, in wat
voor onmogelijke situatie zijn we dan
verzeild geraakt?
Deputaten stellen voor om uitvoering
van de besluiten in de vrijheid te laten
van de plaatselijke kerken. Wie weet

wat er in de kerken speelt, snapt toch
wat er dan gebeurt? Er komen in de
plaatselijke kerken heftige emoties,
die als verdrietig gevolg zullen hebben
dat kerkenraden daar druk mee zijn en
(nog) minder toekomen aan taken in
het pastoraat.
Deputaten leggen de waarschuwing
van zusterkerken in het buitenland
dat we bezig zijn de bijbelse koers
kwijt te raken, wel érg makkelijk naast
zich neer. Ik begrijp wat zij daarover
schrijven als een opmerking dat er ook
wel andere kerken zijn die er anders
over denken. Ga je zo met elkaar om?
Waarom niet de tijd nemen om nóg
eens in gesprek te gaan? Broeders van
de GKSA (een van onze zusterkerken
in Zuid-Afrika) hebben vanuit hun
eigen ervaringen ons al jaren geleden
gewaarschuwd: ‘Broeders, haast u
langzaam!’ Laten we de tijd nemen.
Geen alles-of-niksmentaliteit, maar
proberen elkaar vast te houden, door
nóg een mijl samen verder te gaan.
Deputaten schrijven: ‘Een dergelijke
breuk met het verleden kan ook voor
onze zusterkerkrelaties en in de gemeenten pijn veroorzaken en tot een
breuk leiden. Dat is echter niet wat we
beogen, we beogen de opbouw van de
gemeenten en het samen zoeken naar
Gods wil.’ Daarom stellen ze voor een
besluit te nemen, maar uitvoering in
de vrijheid te laten van de plaatselijke
kerken.
Als je wéét dat je besluit tot een breuk
kan leiden, dan kun je toch niet volstaan met te zeggen: ‘dat is niet wat
we beogen’? Dan moet je je afvragen
of de tijd wel rijp is voor een besluit. Als
je wéét dat wat je voorstelt, een breuk
betekent met het verleden, néém dan
de tijd om nóg een keer zorgvuldig te
kijken of je wel goed bezig bent.
Wat wordt voorgesteld, wijkt af van
wat vanaf Mozes tot onze tijd toe beleid
was, en wat tot dusver ook verdedigd
werd als leer van de Schrift. Dan past
de grootste voorzichtigheid.
De generale synode doet er goed aan
om de voorstellen van deputaten niet
over te nemen. We moeten zoeken naar
brede overeenstemming. Het zou een
ramp zijn als de synode met een kleine
meerderheid van stemmen een beslis-
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sing gaat nemen. En het zou ook een
ramp zijn, als wel met grote meerderheid besluiten worden genomen waartegen op een volgende synode beroep
moet worden aangetekend. Want in
wat voor situatie zijn we beland, wanneer er al vrouwen zijn aangesteld als
ouderling en als predikant, en vervolgens op besluiten dienaangaande zou
worden teruggekomen?

Wat dan wel?
De synode zou er goed aan doen om
in elk geval niet verder te gaan dan

principebesluiten die nog niet geëffectueerd worden, maar pas op z’n
vroegst ingaan als ook een volgende
synode daar in grote meerderheid mee
instemt. Laten zij die het daar moeilijk
mee hebben, zich maar oefenen in
geduld. We hebben toch niet alléén de
Heilige Geest gekregen? We zijn toch
een verbond van kerken? We hebben
toch niet voor niets zusterrelaties met
kerken die ons dringend waarschuwen?
We hebben toch, als we moeilijke keuzes te maken hebben, elkaar nodig, en
we hebben samen toch de leiding van
Gods Geest nodig?

We doen er goed aan om nu niet door
te hollen, maar te luisteren naar alle
waarschuwende signalen.
Misschien kan er een besluit worden
genomen over toelating van zusters
tot het diakenambt. Daarover is brede
overeenstemming in de kerken. En als
we daarnaast gebruik gaan maken van
het aanvullende CGK-rapport, kunnen
we állemaal de komende tijd maximaal
onze gaven inzetten en de onderlinge
vrede bewaren.

In memoriam Bert Gort
Na een ernstige ziekte is op 6 februari overleden Bert
Gort, op de leeftijd van ruim 70 jaar.
Vanaf 1992 was hij de vormgever voor de stichting Woord
en Wereld. Hij verzorgde de cahiers en de twee jaarboeken
die in die tijd verschenen. En vanaf de eerste jaargang
van ons blad in 1994 is de lay-out zijn werk geweest, en ik
weet niet beter of zijn vrouw Greet was de assistente bij
Studio Bert Gort. Toen Bert en Greet enkele jaren geleden
met pensioen gingen, nam hun zoon Wilbert de studio
over. Bert had inmiddels nog het ontwerp voor de huidige
full colour-edities gemaakt.
Bert was beeldend kunstenaar en kon heel wat van zijn
creativiteit bij Woord en Wereld kwijt. Hij was de stichting zeer toegewijd en is dat gebleven zolang hij kon. Hij
kon het werk niet makkelijk loslaten en bleef altijd nog op
de achtergrond meedenken en meewerken. De tekening
bij de column in het laatste januarinummer is zelfs nog
van zijn hand. Want ja, die tekeningen, voornamelijk bij
de columns, waren het werk van Bert!
Ook had hij andere kunstzinnige suggesties. De bundel De
Bijbel of een biertje – momenteel het welkomstgeschenk
voor wie zich abonneert op Nader Bekeken of de cahiers –
was zijn idee. Hij heeft er met veel plezier aan gewerkt.
Voor ons is het nu een mooie herinnering aan hem. En we
zien met dankbaarheid terug op ál het werk dat hij voor
Woord en Wereld heeft gedaan.
Bert was een kleurrijk mens. Zijn vrouw Greet typeerde
hem als ‘een geboren optimist’ en dat vind ik mooi gezegd. Zijn creatieve activiteiten werden binnen de redactie van ons blad niet altijd meteen gewaardeerd of begrepen. Maar Bert kon veel hebben. En als er soms kritische
opmerkingen waren over zijn opvattingen betreffende
lay-out van het blad of een bepaalde tekening, mopperde
hij wel even, maar ging opnieuw aan de slag en leverde
werk dat wel naar onze zin was.

Op vergaderingen was hij altijd nadrukkelijk aanwezig en
stak zijn mening niet onder stoelen of banken. Hij gaf er
altijd blijk van dat hij meedacht over de praktische zaken
van de stichting. Dan moest hij in zijn breedsprakigheid
wel eens afgeremd worden, maar ook dat accepteerde hij
onmiddellijk. Het zal stil zijn zonder Bert.
Hij was open en zo getuigde hij ook van zijn hoop in
Christus. Toen mijn man en ik een aantal weken geleden
nog bij hem op bezoek waren, vertelde hij dat hij vaak
een droom had. Hij zag dan iets als de eeuwigheid voor
zich en zelfs hij, de kunstenaar, kon daar slechts een vage
omschrijving van geven: het was groen en vooral licht
en heel indrukwekkend. Als hij dan omkeek, zag hij een
donkere massa, dat waren zijn zonden. Maar hij was ervan overtuigd dat die werkelijk achter hem lagen en dat
hij alleen maar vooruit moest kijken, naar dat licht, naar
Christus!
Wat zullen Greet, Wilbert, de andere kinderen en de kleinkinderen hem missen! We wensen hun de liefdevolle genade en nabijheid van onze hemelse Vader toe.
Namens bestuur, redacties en andere medewerkers,
Marja Zwikstra-de Weger
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Klimaatafspraken
Pieter Niemeijer

Focus op het
diakenambt
De positie van de diakenen in de nieuwe kerkorde heeft
flink de aandacht getrokken. Net als in de KO-1978 (art.
36) behoren ze niet tot de kerkenraad. Maar stemden ze
onder de vorige kerkorde nog mee bij zaken van algemeen
beleid en talstelling, nu is dat alles voorbehouden aan
de kerkenraad. Betekent dat dat de KO-2014 de diakenen
heeft ‘gedegradeerd’? Zo wordt het soms wel opgevat. Het
schijnt zelfs te zijn voorgekomen dat een kerkenraad onder
dreiging van het aftreden vanuit diakenkring eieren voor
zijn geld heeft gekozen en de diakenen hun oude ‘rechten’
niet heeft ‘ontnomen’. Zulke chantage vertoont weinig diaconale stijl en het zwichten ervoor weinig kerkelijke stijl…
Maar dat terzijde.
De KO-2014 heeft niet de intentie diakenen te degraderen,
maar ze te wijzen en te concentreren op hun eigen taak. De
positie van de diakenen op wat in de volksmond ‘de brede
kerkenraad’ heette, was altijd wat diffuus en weinig bevredigend. Ze voelden zich maar al te vaak meer ‘bijwagen’ of
‘hulpouderling’. Ze hadden weinig in de melk te brokkelen:
de kerkenraad met diakenen leek het orgaan dat uiteindelijk ook op diaconaal gebied de lijnen uitzette. Ze hoorden
op de brede kerkenraad wellicht wat meer en ze leken
meer mee te beslissen, maar dat was alleen maar prettig
zolang er geen impopulaire besluiten genomen hoefden
worden.
Nu hebben de diakenen een eigen gebied en eigen zeggenschap. Sprak de KO-1978 nergens van de diaconie als
een eigenstandig college, de KO-2014 doet dat wel. Van de
diakenen wordt verwacht dat ze leiding geven aan het diaconale werk van en binnen de gemeente. Ze dienen zelf te
zorgen voor goede instructie en regeling van de taken die
onder hun verantwoordelijkheid worden verricht.
Terwijl het regeerambt moet regeren en de diakenen hún
werk moeten doen, zijn ze wel beiden ambtsdragers. Dat
betekent dat ze naast de roeping om op hun eigen terrein inhoud te geven aan hun verantwoordelijkheden en
bevoegdheid, ook aangezet worden tot overleg met elkaar
over hun ambtswerk en over de materiële zaken van de
kerk.
Bij de talstelling stemmen de diakenen niet, dat is voorbehouden aan hen die leiding geven, maar ze worden terdege
gehoord en hun individuele en gezamenlijke inbreng wordt
gewogen. Het is aan hen om zich daarin zo overtuigend mogelijk op te stellen.

materieel opzicht en bieden de gemeenteleden ondersteuning met woord en daad. Zij bezoeken daartoe de gemeenteleden. Zij verzamelen de liefdegaven, beheren die en
delen die naar behoefte uit.’
Maar nieuw ten opzichte van de KO-1978 is B24.1: ‘De diakenen gaan de gemeente voor in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in kerk en wereld. Zij stimuleren
de onderlinge zorg en hulp alsook de christelijke inzet en
vrijgevigheid voor anderen die hulp behoeven.’
De diakenen gaan de gemeente voor: ze geven leiding op dit
gebied.
De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in kerk en wereld: het gaat om meer dan interne liefdadigheid. Ook het
opkomen voor gerechtigheid en het bestrijden van onrecht,
discriminatie en vervolging wordt ons in de Bijbel opgedragen. De dienst van barmhartigheid behoort ook een plaats
te hebben in de kerk(diensten). Hoe zichtbaar is dat?
In kerk en wereld: een vaker voorkomend woordpaar in de
KO-2014 (B9.1; C35): het klimaat in de kerk heeft baat bij
open vensters en straalt als het goed is, dat ook uit in de
omgeving.
Zij stimuleren de onderlinge zorg en hulp: F.H. von Meyenfeldt schreef ooit een boekje over de diaken als componist
van de gemeenschap. Veel van wat wij ‘gemeenschap der
heiligen’ noemen en een geliefd onderwerp is op menig ouderlingenbezoek (?), behoort in wezen tot het werkterrein
van de diakenen.
Ze stimuleren de inzet en vrijgevigheid voor anderen die hulp
behoeven: de wet op de maatschappelijke ondersteuning en
het ideaal van de participatiesamenleving bieden aan kerken en kerkleden gelegenheid tot christelijke presentie in
de maatschappij. Trok in de jaren zestig van de vorige eeuw
de staat veel naar zich toe dat binnen de kerken veelal
gerekend werd tot het terrein van de diaconale zorg, nu is
christelijke betrokkenheid op het gebied van mantelzorg,
vrijwilligerswerk, schuldpreventie en burenhulp weer volop
aan de orde. Behalve deze naastenliefde in de eigen omgeving is er ook het hulpverleningswerk in het buitenland dat
aandacht verdient.
De KO-2014 drukt het diaconaat allesbehalve weg. Hij zet
juist aan tot diaconale assertiviteit!

De taak van de diakenen is in de KO-2014 wel veranderd.
Voor velen klinkt vertrouwd wat in B24.2 staat: ‘De diakenen onderkennen in de gemeente moeiten in sociaal en
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Een paar gedachten over Bijbel en cultuur
In de discussies over man, vrouw en ambt hebben we niet zelden een wat ongemakkelijk gevoel bij de Bijbel. Niet alleen
omdat de een dit en de ander dat in de Bijbel leest, maar ook
omdat we gêne voelen over passages in de Bijbel die wij als
vrouwonvriendelijk taxeren.
Legt de Bijbel niet getuigenis af van
een moraal die wij inmiddels ontstegen
zijn? Zoals het vroeger ging, gaat het
vandaag toch ‘gelukkig’ niet meer?! Is
het gelijkheidsdenken van vandaag niet
superieur aan de bijbelse moraal?
Het zit ons niet lekker. Terwijl we belijden dat de Bijbel het Woord van God is,
voelen we onszelf op het punt van man
en vrouw inmiddels een stuk beter. Op
zijn best voelen we ons geroepen de
Bijbel te ‘verdedigen’.
Wat gek, dacht ik, toen ik me dit realiseerde. De Bijbel is toch iets om trots op
te zijn en mee voor de dag te komen?
Het zette me aan het denken. Kort en
beknopt probeer ik u mee te nemen in
mijn denken.

De schepping
De Bijbel een vrouwonvriendelijk boek?
In het begin van de Bijbel leren we de

HERE kennen als de bedenker en maker
van de vrouw. Alles wat Hij schiep, was
goed. Hij was er blij over. Zou deze God
vrouwonvriendelijk zijn? De vraag stellen is haar beantwoorden, dunkt me.
Toen de HERE man en vrouw geschapen had, stonden ze samen voor zijn
aangezicht, met één taak, in opperste
kwetsbaarheid (naakt) en zonder een
spiertje angst voor elkaar. Dat de een
later was geschapen dan de ander, is
niet weg te poetsen (1 Kor. 11:8-9; 1 Tim.
2:13), maar dat was een verschil dat de
eenheid niet brak. De mens zingt van
zijn vrouw: ‘eindelijk één als ik’. De man
kon niet zonder de hulp van zijn vrouw.
De vrouw leek zonder man een lichaam
dat zijn hoofd kwijt is.
De latere rivaliteit tussen de seksen, die
overigens niet maar van één kant komt
maar van zowel man als vrouw, was
niet Gods oorspronkelijke opzet. Die is
het gevolg van de zondeval. Ook dat

maakt het begin van de Bijbel duidelijk. Het is de zonde van de autonomie,
het zelf willen uitmaken wat goed en
kwaad is, waardoor man en vrouw op
afstand van elkaar komen te staan en
waardoor de onderlinge concurrentie en het kwetsen van elkaar de kop
opsteekt. De verwijdering is met de
handen te tasten in de woorden van
de man en in de straf voor de vrouw in
Genesis 3.

Historisch
De Bijbel is geen boek over een mythische godenwereld, zoals veel heilige
boeken in andere religies. De Bijbel is
ook geen boek van fabels of een boek
dat ons richt op fantasieën of utopieën.
De Bijbel gaat heel concreet over onze
wereld en onze geschiedenis. Het is het
boek van de God die deze wereld schiep
en die sindsdien regeert. Wij hebben
geen God die boven onze werkelijkheid
blijft zweven zonder werkelijk contact
met zijn schepselen, zoals de goden in
Babel (Dan. 2:11). Wij hebben een God
die deze wereld liefheeft en die met
zijn Woord heel concreet ingaat in de
werkelijkheid en er een verbinding mee
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aangaat. De Bijbel is het boek van de
God die uiteindelijk zijn eigen Zoon
mens liet worden om in deze wereld
zijn messiaanse taak te vervullen. Het
is ook de God die zijn Geest in concrete
mensen hier op aarde doet wonen.
De Bijbel is ook geen boek dat op een
gegeven moment als een meteoriet
en als een kant-en-klaar brok van
tijdloze waarheden ergens
in deze wereld is neergestort. Boeken als de
Koran en het Boek
van Mormon
zijn op één moment in hun
geheel ontvangen, maar
de Bijbel is
gegroeid in
een reeks van
eeuwen en kent
een ontstaansgeschiedenis. In de Bijbel is dus ook niet de
stand van zaken op enig
moment gestold en bevroren, maar is sprake van wisseling
en voortgang in de tijd. Hij werd geschreven door mensen, zegt de apostel
Petrus (2 Petr. 1:21). Die mensen leefden
in en reageerden op hun tijd en de omringende cultuur. Profeten spraken een
woord op hun tijd (H.M. Ohmann).
God heeft niet van grote afstand een
pakket tijdloze regels naar de wereld
gekatapulteerd. Hij spreekt in de Bijbel de mensen ook niet aan vanuit
een eenentwintigste-eeuws westers
‘ideaal’ – hoe zouden mensen uit 1000
v.Chr. dat ooit hebben kunnen vatten en realiseren? –, maar Hij neemt
concrete, toen levende mensen aan de
hand, in hun omstandigheden en hun
culturele setting. Gods kinderen zijn
immers geen simpel te programmeren
robots op een onbewoond eiland. Een
mammoettanker keer je ook niet in één
ruk 180 graden. Ook het efficiëntste
proces gaat stap voor stap en met honorering van wat voorhanden is.

Geen docetisme
De kerk heeft altijd de dwaling van het
docetisme afgewezen. Het docetisme
doet alsof Christus niet echt mens

geweest zou zijn, maar een soort ideale, niet-werkelijke gestalte was. Zijn
lichaam zou een schijnlichaam zijn
geweest. Daartegenover is de Bijbel er
duidelijk over dat Christus echt mens is
geworden en ons vlees en bloed heeft
aangenomen.

Niet als een meteoriet

Iets als dat docetisme kun je ook tegenkomen in de kijk op de Bijbel. Alsof
het contact dat God in zijn openbaring
legt, niet echt is, maar de interactie
slechts schijn is. Het is de glans van de
Bijbel dat hij volstrekt levensecht is en
tegelijk het Woord van God. Er is maar
één God die volkomen zichzelf kan zijn
en blijven, en tegelijk zich aan mensen
en aan de wereld kan verbinden. Er is
in de wereld geen andere God die de
cultuur zo serieus neemt en er tegelijk zo kritisch op inspreekt. Om naar
deze God te luisteren hoeven we ons
niet los te maken uit ons concrete bestaan en ons naar ijle hoogten te laten
meevoeren, we mogen zijn Woord in
onze eigen werkelijkheid aanhoren en
toepassen. Zijn Woord is niet tijdloos,
maar levend Woord in en voor elke tijd.
Tegelijk kind van je tijd zijn en kind
van God zijn is bij deze God geen ongerijmdheid. Zijn eigen Zoon werd een
Jood in het Romeinse rijk. En zijn Geest
neemt de eigenheid van mensen en
tijden niet weg, maar werkt juist vernieuwend in levensechte mensen en in

concrete situaties. Bij deze Geest ben
je vandaag echt mens en westerling en
eenentwintigste-eeuwer.
De wet van Mozes werd gegeven aan
mensen in de cultuur van toen, een patriarchale cultuur.
Ik ben er trots op dat wij een God hebben die onze wereld niet aan zichzelf
heeft prijsgegeven en er ook niet
buiten is blijven staan, maar
die is afgedaald. Met zijn
Woord heeft Hij heel
concreet stelling
genomen in deze
ten opzichte
van de situatie
in het paradijs
ontspoorde
werkelijkheid
en Hij geeft
duidelijk aan
in welke richting van herstel
Hij met ons verder
wil.
De HERE zag in het oude
Israël de hardheid van het
hart, ook in de omgang tussen
man en vrouw. Hij ontkende die niet,
ging er ook niet docetisch aan voorbij,
tilde zijn volk er niet gewoon bovenuit,
maar rekende met die hardheid van
hart en ging op een reële, levensechte
manier werken aan vernieuwing en
verlossing. Heel concreet, vanuit die
harde werkelijkheid. Teksten over
vrouwen zijn daarom geen ongemakkelijke teksten, maar teksten over een
ongemakkelijke realiteit. Een realiteit
die de Here niet vanuit een tijdloos
ideaal te lijf gaat, maar die Hij van binnenuit aanpakt. Zijn Woord blijft niet
boven de wereld zweven, maar daalt
erin af. En dan legt het de hoorder geen
onwerkelijk en niet te dragen juk aan
idealen uit een andere cultuur en een
andere tijd op, maar neemt het hem
aan de hand om stap voor stap verder
te komen op de weg van God. Zo werkt
Gods pedagogie (Calvijn).
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Trots op de Bijbel (2)
Respect voor vrouwen
Ik ben vervolgens trots op de Bijbel vanwege de manier

waarop wordt omgegaan met de toenmalige patriarchale
structuur.

Bescherming voor de vrouw
Het Oude Testament kent zijn ontstaan
duidelijk in een verworden patriarchale
cultuur. Het vertoont er ook alle sporen
van. Zonder dat de man de positie en
verantwoordelijkheid die hij vanaf het
paradijs heeft wordt afgenomen, wordt
de vrouw gerespecteerd. Ik noem voor
dat laatste het een en ander.1
In het vijfde gebod wordt niet alleen
ontzag gevraagd voor de vader maar
– heel bijzonder in het oude Oosten! –
ook voor de moeder. In Leviticus 19:3
wordt de moeder zelfs voorop gezet.
In het boek Spreuken staan vader en
moeder naast elkaar als degenen aan
wie de zoon trouw
moet blijven en die
hij niet moet verachten.
In een voor het
oude Oosten ongekend uitvoerige opsomming aan verboden relaties van
eigen bloedverwanten en vrouwen van
een ander familielid worden mannen
ervan weerhouden
respectloos om te
gaan met vrouwen die door hun
familierelatie heel
dichtbij en als het
ware voor het grijpen waren (Lev. 18). Voor de HERE was
de verseksualisering van het leven en
zeker het misbruik van een familieband
daarbij een gruwel.
In de Bijbel krijgen erotiek, porno en
het schaken van vrouwen sowieso veel
minder – en dan ook negatievere –
aandacht dan in de wereld rondom

Israël. En de uitgesproken respectloze
behandeling van Tamar door Juda (Gen.
38) en het misbruik van de bijvrouw
van een Leviet door de inwoners van
Gibea (Re. 19) gelden als schanddaden
in Israël. Zo vernederend behandel je
een vrouw niet. Dat was misschien in
Kanaän geen probleem, in Israël was
het dat wel. Zonde zelfs!

Rechten van vrouwen
Mannen konden ook maar niet naar
eigen believen en willekeur vrouwen
nemen en met vrouwen omgaan. Als
ze een of meerdere vrouwen namen,
moesten ze die huwelijken en die vrou-

Als een kroket uit de muur

wen ook serieus nemen. In het erfrecht
moesten ze de rechten van hun eerste
vrouw, al hielden ze minder van haar
dan van een andere vrouw, honoreren
(Deut. 21:15-17). Krijgsgevangen vrouwen konden ze maar niet nemen en afdanken wanneer ze wilden. Ze moesten
die vrouwen een periode van rouw en

afstand-nemen gunnen, en ze konden
ze niet zomaar aan de dijk zetten (Deut.
21:10-14). Op allerlei manieren legde de
HERE ‘de hanigheid van de man’ aan
banden, ze konden die vrouwen maar
niet als een kroket uit de muur trekken,
zoals H. de Jong het in zijn verklaring
van Deuteronomium plastisch verwoordt.
In families zonder mannelijke erfgenamen kregen dochters erfrecht (Num.
27) en werden de rechten van erfdochters veiliggesteld (Num. 36).
Waar in een patriarchale cultuur alleen
mannen tellen in de erfopvolging, treffen we in de Bijbel ook vrouwen aan
in geslachtsregisters in het begin van 1
Kronieken (en Mat. 1!) en horen we bij
menig koning in 1 en 2 Koningen wie
zijn moeder was.
Bij de echtscheiding die in Israël altijd
van mannen uitging, werd zorgvuldigheid gevraagd in
de afwikkeling. Het
voor vrouwen schadelijke scheiden
wordt niet aantrekkelijk gemaakt. Je
mocht je als man
niet vlot van een
vrouw afmaken
of een tijd later
gewoon weer met
haar verdergaan
alsof er niets gebeurd was. Een
scheiding was een
scheiding. En een
vrouw geen speelgoed. Je moest een
scheidbrief aan je
vrouw meegeven,
die haar de vrijheid gaf met een ander
te trouwen en die een hertrouwen met
dezelfde man afsneed (Deut. 24). Die
scheidbrief was een middel om echtscheiding af te remmen (Mat. 19).
Opvallend is hoe weduwen – rechteloos en kwetsbaar als ze waren zonder
man! – door God beschermd worden.
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loftes kunnen doen (Num. 30), kunnen
bidden (Hanna in 1 Sam. 1), kunnen
profeteren (Debora in Re. 4 en Chulda
in 2 Kon. 22), wijs kunnen spreken
(2 Kon. 14), de HERE prijzen met dans
en tamboerijn (Ex. 15) en in de Bijbel
aan het woord komen (Spr. 31:1; de
vrouw in het Hooglied).
Daadkrachtige vrouwen
Schitterend is hoe in bijvoorbeeld
Spreuken 31, Prediker 9 en Hooglied
Het Oude Testament vertelt hoe manwordt gesproken en gezongen van de
nen die allesbehalve watjes waren,
vrouw. De vrouw wier waarde in Levitidoor vrouwen worden aangesproken
cus 27 naar patriarchaal gebruik lager
en gecorrigeerd: Abraham die van God
getaxeerd wordt dan de man, blijkt in
moet doen wat Sara zegt (Gen. 21),
Spreuken 31 meer waard dan edelsteBarak die Debora het commando laat
nen. Ontroerend is de liefde voor en
voeren (Re. 4), David die door Abigaïl
trouw aan onvruchtbare vrouwen als
van dwaasheid wordt weerhouden
Sara, Rebekka en Hanna.
(1 Sam. 25) en door Rispa wordt aangeHeel bijzonder is ook dat God op meer
spoord tot zorg voor de lijken van Sauls
nakomelingen (2 Sam. 21), een vrouw in dan één plaats zijn verbond met zijn
volk vergelijkt met een huwelijk en zijn
Abel-Mehola die met haar wijsheid een
volk met een bruid, zijn vrouw. En dat
burgeroorlog beslecht (2 Sam. 20). Er is
in een machocultuur als Kanaän. Verkennelijk iets hogers dan patriarchaat!
gelijk dat eens met de Koran! Daar is
We lezen ook van mannen die door
de vrouw de mindere en
vrouwen worden overdat blijft ze. En Allah vertroefd en overmeesterd:
Bijbel moffelt
gelijkt zijn onderdanen
de Egyptische vroedvroude vrouw niet weg
niet met een vrouw, een
wen Sifra en Pua die de
bruid. Hij is geen vader,
farao weerstaan (Ex. 1),
maar ook geen bruidegom.
Jaël die Sisera doodt (Re. 4), Abimelech
die door een vrouw wordt gedood (Re.
9), de sterke Simson die zich door Delila Het Nieuwe Testament
laat vangen (Re. 16), vrouwen die hun
mannen commanderen als Izebel (1 Kon. In het Jodendom van het begin van
21) en de vette koeien van Basan (Amos
onze jaartelling dankte een Jood de
4). De Bijbel moffelt de vrouw niet weg
Here iedere dag dat hij niet als vrouw
en tekent regelmatig het gebrek aan
geboren was. In het Nieuwe Testament
superioriteit van de man.
lezen we hoe Christus tot verbazing
We horen verder van vrouwen die gevan zijn leerlingen met een vrouw
Ze hebben bij Hem een speciaal plekje.
Hij draagt Israël op voor hun levensonderhoud te zorgen en over hun recht te
waken. Hij houdt de omgeving met hen
en de naleving van hun rechten voortdurend en nauwlettend in het oog.

spreekt, een Samaritaanse nog wel
(Joh. 4:27), en zelfs zondige vrouwen
met respect tegemoet treedt. Terwijl in
het Jodendom vrouwen de Thora niet
hoefden te leren, heeft Christus vrouwelijke leerlingen (Luc. 8:1-3 en 10:42).
Terwijl in het Jodendom het getuigenis
van vrouwen geen rechtskracht had,
verschijnt Christus na zijn opstanding
het eerst aan vrouwen en gebruikt
hen als koeriersters en ooggetuigen
richting zijn leerlingen (Mat. 28).2 Hij
stort zijn Geest gelijkelijk uit over mannen en vrouwen en laat mannen en
vrouwen dopen. De wijze waarop in
de brieven van het Nieuwe Testament
mannen en vrouwen naast en met elkaar delen in het heil en functioneren
in de gemeenten, is duidelijk het patriarchaat voorbij!
Kortom, ik ben trots op de Bijbel, als ik
zie hoe de HERE optreedt in de mannencultuur van het oude Oosten. Hij
neemt die serieus en keert die niet
revolutionair om. Maar Hij laat zich er
ook niet door gijzelen of ophouden. Hij
geeft duidelijk aan in welke richting
het verder moet. We kunnen die aanwijzingen van God minimaliseren en
ons ongemakkelijk voelen over het beperkte karakter van de aandacht voor
de rechten van vrouwen, maar die aandacht was er wel, en dat was heel ongewoon en bijzonder in de toenmalige
wereld. Er gebeurt in de Bijbel echt iets!
Iets waar we vandaag trots naar kunnen verwijzen. Je ziet hoe de HERE patronen aan het doorbreken is en hoe Hij
op een voor die tijd begrijpelijke manier
uit is op iets anders dan een mannencultuur. Tegelijk handhaaft hij de hoge
roeping van de man. Ik hoop dat we in
de kerk daar op een manier die in onze
tijd past, ook ernst mee maken.

Vrouwvijandig?
Alle mooie woorden hierboven ten spijt,
zijn er in de Bijbel toch niet duidelijk
vrouwvijandige passages en gebruiken
aan te wijzen? Ik ga op een paar van de
als zodanig getypeerde passages in.
Allereerst Leviticus 12: bij een meisje
dat geboren wordt, is een vrouw veertien dagen besmettelijk en 66 dagen
niet-besmettelijk onrein, terwijl die
termijnen bij een jongetje dat geboren
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wordt, zeven en drieëndertig dagen
zijn. Geeft dat niet de meerwaarde van
een zoon aan? Ik denk dat dat niet het
geval hoeft te zijn. Ik wijs erop dat bij
de onreinheidsperiode van de vrouw
in het geval van een zoon ook nog de
besnijdenis van het jongetje komt als
onderdeel van
het ritueel van
reiniging na
een geboorte.
Bij meisjes
vond een besnijdenis (in
hun geval een
verminking
zoals we vandaag weten!)
niet plaats.
Dat gelukkige (!) ‘gemis’
werd vervangen door
een dubbele
onreinheidsperiode.
In Numeri
30 blijken
vrouwen die
een gelofte
gedaan hebben, die gelofte te mogen
verbreken als die is afgelegd buiten
aanwezigheid van een man. Dat klinkt
ons vanuit ons moderne gevoel voor
assertiviteit als denigrerend in de oren.
Maar kun je het in een cultuur waarin
vrouwen veel minder oefening in zelfstandigheid kenden, ook niet lezen als
een beschermende maatregel voor
vrouwen? Waar ze geen overleg met
hun mannen konden hebben, werden
ze niet aan een eventuele overijldheid
van henzelf ‘opgeknoopt’.
In het boek Spreuken wordt het gezelschap met een ruziezoekende vrouw
als iets vreselijks neergezet: het is erger
dan een irritante lekkage en je kunt
beter in de woestijn wonen of in een
hoekje op het dak dan met zo iemand
in één huis. Is dat niet beledigend voor
vrouwen? Nee, dat is het niet. Het is
geen spreuk over de vrouw in het algemeen, maar over de ruziezoekende
vrouw. Juist omdat het hebben van een
vrouw zoiets geweldigs is, is het bederf
daarvan ook zo erg. Juist omdat het het
bederf van het beste is, is het zo moeilijk te verwerken.

Prediker

ergens anders op om te genieten van
het leven met de vrouw die je bemint
(9:9). Aan het slot van Prediker 7 herinBerucht is de passage in Prediker 7: ‘Ik
nert hij aan de schepping van de mens.
heb met heel mijn hart kennis gezocht
Het topgeschenk van God voor de mens
en alles wat er is heb ik proberen te
was in Genesis 2 de vrouw: wie staat er
doorgronden. Ik heb wijsheid gezocht
zo dicht bij je, wie helpt je zo en vult je
en wilde tot een slotsom komen: van
zozeer aan als
de vrouw die
anders is dan
jij en met wie
je tegelijk heel
je leven deelt?
Kun je met
haar niet alles aan? Voor
haar verlaat je
zelfs je vader
en je moeder! Prediker
doet van dat
topgeschenk
niets af. Integendeel. Hij
honoreert het.
Als hij in Prediker 7 schrijft
– niet over de
slechtheid van
de vrouw!,
maar – over de ernst van en de waarhet kwaad heb ik de dwaasheid willen
heid over het kwaad, zegt hij dat hij in
kennen, van de dwaasheden de waanzijn zoektocht naar de echte wijsheid
zin. En wat ik vind is altijd weer een
ontdekte dat die zelfs niet te vinden
vrouw die bitterder dan de dood is, die
is bij Gods topcadeau, de vrouw. Hij
een valstrik is. Haar hart is een klapnet
heeft zelfs moeten constateren hoe dat
en haar handen zijn ketenen. Een mens
topgeschenk nota bene zelf een bron
die God behaagt zal aan haar ontsnapvan ellende is. De vrouw die als zo’n
pen, maar een zondaar laat zich door
uitzonderlijke helper voor hem geschahaar strikken. Al met al, zegt de Predipen is, blijkt hem te strikken
ker, is dat de slotsom van
en te ketenen. Zo erg is het
mijn onderzoek. Ik heb met
Topcadeau
kwaad: op je allerliefste
hart en ziel gezocht, maar
kun je niet meer rekenen.
nog altijd niet gevonden.
Prediker is op zoek gegaan,
Onder duizend mensen
maar heeft nergens de noodzakelijke
vond ik er maar één die ook werkelijk
wijsheid gevonden. Uiteindelijk vindt
een mens was, maar het was geen
hij één mens. Dat is niet een vrouw zovrouw. Alles wat ik vond is dit: de mens
is een eenvoudig schepsel. Zo is hij door als je op basis van Genesis 2 misschien
wel verwachten zou, maar echt heleGod gemaakt, maar hij heeft talloze
maal iemand anders. Een mens met
gedachtespinsels.’
een hoofdletter! Iemand die de gewone
Is dit geen vrouwonvriendelijkheid ten
schepselen te boven gaat.
top? Daar ga ik niet van uit! Prediker
Ik ben trots op de Bijbel. Ook waar die
is geen vrouwenhater. Hij kent het
in mijn postmoderne westerse ogen
belang van iemand naast je: hoe wordt
wellicht vrouwonvriendelijk lijkt, is de
iemand alleen warm, wie trekt iemand
HERE dat beslist niet.
die gevallen is, weer overeind, voor wie
zwoeg je zo? We kunnen moeilijk leven
zonder relaties (4:7-12). Prediker roept
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Trots op de Bijbel (3)
Eigen stijl
Eerder gaf ik aan dat de positie van de vrouw in de Bijbel positief afsteekt tegen die in de omringende Kanaänitische, van
seks vergeven wereld. Maar dat is niet het enige waarom ik
trots ben op de Bijbel.
In de wijde wereld om Israël heen
woonden ook volken waar de vrouwen
meer rechten hadden dan in Kanaän.
In het Egyptische Elephantine zijn teksten gevonden die er blijk van geven
dat vrouwen daar rechten kenden die
de vrouwen in Israël niet kenden. En
voor het Wetboek van de Babylonische
koning Hammurabi (tijdgenoot van
Abraham) geldt hetzelfde. Het was in
het oude Oosten niet alleen kommer en
kwel voor vrouwen. Vrouwen konden er
bijvoorbeeld priesteressen zijn en
en werden materieel soms beter
verzorgd dan in Israël.
De HERE had die vrouwvriendelijke bepalingen uit Egypte en
Babel heel gemakkelijk kunnen
overnemen in de wet van Mozes.
Maar dat doet Hij niet. Dat is niet
slechts omdat dat volken van ver
weg en uit een andere cultuur
zijn. Het is ook omdat de HERE
niet wil dat zijn volk leentjebuur
speelt bij die afgodische volken.
Hun bejegening van vrouwen
maakte deel uit van een eigen
stijl waaruit je niet zomaar een
bepaald onderdeel kon lospellen.
De HERE wil zijn volk een eigen
stijl leren, de stijl van zijn koninkrijk. Daarin past geen kritiekloze
aansluiting bij of overname van
Egyptenaren, Kanaänieten en
Babyloniërs (vgl. Lev. 18:3). Je keert toch
niet terug naar hen van wie de HERE je
bevrijd heeft of bij wie Hij je weggeroepen heeft? Je sluit je toch niet aan bij
de vijanden van de HERE?

Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament valt dat ook
op. In de wereld waarin Paulus en Pe-

trus optraden en waaruit mensen door
het evangelie werden gered, kenden
vrouwen rechten en gewoontes die voor
ons wellicht heel vrouwvriendelijk klinken, maar die de apostelen niet overgenomen wilden zien. Christenen moesten
op hun hoede zijn voor het denken in de
wereld (Rom. 12:2). Zoals Christus in het
vrouwonvriendelijke Israël juist heel positief met vrouwen omgaat, zien we de
apostelen afstand nemen van een zich
emanciperende samenleving. Ze roepen

mannen op hun vrouwen lief te hebben,
maar ze wijzen ook vrouwen hun plaats
in Gods orde. De Bijbel is nooit slaaf van
een cultuur, maar spreekt er altijd kritisch en bevrijdend op in.3
Ik ben trots op de Bijbel als ik zie hoe de
HERE daarin een eigen lijn trekt waar
het gaat om man en vrouw. En het
doet me ernaar verlangen dat ook wij
vandaag in staat zijn om een eigen ka-

rakter te geven aan de plaats van man
en vrouw in de kerk, waarin we de stijl
van de wereld niet kritiekloos overnemen, maar eigen accenten weten aan
te brengen.

Gelijkheid?
Ik ben trots op de Bijbel omdat die de
mensen niet ziet als losse individuen
die alles afmeten aan hun hoogstpersoonlijke project van zelfrealisering. In
de Bijbel is de mens geschapen om met
anderen te leven in wederkerige verbondenheid en liefde.
Een centraal geschenk van de HERE is
het huwelijk waarin man en vrouw
één worden. Zoals een man niet zonder
helper naast zich kan – het was
niet goed zolang hij alleen was
in het paradijs (Gen. 2:18) –, kan
de vrouw niet zonder hoofd: wat
is en kan een lichaam zonder
hoofd? In het huwelijk delen man
en vrouw elkaars leven zonder
dat dat ten koste gaat van hun
eigenheid en eigen positie. Ook
dat laatste is van belang. In hoeveel man en vrouw ook samen en
gelijk op delen (Hand. 2:17-21; Gal.
3:28; 1 Petr. 3:7), in het huwelijk
hebben en houden ze hun eigen
plek waarbij mannen hun vrouw
niet moeten domineren of volkomen vrij laten maar liefhebben,
en waarin vrouwen niet naar
de eerste plaats moeten streven
maar de van God ontvangen
positie van hun man moeten
erkennen (Ef. 5): samengang zonder rivaliteit en overheersingsdrang, en
zonder onverbondenheid.
Te gemakkelijk wordt die onderscheiden
aard en positie van man en vrouw wel
eens vergeten. Dat gebeurt zomaar in
de discussies over man, vrouw en ambt.
Bijvoorbeeld wanneer vanuit het gelijkelijk delen in de Geest rechtstreeks
wordt geconcludeerd tot het gelijkelijk
delen in het ambt. 4
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Het bijzondere van het ambt
Voor het ambt is mijns inziens een aantal elementen kenmerkend:
1. ambtsdragers worden verkozen uit de
gemeente, het zijn mensen van vlees en
bloed, vol van de Geest;
2. de mens is niet zelfgenoegzaam, het
ambt is er om aan jou te geven wat je
jezelf niet kunt geven: dat is het noodzakelijke ‘tegenover’ van het ambt;
3. in het ambt wordt namens Christus
leiding (1 Tess. 5:12) gegeven: je moet je
eraan ‘onderwerpen’;
4. het ambt honoreert de verantwoordelijkheden in huwelijk en gezin (Tit.
1:6).
Het eerste element – het mens van
vlees en bloed zijn en het vol zijn van
de Geest – kennen vrouwen net zo
goed als mannen. Zonen en dochters
trouwens ook. Maar leidt dat ertoe dat
ook jongens en meisjes ambtsdragers
kunnen zijn? Het is echt te kort door
de bocht om te stellen dat het delen in
de Geest rechtstreeks leidt tot het kunnen functioneren in het ambt. Paulus
maakt onderscheid tussen het werk
van hen die leiding geven en de taak
van alle broeders en zusters (1 Tess.
5:12-14).
Het ambt staat vervolgens voor het
noodzakelijke ‘tegenover’: je hebt iemand nodig die je bedient. Ook dat kan
een vrouw: zij is immers een helper
‘tegenover’ de man (Gen. 2:18, HSV): zij
reikt hem aan wat hij van zichzelf mist.
Veel mannen kunnen ervan getuigen.
Als het om het derde gaat, het met
gezag optreden, zien we dat ‘onderdanig zijn’ wel van vrouwen richting
mannen geëist wordt, maar niet omgekeerd. Kennelijk sluit dat niet uit dat
in de Bijbel soms vrouwen met gezag
optreden en spreken.5 Maar als dat
gebeurt, gebeurt dat nooit met veronachtzaming van de gezagsrelatie in het
eigen huwelijk – het vierde punt. Om
een voorbeeld te geven: Debora was en
bleef de vrouw van Lappidot. Zo wordt
ze uitdrukkelijk genoemd. We zien
Prisca aan de zijde van Aquila. De profeterende dochters van Filippus kennen
we inderdaad niet anders dan als de
dochters van Filippus. In Romeinen 16
vinden we in de opsomming van Paulus’ medewerkers heel wat echtparen.

king, zoeken helaas de oplossing nog alEn vrouwen in Korinte en Efeze moestijd verkeerd. In Genesis 2 zie je man en
ten met hun optreden in de gemeente
vrouw totaal open en vertrouwend met
zich niet losmaken van hun mannen of
elkaar omgaan. Het ‘tegenover’ van
hun eigen mannen te kijk zetten of de
man en vrouw komt niet in mindering
les lezen. Je bent de luister van je man.
op het helpen van elkaar. En man en
Je gaat als vrouw dan toch niet los van
vrouw zijn in het
of ten koste van
huwelijk met elkaar
je man optreden:
De Bijbel heeft ons en onze
verbonden niet
houd je hoofd ersamenleving nog wat te leren!
als twee dezelfde
bij!6 Ook mannen
mensen, maar juist
mogen trouwens
als twee verschillende mensen die nietgeen ambtsdrager zijn met veronachttemin één zijn. De Bijbel heeft ons en
zaming van hun gezin. Ze moeten een
onze samenleving nog wat te leren!
voorbeeld zijn in liefde (1 Tim. 4:12), en
dan zeker in de liefde voor hun vrouw
Noten:
(Ef. 5:25; 1 Tim. 3:2; Tit. 1:6), en ze moeten goede leiding geven aan hun kin1 Veel ontleen ik aan Klaas A.D. Smelik, Zij
deren (1 Tim. 3:4,5; Tit. 1:6). Het lijkt me
doet hem goed en geen kwaad. Man en
een belangrijk punt. Laat ons spreken
vrouw in de Bijbel, Zoetermeer, Boekenover man, vrouw en ambt geen afbreuk
centrum, 2005.
doen aan de geordende positie die we
2 Het Joodse Sanhedrin kreeg zijn manin het huwelijk van God ontvangen, opnelijke getuigen: de Romeinse soldaten
dat ook wij niet te horen krijgen dat we
(Mat. 28:11).
op een zogenaamd geestelijke manier
3 Vanuit deze waarneming ben ik nog
Gods gebod buiten werking stellen (vgl.
niet overtuigd van wat deputaten man/
Mat. 15:3-6).7
vrouw en ambt in hun beleidsrapport
als ‘kernvraag’ formuleren: ‘Is het op

Zo ideaal is de huidige cultuur
niet
Ik ben trots op de Bijbel. En ik ben niet
jaloers op het hedendaagse gelijkheidsdenken. Ik hoop ook dat dat laatste ons
denken niet beheerst in dezen. Hoezeer
het ons als kerk op punten ook beschamen kan, het is een denken dat puur individualistisch is, dat weinig oog heeft
voor het huwelijksverbond dat God
gegeven heeft, en dat helaas niet leidt
tot een samenleving waarin mannen
en vrouwen als ze op hun kwetsbaarst
zijn, veilig zijn voor elkaar. Ik zie de
huidige stand in onze samenleving niet
als een wenkend ideaal en ik vind dat
die dus ook niet ons ijkpunt zou moeten zijn als het gaat om de positie van
man en vrouw in de kerk. Ik denk dat in
Genesis 1 en 2 de positie van de vrouw
een betere is dan in onze maatschappij.
Wat we nu zien, is veredeld individualisme en concurrentiedrang. Mannen
en vrouwen zijn ondanks alle hooggestemde praat over gelijke rechten ook
anno 2017 nog altijd kwetsbaar. Wat is
het moeilijk om lief te hebben en te dienen, de eer van de ander te honoreren.
Mensen die terecht rammelen aan de
ketenen van de vrouwenonderdruk-

grond van de Bijbel gerechtvaardigd dat
vrouwen in de kerk een andere positie
innemen dan in de maatschappij?’ Is de
maatschappij in de Bijbel echt zo maatgevend?
4

Nogal wat bijdragen in Henk Folkers,
Maaike Harmsen, Almatine Leene en
Maarten Verkerk, Zonen & dochters profeteren. Man vrouw & kerk (Zoetermeer,
Boekencentrum, 2016) redeneren op deze
manier.

5

Vgl. de voorbeelden in het beleidsrapport
van deputaten man/vrouw en ambt aan
de Generale Synode van Meppel 2017.

6

Breder over de zgn. zwijgteksten in 1 Kor.
11 en 14 en 1 Tim. 2: Pieter Niemeijer, De
kerk: hoe sta ik erin?, Haarlemmermeer,
Woord en Wereld, 2016, p. 89-106.

7

Klopt mijn indruk dat we bij Paulus
naast (al dan niet gehuwde) mannen
alleenstaande vrouwen en echtparen
onder zijn medewerkers en relaties
genoemd vinden? Zo ja, heeft dat dan
ook gevolgen voor de zaak die ons bezighoudt?
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Column
Gijs Zomer

Ave Maria
Ik heb wat met Maria. O, wees gerust, mijn vrouw
weet ervan, en zij moedigt me zelfs aan. Voor mijn 65e
verjaardag kreeg ik een middeleeuws getijdenboek,
ook wel een gebedenboek genoemd. Ik keek haar
eerst wel wat onderzoekend aan: is dit een aanwijzing
voor de besteding van de tijd van mijn emeritaat?
Het gaat om het zogenaamde Hennessy-getijdenboek
onder de titel De getijden van de heilige Maagd. Het is
een kostelijk boekje vanwege de vele verluchtingen,
de kleurrijke miniaturen van de Vlaamse meester
Simon Bening. Het gaat me dus om de plaatjes, ze
betoveren me.
Het boekske geeft ruime aandacht aan Maria. En als
ik haar dan bekijk zoals de miniatuur haar te kijk wil
zetten: je hebt de neiging om je met haar te verbinden, wat een geweldige vrouw was zij. ’t Ooit eenvoudige meisje, dat zo hoog bezoek kreeg van de engel,
overschaduwd door de Heilige Geest.
Ik denk te begrijpen waarom men toen Maria graag
kleedde in het goddelijk blauw: het is de kleur van de
onschuld. Ze is de moeder van onze Heer, die zich de
eerste dertig jaar van zijn leven gehoorzaam gaf aan
haar trouwe liefde, zij heeft Hem grootgebracht. God
heeft haar gebruikt om Jezus bekend te maken met
het plan van de verlossing van de wereld. Ik, ik houd
van haar, ik prijs haar gelukkig!
En dan schokt mij zo’n Vlaams miniatuurtje met Maria
links naast het kruis. Rechts staat de apostel Johannes en mijn gemoed deint op ’t tranentrekkende
Stabat Mater van Pergolesi. Maria staat daar heel verdrietig te zijn. Haar vale hoofd wat schuin gebogen, de
handen gevouwen. Minstens zo schokkend is dan het
evangelie. Johannes de evangelist vertelt immers hoe
zij toen is aangesproken door haar zoon. U weet wel,
Jezus heeft toen zijn moeder toevertrouwd aan de
zorgen van de apostel.
Dat ontroert velen, maar hebben we ’t dan wel goed
gehoord? Let ’ns op de toon en lees vooral wat er precies staat. Vrouw, zie uw zoon, zegt Jezus. En Hij zegt
dat dus tegen zijn moeder. Hij noemt haar hier vrouw.
Hij gebruikt hetzelfde woord dat Hij gebruikte op de
bruiloft te Kana. Toen zijn moeder als de moeder van
de Heer hem indringend advies dacht te geven: Vrouw,
wat heb ik met u te doen. Het is dus een afstandelijk
woord*, Jezus is de Heer van Maria. Ach, ze heeft het

gered, gelukkig. Als na de hemelvaart de leerlingen
met een groep van 120 mensen bijeenkomen in de
bekende bovenzaal in Jeruzalem, dan is ook Maria
erbij. Met de broers van Jezus wordt ze als laatste
genoemd.
Ik ben blij met mijn zuster Maria. Ik zou wel naast
haar willen zitten in de kerkbank. Ik weet niet of ik dat
durf. Ik zou haar eerbiedig groeten: Ave Maria, mag
ik naast je komen zitten? En als we dan samen luisteren naar de preek van onze ijverige dominee – de
man doet z’n best! – ach, misschien zou ik haar willen aanstoten: Maria, moet jij niet ’ns wat zeggen? Ja,
Maria, jij met de geheimen van je hart, je wonderlijke
ontmoeting met de engel, de heilige geboorte van je
Jezus, dertig jaar heeft Hij bij jou aan tafel gezeten…
Wonderlijk, we horen na de hemelvaart van Jezus
niets meer van moeder Maria. De roomse traditie wil
dat maar niet begrijpen. En, laat niemand haar vergeten! We hebben een voorbeeld aan haar te nemen,
m/v zou ik zeggen. Het voorbeeld van haar nederige
dienstbaarheid. Geef haar een plaats in je denken.
Met haar voor ogen vernieuw ik mijn gezindheid, mijn
wereldse manier van denken (Rom. 12:2), die zomaar
een podium wil geven aan wie maar meent iets te
zeggen te hebben.
* Met de aanspraak ‘mevrouw’ (gunai) schept Jezus een bepaalde afstand tot zijn moeder, zegt dr. P.H.R van Houwelingen in zijn Johannes, p. 80.
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De Bijbel: klare taal?
Deputaten M/V en ambt schrijven in hun rapport (p. 67), dat
hun advies aan de komende synode een breuk betekent met
Maar gaat de breuk niet dieper dan alleen die teksten? Hoe
gaan deputaten om met het gezaghebbende karakter van
Gods Woord, als geïnspireerd door de Heilige Geest?
In de gereformeerde traditie is het uitgangspunt steeds geweest: de Schrift is
haar eigen uitlegster. Door Schrift met
Schrift te vergelijken en te bidden om
verlichting door de Heilige Geest, kom
je de juiste uitleg van bijbelteksten op
het spoor. Dit in de overtuiging, dat de
Bijbel een helder licht is en geen eigenmachtige uitleg toelaat (2 Petr. 1:20v).1

met de samenvattende opmerking (p.
11): dit is een culturele tendens (vgl. ook
p 15!). Dan is het ineens geen ‘zou kunnen’ meer, maar wordt dit als een vast
gegeven beschouwd. Daartegenover
wordt gesteld: gelukkig wordt er in de
Bijbel ook een genadige tegenkracht

Culturele context
als factor
Deputaten stellen
voorop dat ze eerlijk willen luisteren naar wat de
Bijbel zegt: wat wil God
ons in zijn woord leren over
de verhoudingen tussen
mannen en vrouwen (p. 7).
Maar al heel snel wordt de
cultuurfactor geïntroduceerd (p. 10): in het voorgaande schemerde al even
door dat de houding (in de
Bijbel, SMA) jegens vrouwen
wel eens zeer cultuurbepaald geweest zou kunnen
zijn.
Bij het lezen van het hele
rapport komt dit bij mij
over als innerlijk tegenstrijdig. Eerst wordt bijvoorbeeld gezegd (p. 9), dat
in het Oude Testament
de doorgaande lijn is:
de vrouw is ondergeschikt aan de man.
En dat daar in het
Nieuwe Testament
‘probleemloos’ aan
vastgehouden wordt.
Maar vervolgens wordt
deze lijn vrijwel uitgeschakeld

Zo ook bij het onderscheiden van meerdere ‘lagen’ in de Bijbel: bij alle bijbelteksten over de ondergeschiktheid van
de vrouw ten opzichte van de man gaat
het over ‘gebroken realiteit’, gevolg van
de zondeval. Dat is heel zichtbaar in de
Bijbel. Maar als het gaat om bevrijdend
herstel en vernieuwing, schrijven deputaten: dit komt op een verborgen wijze
tot ontwikkeling. En: deze laag in de
Bijbel is niet zondermeer zichtbaar.
Bij de ‘voorzichtige conclusies’
wordt dit als volgt samengevat:
vanwege de impact van de vloek
van Genesis 3 worstelen we nog
steeds met passages bij Paulus
die moeilijk te harmoniëren zijn.
Het lijkt erop dat het evangelie
(onzichtbaar maar zeker) vrouwen bevrijdt van hun ondergeschikte positie en hen naast
de mannen plaatst.
Voor mijn gevoel komt dit
wel heel dicht bij ‘inlegkunde’!

Hermeneutiek
Het is jammer dat deputaten niet expliciet
rekenschap geven
van de manier
waarop zij met
de Bijbel en de uitleg van de Bijbel
omgaan.
Maar voor mijn
besef is het helemaal in lijn met
eerdere deputatenrapporten:
- DKE-rapport: eerste
hermeneutische
overeenstemming
(GS 2011)

Schrift met Schrift vergelijken
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Rondblik
Sipke Alserda

de traditionele manier van uitleggen van de ‘zwijgteksten’.

waarneembaar. Maar: als bij bijbelschrijvers vrouwen op de achtergrond
blijven, dan zijn ze daarin kinderen van
hun tijd (p. 12).
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in hun eindconclusie, dat de man een
‘koppositie’ houdt. Maar de inhoud
daarvan blijft onduidelijk.
De grote vraag is echter,
of hier werkelijk sprake is
In hoofdlijnen gaat het
‘Koppositie’
van tegenstrijdige lijnen.
in deze rapporten om de
onduidelijk
Want het gevolg is onder
volgende hermeneutische
andere, dat deputaten bij
benadering.
iemand als Paulus beide lijnen tegelijk
De cultuur waarin de bijbelschrijvers
signaleren en die niet met elkaar weten
leefden, is medebepalend voor de totte harmoniëren (zie boven).
standkoming van de bijbeltekst. Zo is
er met name een nauwe verwevenheid
tussen concrete voorschriften in de
Geïnspireerd?
Bijbel en de context waarin zij gegeven
worden. Tegelijk is er sprake van een
Naar aanleiding van dit deputatenrapculturele kloof met vandaag. Deze kloof port en andere artikelen over het onmaakt dat rechtstreekse toepassing
derwerp M/V en ambt schreef iemand
van concrete bijbelse voorschriften in
in het ND: ‘de Bijbel is geïnspireerd,
onze tijd (soms) niet mogelijk is.
onze uitleg van de Bijbel niet’.
De bijbelschrijvers schreven dus als
De bedoeling was: wie kan ooit zegkinderen van hun tijd. En de vraag die
gen wat de ware uitleg van de Bijbel
dan opkomt, is: wat en hoe zouden ze
is? Niemand dus. Maar dan is het ook
geschreven hebben in een ándere tijd
niet mogelijk om ergens een gezagheben cultuur?
bende uitspraak over te doen! En dat is
precies de sfeer waarin vandaag over
In het huidige deputatenrapport gede Bijbel gepraat wordt: de Bijbel wordt
beurt vrijwel hetzelfde. Maar daarin
op verschillende manieren uitgelegd,
maken deputaten wel hun eigen (subniemand kan de ware uitleg claimen,
jectieve) keus: wanneer bijbelschrijvers
dus zijn we vrij om zelf te kiezen! Met
het beeld neerzetten van de vrouw die
ondergeschikt is aan de man, schrijven ze als kinderen van hun tijd. En
het punt is dan, dat dit beeld strijdig is met wat God voor ogen
stond en staat. Maar waar
leiden deputaten dat laatste
uit af? Uit andere bijbelteksten, die ze zó interpreteren
dat ze daarin een strijdigheid zien met dit beeld van
ondergeschiktheid. Tegelijk
zeggen deputaten echter
óók, dat dit nieuwe beeld
en dit herstel van Gods oorspronkelijke bedoeling in de Bijbel nauwelijks of niet zichtbaar is.
Er zijn maar weinig bijbelteksten
bij aan te halen.
Ze noemen Genesis 1 en 2 en
interpreteren: het gaat hier om
‘volstrekte wederkerigheid’. Dat
komt verder in de Bijbel niet voor.
als gevolg dat de Bijbel in steeds meer
Ook niet in het Nieuwe Testament,
opzichten buitenspel wordt gezet. De
behalve bij Paulus in 1 Korintiërs 7
Bijbel is dan uiteindelijk alleen nog
(p. 13). Dit is echter een zeer eenzijdige
belangrijk en gezaghebbend als het om
interpretatie, waarbij het verschil tusde (duidelijke) hoofdlijnen gaat: versen man en vrouw niet meer benoemd
zoening met God, dankzij Christus. En
wordt. Toch constateren deputaten tot
alles wat daar dichtbij komt. Maar op
-

DKE-rapport: tweede hermeneutische overeenstemming (GS 2014)
M/V-rapport (GS 2014)

ethisch gebied doet iedereen wat goed
is in eigen ogen…
Dit is niet wat deputaten zeggen of
willen.
Maar ongewild bevorderen ze dit mijns
inziens wel – legaliseren ze dit zelfs.
In een eerder deputatenrapport (zie
boven) wordt expliciet geponeerd: in
Christus hebben mensen een nieuwe
verantwoordelijkheid gekregen, met
een eigen ken- en beoordelingsvermogen. Daarin is ruimte voor vrijheid en
creativiteit in het volgen van Christus.
De Heilige Geest kan zelfs elke tijdgeest
in dienst nemen en gebruiken om onze
ogen te openen voor nieuwe aspecten
van de bijbelse boodschap.
Uiteindelijk is het dus de gelovige
mens die zelf mag bepalen wat nog
wel of niet meer van toepassing is voor
vandaag. En dat onder leiding van de
Heilige Geest!
De weg is een andere, maar het resultaat is hetzelfde als bij genoemd NDcitaat.
Heel kort gezegd betekent dit: de Bijbel schiet tekort voor vandaag: te veel
bepaald door de toenmalige (culturele)
context. Maar vandaag ontvangen
gelovigen nieuwe inzichten van de Heilige Geest om nieuwe toepassingen te
maken. In feite een vorm van voortgaande openbaring of inspiratie!

Tom Wright2
Dit is een lijn die mijns inziens
bevorderd wordt door de invloed van iemand als Tom
Wright in onze kring. Ik
maakte voor het eerst kennis met deze theoloog toen
ik in Kampen een PEP-cursus
volgde bij prof. C.J. de Ruijter
aan de hand van zijn boek Horen naar de stem van God. Sindsdien ben ik die naam al heel vaak tegengekomen en wordt hij regelmatig
met instemming geciteerd.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hij in onze kring een behoorlijk
grote invloed heeft. Ook als het gaat
om het gezag van de Bijbel en de uitleg
van de Bijbel. Prof. De Ruijter wijdt in
zijn boek in feite een heel hoofdstuk
aan de visie van Wright. Bij De Ruijter
staat dit in een homiletisch kader (hoe
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moet vandaag in de prediking de stem
van God tot klinken gebracht worden),
maar de visie van Wright heeft zeker
ook impact voor de manier waarop je
naar de Bijbel kijkt, en naar het gezag
van de Bijbel.3

uitgevoerd overeenkomstig het script.
Daar moeten de spelers zich aan houden.
De Bijbel is vanuit dit beeld ook een
soort ‘script’. Alleen, van het vijfde
bedrijf is het script niet compleet: het
bevat alleen de start en een globale
schets van de afloop.
Wat moet je in zo’n geval doen, als
spelers in het drama? Je moet impro-

Wright ziet de Bijbel als een doorlopend verhaal dat God aan het schrijven is, vanaf de schepping tot aan de
nieuwe aarde. In die zin is
de Bijbel nog niet af, nog
niet compleet. Want het
Tom Wright
verhaal loopt nog steeds
door. Sterker nog: in dat
verhaal zijn wij zelf de
karakters die een rol (moeten) spelen. Tegelijkertijd
is de Bijbel, zoals wij die
nu hebben, een middel in
Gods hand om mensen
te motiveren om hun rol
in dit geheel op zich te
nemen. In dat kader is de
Bijbel het Boek waarin God
zichzelf openbaart. Maar dan een déél
viseren! Je moet zelf een invulling
van Gods openbaring. De Bijbel is waar
geven, die de lijn van de eerdere been gezaghebbend, maar niet om tijddrijven voortzet, maar tegelijk ook iets
loze waarheden door te geven. De Bijbel nieuws(!) toevoegt.
wordt nog steeds beschouwd als geïnBij de Bijbel betekent dit: wij (die de
spireerd, maar dat betekent vooral dat
spelers zijn in dit vijfde bedrijf!) moeGods Geest via de Bijbel vandaag menten ons de eerste vier bedrijven helesen de energie geeft om de taak op zich maal eigen maken en ook het doel voor
te nemen, waartoe God zijn volk roept.
ogen houden. Dus wel een bepaalde
Zo kan de Bijbel Gods volk modelleren
speelruimte, maar niet onbegrensd.
om zijn werk in de wereld te doen. 4
Deze benadering wil een antwoord
geven op de vraag: hoe kan de Schrift
Maar de achilleshiel is: Gods openbain haar boodschap en betekenis verbonring gaat nog dóór. Ook vandaag worden worden met de werkelijkheid van
den mensen geïnspireerd door Gods
vandaag?
Geest en kunnen ze uitspraken doen
die op hetzelfde niveau staan als de Bijbel. Ook vandaag schrijven mensen aan Het vijfde bedrijf speelt in een heel
andere tijd dan de eerdere
het verhaal van God, al
bedrijven en sommige
komt dat niet in een (aanHet vijfde bedrijf dingen zijn tamelijk radivullend) Boek terecht.
caal veranderd. Wel is het
Dit wordt nog duidelijker
nog steeds hetzelfde verwanneer we kijken naar
haal, maar we kunnen niet steeds dehet beeld dat Wright in dit verband gezelfde antwoorden blijven geven. We
bruikt, een soort metafoor.
zullen met nieuwe voorstellen moeten
komen. Dat is de taak en verantwoorDrama-metafoor
delijkheid van de nieuwtestamentische gemeente: samen het script
Wright vergelijkt de Bijbel met een
schrijven voor het vijfde bedrijf. En
drama, dat bestaat uit vijf bedrijven:
om (ook persoonlijk) onze rol op ons te
1. Schepping, 2. Zondeval, 3. Israël,
nemen. Om zo Gods medewerkers te
4. Jezus, 5. De missie van de kerk.
worden aan Gods nieuwe wereld.
Normaal wordt een drama (bijvoorHet positieve van dit verhaal is, dat de
beeld een drama van Shakespeare)

Bijbel niet een boek op afstand blijft.
Toch kan ik me niet aan de indruk
onttrekken, dat hier de Schrift (en het
gezag van de Schrift) tekortgedaan
wordt. Ik begrijp wel de aanleiding: de
spanning die ervaren wordt tussen het
horen van Gods stem vandaag en de
historische bepaaldheid van de Schrift
als 2000 jaar geleden afgesloten canon.
De bedoeling is om aan beide recht te
doen, waarbij de Schrift
als Gods Woord getypeerd
blijft worden.
Toch schiet die Schrift voor
ons vandaag tekort. Dat
is wat mijns inziens die
script-metafoor zegt. In
feite is er nieuwe openbaring nodig, waarbij het onderscheid tussen inspiratie
(openbaring) en illuminatie (verlichting door de Heilige Geest) vervaagt of zelfs
verdwijnt. En de conclusie
kan zijn dat God ons nu
een andere weg wijst dan in de Bijbel.
Ik kan dus niet overweg met die metafoor.
Volgens mij hebben mensen nooit een
‘script’ gehad. De Bijbel verhaalt eerder
de ‘uitvoeringspraktijk’ dan dat het een
‘script’ is dat uitgevoerd moet worden.
De mens kreeg een instructie mee, een
richtlijn, maar wat ging er in de praktijk veel mis!
Maar als het niet meer de Schrift, maar
de gelovige mens is die moet bepalen
wat God vandaag zegt, soms ook in een
andere richting dan wat de Schrift zegt,
hoe weten we dan nog wat goed is en
wat niet? Wie bepaalt dat? De consensus? Of de meerderheid? Volgens mij
lopen we daar hopeloos mee vast.

Afhankelijk van theologen?
De culturele bepaaldheid van de bijbeltekst is de enige grond voor deputaten
om te stellen: op grond van de Bijbel is
het niet gerechtvaardigd om vrouwen
uit te sluiten van het ambt.
Dat betekent dat onze bijbeluitleg afhankelijk wordt van onze kennis van
de toenmalige (culturele) context. En
dat de ‘gewone’ bijbellezer afhankelijk
wordt van deskundigen. Die trouwens
vaak van mening verschillen over die
toenmalige context!
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de samenvatting per onderdeel wordt
Zoals in het M/V-rapport een bepaalde
echter vaak stelliger gesproken. Zo ook
bijbelse lijn (de vrouw ondergeschikt
in de eindconclusies. Maar die stelligaan de man) wordt uitgeschakeld door
heid wordt dus niet onderbouwd.
die lijn als ‘cultureel bepaald’ weg te
Tegelijk schrijven deputaten:
zetten, zo kunnen er in
we hebben te weinig kennis
de toekomst ook andere
‘Cultureel
van de toenmalige cultuur/
bijbelse noties wordt uitgebepaald’
context om op dit punt met
schakeld. Het uiteindelijke
zekerheid te kunnen zeggen
gevolg is, dat aan de ‘gewat de Bijbel bedoelt (p. 19,20,25).
wone’ bijbellezers de Bijbel ontnomen
En de slotconclusie (op dit onderdeel) is:
wordt als ‘een lamp voor onze voet en
De route naar een besluit over M/V en
een licht op ons pad’. Dat kan volgens
ambt zal door de Bijbel moeten lopen,
mij onmogelijk de bedoeling zijn.
maar tot nu toe kunnen we daaruit geen
Bovendien: de helderheid van de Bijbel
en de bijbelse boodschap zijn dus in het eenduidig antwoord afleiden (p. 26).
Dus…?!
geding!
Die helderheid wil ik graag als uitgangspunt handhaven. De Bijbel is imNoten:
mers niet een Boek uit een ver verleden, 1 Zie het boekje Klare taal van prof. B.
geschreven voor díe tijd alleen. Juist
Kamphuis, met welke rede hij zijn ambt
niet! De Bijbel is ons door God gegeven,
als hoogleraar aanvaardde in 1988. C.J. de
heel bewust ook met het oog op ónze
Ruijter schreef in het ND van 22 maart
tijd: alles is opgeschreven voor hen
1989 een lovende recensie!
(ons!) die láter leven. Bij God was zeker
2 Hierbij baseer ik mij m.n. op een artikel
ook onze tijd in het vizier.
van Wright: ‘How can the Bible be

nummer van Onderweg, nov. 2016. En
recent ds. Gerard Geerds in Hij en wij,
die een verband ziet met het ‘relationele
waarheidsbegrip’.
4

Er is al eens de vinger bij gelegd dat
de gedachte van de komst van Gods
koninkrijk bij Wright te veel gericht is
op (de vernieuwing van) déze wereld
en te weinig verdisconteert dat God
een nieuwe aarde moet scheppen, waar
zijn koninkrijk pas volmaakt zal zijn.
Zie Bram van de Beek, God doet recht.
Eschatologie als christologie, 2008. En
Gerard Kansen in het blad Kontekstueel,
juli 2012. Beiden reageren op wat Wright
schrijft in zijn boek Verrast door hoop
(Ned. uitg. 2010). Dat heb ik voor dit
artikel niet meer precies kunnen nagaan.
Maar wel viel mij op in het rapport van
deputaten M/V en ambt, dat meerdere
malen als taak voor man en vrouw en de
christelijke gemeente werd genoemd: te
werken aan de ‘voltooiing’ van de schepping (p.25,26,62). Maar is dat echt onze
taak/opdracht?

Authoritative?’ en zijn boek: Eenvoudig

Ten slotte

christelijk, m.n. de hoofdstukken 13 en 14.

Bij de bespreking van de verschillende
bijbelteksten formuleren deputaten
over het algemeen heel voorzichtig. In

3

Zie de bespreking van dit onderdeel van
het boek van prof. De Ruijter door prof.
dr. A. Baars in: De preek werkt (onder red.
van dr. J. Hoek). Zie verder het thema-

Nader Bekeken in gesproken vorm!

✂

Steun ons werk en word donateur van de CBB!

Ja, ik wil het werk van de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden in Ermelo, steunen.
Ik machtig de CBB om, tot wederopzegging, van mijn rekening af te schrijven:
O € 5,-O € 10,-O € 25,-O€
De CBB mag dit bedrag afschrijven per:
O maand
O kwartaal
O half jaar
O jaar
O Ik ontvang liever een betalingsverzoek
Voorletters + naam: ..................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................
Postcode + woonplaats: ...........................................................................................................
IBAN nummer: ...................................................................
Datum: ........................................................Handtekening: ......................................................
Dit formulier kunt u, ingevuld en ondertekend, in een envelop sturen naar:
CBB, Antwoordnummer 2011, 3840 XA Ermelo (een postzegel is niet nodig)
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Zebedeüs
Hoe simpel laat zich dit verhaal vertellen:
een bootje aan de oever van het meer,
een vader en twee zoons druk in de weer
hun uitgescheurde netten te herstellen.

Gedicht
Gert Slings

Dan komt er op de oever iemand aan.
Hij roept twee namen en zijn ogen spreken
een taal die innerlijk verzet kan breken.
De broers staan op om met hem mee te gaan.
Ze laten vader achter op de boot.
Hoe lang heeft Zebedeüs nog geleefd?
Moest hij voortaan alleen de netten boeten
en zonder hulp gaan vissen voor zijn brood?
Ik kan hiermee maar moeilijk uit de voeten,
al neem ik aan dat hij het wél begreep.
René van Loenen
Uit: Schriftgedichten
Royal Jongbloed, Heerenveen, 2013

Het gedicht vertelt het verhaal van de roeping van de zonen van Zebedeüs.
Het gaat om de discipelen Johannes en Jakobus.
Maar wat is er verder met Zebedeüs gebeurd?
Dat is de vraag waar de dichter mee tobt.
De laatste regel geeft voor hem de oplossing.
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Persrevue
Perry Storm

Reacties op ‘Samen dienen’
De Persrevue wijd ik dit keer helemaal
aan het thema dat in dit nummer
centraal staat: vrouw en ambt. We
gaan als kerken spannende maanden
tegemoet nu de GS Meppel tot besluitvorming zal moeten komen rond dit
thema. En dat, terwijl daarvoor via het
hiervoor besproken deputatenrapport
Samen dienen voorstellen liggen om de
zusters tot alle ambten te gaan toelaten. Wat de kerkelijke pers betreft is het
aantal reacties op dit, me dunkt controversiële en revolutionaire, rapport nog
opvallend beperkt. Op internetsites en
-blogs verscheen wel het nodige. Een
paar ervan wil ik signaleren, zonder er
heel uitgebreid uit te citeren, want de
belangstellende lezer heeft er gemakkelijk zelf toegang toe.
Laat ik beginnen met een reactie die
ik minstens verbazingwekkend en eigenlijk nogal dwaas vond. Ik werd erop
geattendeerd door een artikeltje in
Christelijk Weekblad van 25 november
2016: ‘Vrouwen in de GKv, vergeef me.’
Daarin wordt aandacht gevraagd voor
een blog die vervolgens ook helemaal
overgenomen wordt. Een blog van ds.
Bram Beute op zijn site www.brambeute.nl. Het deputatenrapport was
koud verschenen of hij meende al dat
het tijd werd voor het aanbieden van
excuses aan de zusters van zijn huidige
en zijn vorige gemeentes. Nadat hij zijn
hartelijke instemming met het rapport
heeft betuigd, schrijft hij:
Maar opeens realiseerde ik me voor het
eerst sinds tijden hoe velen van jullie
het als groot onrecht ervaren dat ze niet
mee kunnen doen zoals jullie broers.
Hoeveel pijn dat kan doen en frustratie
kan opleveren. Ik realiseerde me dat ik
daar zelden bij stilstond en mijn positie
als mannelijke predikant als vanzelfsprekend aanvaardde. Daar wil ik vergeving
voor vragen.
Ik vond dat vrouwen ook predikant,
ouderling of diaken konden worden. En
toch heb ik de situatie zoals die is, heel
vaak wel als vanzelfsprekend aanvaard.
Als we als kerkenraad samen komen,

is dat meestal met (bijna) alleen maar
mannen. Soms dacht ik aan de vrouwen
die ook mee hadden willen praten, maar
meestal niet. Als er ambtsdragers in een
kerkdienst bevestigd werden, dan waren
dat alleen maar mannen. Ik miste jullie
daarbij soms wel, maar meestal dacht ik
er nauwelijks aan.

hoofd meer ‘een zaak’ dan dat ik echt
aan jullie dacht. Daarvoor vraag ik jullie
vergeving.

Als ik een dienst leidde dacht ik vrijwel
nooit aan degenen onder jullie die ook
wel een dienst zouden willen leiden.
Sommigen van jullie zouden dat ook beter kunnen dan ik. Maar dat mag je niet,
omdat je vrouw bent. Zonder er over na
te denken nam ik bijna altijd ‘gewoon’
mijn rol als mannelijke predikant.

inhoudelijke en kritische reacties op
‘Samen dienen’. Te noemen valt bijvoorbeeld een aantal blogposts van dr. Dolf
te Velde, een van de TU-docenten die er
niet van overtuigd zijn dat de toelating
van zusters tot de ambten afdoend
beargumenteerd is. Op www.theologieplus.net plaatste hij in november
t/m januari jl. verschillende blogposts
met bijzonder lezenswaardige stukjes
analyse van het rapport en van de
discussies erover. Hier een heel klein
fragment voor de smaak. En wel het
slot van zijn bijdragen van 24 november
waarin hij aandacht vraagt voor wat
het rapport over de ambten zegt:

Ik wilde en wil nog steeds veel begrip
en geduld opbrengen voor iedereen in
de kerk die de veranderingen in de GKv
veel te snel vindt gaan. Ik begrijp de
zorgen. Ik wil de broers en zussen die
deze verandering niet meemaken niet
kwijt. Ik probeerde en probeer nog steeds
het gesprek tussen kerkleden hierover
te bevorderen om ook tot onderling
begrip en aanvaarding te komen. Ik ben
niet op de barricades gaan staan om
een voorvechter te zijn voor vrouwelijke
ambtsdragers, omdat ik predikant wilde
zijn voor de hele gemeente. Maar ik ben
bang dat ik daarmee verschillende van
jullie in de steek heb gelaten. Vaak was
de discussie over ‘M/V in de kerk’ in mijn

Niet iedereen is zover om dit bij te
vallen, zachtjes gezegd. Het lijkt me
zinniger om maar verder in deze Persrevue de aandacht te vestigen op meer

Tenslotte verbaas ik mij over de manier
waarop in de voorgestelde besluitteksten
aan het eind van het rapport de tekst
Handelingen 2:17-18 naar voren komt
(p. 69 van het rapport): het fragment
uit de Pinkstertoespraak van Petrus
waarin hij Joël 3 aanhaalt met o.a. deze
woorden ‘uw zonen en dochters zullen
profeteren’. Deze tekst wordt in het rap-
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port niet uitgelegd. Hij lijkt te functioneren los van de context van die speciale
Pinksterdag, waarbij allen zó door de
Geest zijn aangestoken dat ze in alle
talen Gods grote daden verkondigen. De
vraag wordt niet gesteld hoe het kan dat
dezelfde apostelen die eerst zo uitbundig
over de gave van de Geest spraken toch
later in hun brieven met concretiserende
aanwijzingen komen die haaks lijken te
staan op de vermeende gelijkheid van
zonen en dochters. Als uiteindelijk deze
bijbeltekst de dragende grond voor de
voorgestelde besluiten moet zijn, geloof
ik dat er nog huiswerk te doen is. Mij
overtuigt deze verwijzing in ieder geval
niet.
Op de site www.eeninwaarheid.info
verscheen een uitvoerige kritische
bespreking van het rapport door de
predikanten Henk van Egmond en Hilbert Gunnink. Op het moment dat ik
deze Persrevue samenstel, is een eerste
aflevering verschenen onder de titel:
‘De vaste waarheid van de Schrift heeft
gezag over de schuivende norm van de
cultuur – 1’. Hiervan ook een fragment:
Het is belangrijk om er eerst de vinger
bij te leggen dat het rapport doorlopend
de cultuur van de Bijbel én de cultuur
waarin wij nu leven, tegenover elkaar
stelt. Dat brengt ons tot de vraag: wat
betekent het woord ‘cultuur’ nu precies?
In huis-, tuin- en keukentaal is cultuur:
de manier van leven die we ons eigen
hebben gemaakt. Maar hebben alle Nederlanders samen een Nederlandse cultuur? Dat zeker niet. Een socialist heeft
een andere cultuur dan een moslim; een
kapitalist weer een andere dan iemand
die de ideeën van Greenpeace aanhangt.
En christenen hebben, als het goed is,
hun eigen cultuur, die anders is dan die
van ongelovigen. Want het uitgangspunt voor een volgeling van Christus
is: Christus is alles, en daarom denk en
handel ik vanuit Zijn Heere-zijn over mij,
zie o.a. 2 Korintiërs 10:5. En daarom zullen we bij de waardering van (andere)
culturen uitgaan van de Schrift en die
culturen beoordelen op grond van het
Woord.
Wij kunnen niet anders dan concluderen dat het rapport het op een ‘vlotte’
manier heeft over ‘de cultuur in onze
tijd’ en over ‘de cultuur in de tijd van de

Bijbel’. En dat schept verwarring. Want
bedoeld is: de manier van leven van de
mensen in een bepaalde tijd. De mode
bijvoorbeeld was in de tijd van de Bijbel
anders dan die is in onze tijd. De manier
waarop je reisde is evenmin te vergelijken. Kortom: deputaten gebruiken het
woord ‘cultuur’ in de zin van: gewoonten en manieren die tijdgebonden zijn.
Die conclusie trekken wij o.m. vanuit
Bouwsteen 1. Daar zien deputaten hoe
de vrouw van haar ondergeschikte positie langzamerhand bevrijd wordt. Het
kopje van 2.2.3. is helder: ‘God creëert
ruimte voor de vrouw’. En de samenvatting op p. 11 zegt het nog duidelijker: ‘in
de Bijbel is de culturele tendens [vet van
ons] waarneembaar om vrouwen te zien
als ondergeschikt aan de man. Maar
in de Bijbel wordt ook een tegenkracht
zichtbaar die voortkomt uit Gods genadige verlossing en die voor de samenleving concrete aanzetten biedt tot herstel
van de vanaf het begin bedoelde wederkerigheid in de man-vrouw-relatie.’

Opvallend is dat het rapport het niet
heeft over de zonde in de verhouding
van man en vrouw vanaf Genesis 3, en
niet beschrijft hoe die verhouding in
Genesis 1-2 er ook één was van Adam als
hoofd en van Eva die ‘onder het hoofd
Adam’ haar door God gegeven, en dus
goede, plaats had.
Deputaten nemen de cultuur als fundament voor de vrouw in het ambt. Zo
leggen ze onder hun conclusie niet de
Schrift maar de wereld.

Last but not least noem ik nog een
blogpost van Gerrit Veldman. Op zijn
site www.gerritveldman.nl verscheen
op 19 november 2016 zijn artikel ‘Deputatenrapport M/V en ambt, waar gaat
het fout?’ Het is een uitermate heldere
analyse die aandacht verdient. Ik geef
hier alleen het slot door, in de hoop dat
het velen uitnodigt het eraan voorafgaande betoog op te zoeken.
Eigenlijk zie je het al fout gaan bij de
vraagstelling die de deputaten voor zichzelf geformuleerd hebben. Hun vraag is
niet of mannen en vrouwen een verschillende positie hebben. Hun vraag is zelfs
niet of mannen en vrouwen in de kerk
een verschillende positie moeten hebben. Nee, hun vraag is (blz. 4) of het gerechtvaardigd is dat vrouwen in de kerk
(en in het ambt) een andere positie
hebben dan in de maatschappij.
Deze vraag is dus niet gericht op een verschil tussen mannen en vrouwen, maar
op een verschil tussen kerk en maatschappij. En dan gaat het er niet om of
de maatschappij mag afwijken van de
kerk, maar of de kerk mag afwijken van
de maatschappij.
Met zo’n vraag accepteer je de gelijkheid van mannen en vrouwen dus al bij
voorbaat als iets goeds. Sterker nog, je
verheft die als een norm. Je verheft de
maatschappij als norm. De enige vraag
is nog of de kerk zich aan die norm moet
aanpassen of niet.
Maar met zo’n uitgangspunt kan het al
niet anders meer of je komt uit bij het
standpunt dat er in de kerk geen verschil
mag zijn tussen mannen en vrouwen.
Want welke reden zou er dan nog kunnen bestaan om het anders te doen? Elk
geldig argument heb je al bij voorbaat
afgewezen.
Wat mij betreft biedt dit rapport dus
een tegenstrijdig verhaal op een wankele
basis. Haal je die basis eronder weg, dan
komt de tegenstrijdigheid volledig bloot
te liggen en stort het hele bouwwerk als
een kaartenhuis ineen.
In het decembernummer van het ‘gereformeerd maandblad voor toerusting
en informatie’ Weerklank gaat ds. Rob
Visser in op een aantal onderdelen uit
de discussie. Zo maakt hij interessante
opmerkingen over 1 Timoteüs 2:12 en
met name over het daar gebruikte
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woord voor ‘gezag hebben’. Maar ik
geef het deel door waarin hij op een
ander onderdeel ingaat van de uitleg
van 1 Timoteüs 2. Titel van zijn artikel:
‘Aanmatigende vrouwen en onkundige
vrouwen’. Hij citeert eerst een paar
stukjes uit het rapport (p. 20 en p. 67)
waarin bij de exegese van 1 Timoteüs
2:11-12 wordt geopperd dat vrouwen
daar het met gezag onderwijzen in
de gemeente ontzegd wordt vanwege
hun toenmalige onkunde. De meeste
waren nu eenmaal geen vrouw als de
onderlegde Priscilla. Zowel mannen als
vrouwen mogen onderwijzen, maar
alleen als daarvoor ook het benodigde
inzicht aanwezig is. Paulus zou, denk ik,
van deze door hemzelf niet geopperde
argumentatie hebben opgekeken. Ds.
Visser doet dat ook:
Is dit nu een geldig argument? Kun je zo
met wat we lezen in 1 Timotheus 2 omgaan? Als je er wat langer over nadenkt
is dit een heel vreemd argument. Dat
komt al naar voren als in hetzelfde deputatenrapport in dit verband Priscilla
wordt genoemd. Duidelijk een vrouw
met inzicht en kennis. Die samen met
haar man een belangrijke rol in de gemeenten van Christus in die tijd speelde.
Die ook betrokken was bij het onderwijs
aan Apollos om hem duidelijk te laten
zien wie Jezus Christus is. Het is ook
niet alleen Priscilla die als vrouw met
kennis deel is van de gemeente. Als het
zou gaan om andere vrouwen waren er
zeker in de kerken vrouwen die ook in
de ogen van de samenleving kennis en
inzicht hadden. Vrouwen die in aanzien
waren. Ik denk aan Lydia in Filippi. Ik
denk ook aan wat we lezen in Handelingen 17: ‘Velen dan van hen geloofden, en
van de aanzienlijke Griekse vrouwen en
mannen niet weinigen’, vs 12.
Dan zouden toch ook zij bij dit argument ambtsdrager hebben kunnen wor-

den? Het is namelijk ook zo dat niet alle
mannen, omdat ze man zijn en deel van
de van de gemeente uitmaken, ambtsdrager kunnen worden. Daarvoor zijn
ook onder de mannen bepaalde voorwaarden zoals we o.a. meteen na 1 Tim 2
in 1 Tim 3 vinden. Zie ook Titus 1:5-9.
Er komt nog iets anders bij. Is het zo
dat de Heilige Geest door Paulus van
mannen een bepaalde opleiding vraagt
voordat ze in aanmerking komen om
ambtsdrager te zijn? Nee! De meeste
mannen in Efeze, waar Timotheus op

het moment dat hij de brief krijgt werkt,
hebben ook nooit een echte opleiding
gevolgd. Ook is het zo dat in de tijd van
het Nieuwe Testament de gemeenten
vooral bestonden uit mannen en vrouwen die niet in aanzien waren. Vooral
mannen en vrouwen die niet de mogelijkheid hadden gehad om een opleiding
te volgen. Mannen en vrouwen die druk
waren om voor zichzelf en hun gezin
genoeg te verdienen om rond te komen.
Niet vele aanzienlijken. Zie 1 Kor 1:26-29.
Wat is belangrijk voor mannen en vrouwen in de hele Schrift? Dat ze groeien
in het kennen van de HERE en Zijn
Woord! Je ziet dan ook dat vrouwen in

het Nieuwe Testament ook zeker bij het
onderwijs ingeschakeld zijn. De oudere
vrouwen worden juist ook opgeroepen
om de jongeren te onderwijzen, Titus
1:3-5. De moeders hebben een grote taak
in de Schrift om de kinderen de weg van
de HERE te leren. Vrouwen worden opgeroepen om juist hun hart en aandacht
op de HERE en het kennen van Hem te
richten. Het argument dat vrouwen te
weinig kennis hadden, dat hier gebruikt
wordt, is heel vreemd. Dat argument
wordt ook in Efeze 5 niet gebruikt als het
gaat om het hoofd zijn van de man in
het huwelijk. Het elkaar onderdanig zijn
van Efeze 5:21 betekent juist dat man en
vrouw samen zich stellen onder Christus
als het hoofd en zich door Hem laten
leren en leiden. Ook als het gaat om de
onderlinge verhouding die Christus ons
als man en vrouw in het huwelijk geeft.
Zo is het ook in de kerk. Paulus argumenteert ook in 1 Tim 2 niet vanuit kennis die mannen wel zouden hebben en
vrouwen niet. Het argument is er echt
bij gezocht. Het is dan ook heel vreemd
dat dit argument in het rapport een
duidelijke plaats krijgt terwijl iets anders
wat Paulus duidelijk zegt bijna niet uit
de verf komt. Namelijk dat de grond
voor het niet leren en gezag hebben als
lerende ambtsdrager in de kerk o.a. in
de volgorde bij de schepping ligt. Wat
Paulus duidelijk zegt onder leiding van
de Geest wordt heel weinig in rekening
gebracht, terwijl een gezochte reden
veel meer naar voren komt. Zo wordt de
Schrift in zijn duidelijkheid onduidelijk
gemaakt! Die onduidelijkheid is dan in
het rapport weer een reden om in onze
tijd niet zoveel met 1 Tim 2 en 1 Kor 14 te
kunnen. Heel vreemd!
Het is duidelijk dat ons op deze manier
niet de weg gewezen wordt die de Geest
ons juist wel wijst.

Zonen en dochters profeteren
De titel van dit onderdeel Persrevue
is ook de titel van een boek dat enige
maanden geleden verscheen onder de
redactie van Henk Folkers e.a. Dit boek

is een bevlogen pleidooi voor de vrouw
in het ambt. In het decembernummer
van ons blad werd het door ds. Pieter
Boonstra kritisch besproken in de Kro-

niek. Het is interessant om ook kennis
te nemen van beoordelingen ervan
buiten onze kerken. Ze blijken nogal
eens even kritisch uit te pakken. In het
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Reformatorisch Dagblad van 12 december 2016 schrijft dr. P.F. Bouter (PKNGereformeerde Bond) erover onder de
titel: ‘Mysterie tussen man en vrouw
verdwijnt’. Nadat hij het nodige verteld
heeft over de opzet van het boek, komt
hij toe aan zijn beoordeling:
Het eerste wat opvalt is dat het niet
zozeer een evenwichtig en rustig beargumenterend boek is. De auteurs weten
eigenlijk van tevoren al waar ze naartoe
willen. Al bij de eerste hoofdstukken over
Genesis wordt zonder veel argumentatie al snel geconcludeerd dat de weg
voor de vrouw tot de kerkelijke ambten
openligt. Dat verzwakt de positie van de
schrijvers. En zo gaat het in de meeste
hoofdstukken.
Nog een voorbeeld is te vinden in het
hoofdstuk over de Heere Jezus. Waarom
koos Jezus alleen mannen als apostel?
Daar wordt krampachtig een antwoord
op gezocht – en niet gevonden. Via de
vrouwen die Jezus dienden met hun bezit en via de vrouwen die getuige waren
van de opstanding wordt geconcludeerd
dat dus ook vrouwen apostel konden
zijn. Dit gaat allemaal wel heel kort
door de bocht en is weinig overtuigend.
Zo zijn er heel wat meer voorbeelden te
noemen. Dat is jammer, want op deze
manier komt het gesprek niet echt verder. Het past ook niet bij de forse inzet
van de inleiding: Gods Woord serieus
nemen en er doorheen kruipen.
Magere scheppingsorde
Het grote punt, beslissend voor de verdere lijn van het boek, is de uitleg van
Genesis 2: de mens die als man en vrouw
naar Gods beeld wordt geschapen. Het
boek zoekt het beeld van God vooral in
de relatie tussen man en vrouw. De auteurs stellen dat man en vrouw beiden
het gezag over de aarde hebben ontvangen. Daaruit wordt geconcludeerd dat
man en vrouw naast elkaar staan en
er geen verschil in positie is. Ook beider
aanwezigheid in de hof van Eden wordt
gezien als een argument: beiden kunnen
samen in Gods heiligdom werken, dus
de weg tot het ambt ligt voor de vrouw
open.
In de hoofdstukken over Genesis 2 en 3
worden feitelijk de knopen doorgehakt
die het hele boek bepalen. Alle volgende
Bijbelgedeelten worden getoetst aan de

uitleg van Genesis 2 en 3. Dat heeft grote
gevolgen. Want in de uitleg van Genesis
2 haalt het boek alleen naar voren dat
man en vrouw samen naar Gods beeld
zijn geschapen. Maar de andere delen
van Genesis 2 – dat Adam eerst is geschapen, dat hij de namen geeft, dat hij
een vrouw ontvangt om hem terzijde te
staan – krijgt geen eigen plaats meer.
Het wordt allemaal gewrongen in het
idee van gelijkheid. Op deze wijze kan
Genesis 2 met zijn rijke scheppingsordening voor man en vrouw niet meer tot
spreken komen. Je hoort het hoofdstuk
als het ware naar adem happen als het
zo besproken wordt dat de gelijkheid van
man en vrouw alles overstemt.
Deze magere scheppingsorde wordt
vervolgens toetssteen voor alle verdere
Schriftgedeelten. Dat betekent dat ook
de andere gedeelten moeite krijgen nog
voor zichzelf te spreken. Voor ons gevoel
ligt hier de achilleshiel van het boek.
Kan dan de Schrift nog voor zichzelf
spreken? Wat er uit komt blijkt aan te
sluiten bij ons huidige levensgevoel: man
en vrouw die in alle taken en functies
en posities inzetbaar zijn. Het maakt
de man-vrouwverhouding mager, leeg
en schraal. Weg is het mysterie van God
Die de man schiep en tegenover hem
de vrouw, met ieder hun eigen bedoeling, taak en roeping. Het boek wil de
toelating van de vrouw tot het ambt al
uit de scheppingsorde kunnen halen. Het
doet dat tegen een grote prijs: de scheppingsorde wordt mager en vlak. Waar
zijn nog de hoogten en diepten van de
bedoelingen van de Maker met man en
vrouw?
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en vrouw, is weg. Juist daarmee heeft de
Schepper zulke rijke bedoelingen in de
verhouding tussen mensen onderling,
maar ook in de verhouding tot Hem.
Het is met diepe reden dat God door
ons als Vader wil worden aangeroepen
en dat het eeuwige Woord als man ter
wereld kwam. Niet omdat God de man
meer lief zou hebben dan de vrouw. We
zien overal in de Schrift dat de Schepper
een grote liefde heeft voor de man, maar
een zeker niet mindere voor de vrouw.
Dat bewijzen ook de gesprekken die de
Heiland met vrouwen voerde. God wil
beiden zalig maken, beiden Zijn liefde
geven, beiden met gaven van de Geest
voorzien. Binnen die eenheid is er de rijkdom en het mysterie van een tweeheid:
man en vrouw. Helaas zien we dat mysterie het boek Zonen & dochters profeteren verdampen.

legd dat je de hermeneutiek niet af kunt
doen met ‘een hoofdstukje’; toch zou een
expliciete verantwoording zinvol zijn.
Zo wordt de Bijbel op afstand geplaatst
door de stelling dat ‘de Bijbel geen klip
en klaar antwoord geeft op onze vraag
naar de ambten in de eenentwintigste
eeuw’. Dat kun je natuurlijk in alle actuele discussies zeggen, omdat de Bijbel nu
eenmaal niet in deze tijd ontstaan is.
Ten derde is de visie op de ambten problematisch. De auteurs erkennen dat in
hun visie het onderscheid tussen gaven
en ambten min of meer wegvalt. Bovendien lijkt de persoonlijke overtuiging van
roeping beslissend te zijn. ‘Als vrouwen
voor [verkondiging en dienstverlening]
een inwendige roeping ervaren, dan is
het de plicht van de gemeente om daar

Van christelijke gereformeerde
kant verscheen in De Wekker
op 25 november 2016 een recensie van de hand van ds. A.
Versluis. Hij constateert grote
overeenkomsten tussen de
denklijnen in dit boek en die in
het rapport Samen Dienen. Het
boek roept de volgende vragen
bij hem op:
Ten eerste is het boek nogal
tendentieus. De auteurs schrijven naar
één conclusie toe, die keer op keer wordt
herhaald; dat krijgt iets vermoeiends.
Ze schuwen grote woorden niet: de kerk
doet de Geest en Gods schepping tekort
en beknot op een eigenmachtige manier
de pinkstergaven van vrouwen. In het
begin wordt al geconcludeerd: ‘Er kan
geen structurele hiërarchie zijn tussen
mannen en vrouwen.’ De vraag waar
het om gaat, is echter niet of man en
vrouw elkaar nodig hebben, maar of het
Nieuwe Testament inzake de leiding van
de gemeente onderscheid maakt tussen
man en vrouw.
Ten tweede mist een bezinning op de
vraag hoe je Bijbelse gegevens vertaalt
naar nu. In een voetnoot wordt uitge-

serieus en geestelijk mee om te gaan.’
De bijbelse en gereformeerde notie dat
God roept door middel van de gemeente
(in plaats dat de gemeente ruimte geeft
voor mijn roeping) functioneert hier
nauwelijks.
Ten vierde is de uitleg van de zwijgteksten niet overtuigend. De auteurs willen aantonen dat het niet gaat om een
algemeen voorschrift over de positie
van de vrouw in de gemeente. 1 Tim.
2:12, waar Paulus niet toestaat dat een
vrouw onderwijs geeft, wordt verklaard
vanuit een veronderstelde achtergrond
in Efeze. Die uitleg wordt met grote stelligheid gepresenteerd, maar berust op
een onbewezen vooronderstelling. 1 Kor.
14:34 (‘laten uw vrouwen in de gemeen-

ten zwijgen’) zou alleen over een cultureel bepaalde gewoonte gaan. Daarop
volgt geen enkele reflectie wat dit voor
ons zou betekenen. De auteurs spreken
steeds in termen van een ‘hiërarchische
structuur’, die zou strijden met de oproep elkaar onderdanig te zijn. Maar het
is toch opvallend dat na deze oproep de
vrouw apart wordt opgeroepen tot onderdanigheid aan haar man en dat het
Nieuwe Testament expliciet ingaat op
de positie van de vrouw in de gemeente.
Hoezeer man en vrouw gelijkwaardig
zijn, er lijkt wel verschil te zijn in hun
taak in de gemeente. Helaas blijven verschillende relevante teksten onbesproken
(de weduwen, 1 Tim. 5; de verhouding
man-vrouw in 1 Pet. 3).
Als laatste: elke erkenning van de
complexiteit van de Schriften
ontbreekt. Wie de Bijbel eerlijk
leest, kan maar één conclusie
trekken, is de suggestie. Ook
teksten waar de auteurs geen
goede verklaring voor kunnen geven (zoals 1 Kor. 14:34),
vormen geen belemmering. De
auteurs gaan helaas niet serieus in op argumenten van hen
die toelating van vrouwelijke
ambtsdragers niet mogelijk
achten. Het boek suggereert
dat de Schriften geen rol spelen in die overtuiging en het
alleen een kwestie van ‘kerkpolitiek’ is.
De suggestie dat vrouwen vroeger geen
predikant werden om het enkele feit dat
vrouwen toen niet studeerden, is ronduit onwaarschijnlijk. Van academisch
gevormde auteurs zou je meer reflectie
verwachten op andere visies en op het
verleden.
Dit boek geeft veel informatie en argumenten over de positie van vrouwen in
de Bijbel en de kerk, maar is uiteindelijk
vooral een boek voor mensen die bevestigd willen worden in hun eigen visie,
niet een boek dat serieus het gesprek
zoekt met andersdenkenden.
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