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‘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 opmer-
ken: ‘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 ‘tradi-
tioneel’ bedoeld wordt. Hoe ziet die 

manier van uitleggen eruit? En wat is 
het verschil met de manier van uitleg-
gen die deputaten voorstaan? Wie het 
rapport doorleest, krijgt helaas geen 
antwoord op deze vragen. Nergens 
worden deze voorvragen in het rap-
port 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 ge-
geven. Hoewel die onderbouwing toen 
als ‘schriftuurlijk’ werd gepresenteerd. 
De vraag is dan ook hoe de onderbou-
wing van het nieuwe rapport eruitziet. 
Ook nu wordt deze onderbouwing ons 
voorgehouden als ‘volkomen bijbels’.

In het vervolg wil ik proberen deze vra-
gen te beantwoorden.1 Dat doe ik door 
allereerst te omschrijven wat het bete-
kent 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 name-
lijk 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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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.
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Het Woord 
zoals dat geschreven staat

artikel ‘Zijn wij consequent in ons bij-
bellezen’ heb ik dit uitgebreid aangege-
ven 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 Geloofs-
belijdenis (NGB) hebben we met elkaar 
beleden dat God zelf ervoor gezorgd 
heeft dat zijn geopenbaarde Woord op 
schrift gesteld is. En in artikel 7 belij-
den 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 ‘traditio-
nele’ manier met de heilsgeschiedenis. 
Dat betekent: God heeft op een be-
paald 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 

Openbaring 21 en 22 (de vervulling van 
al Gods beloften). Het is van belang om, 
bij het lezen van de Bijbel, je van deze 
ontwikkeling bewust te zijn. Voor wat 
betreft het Oude Testament geldt dat 
‘de schaduwachtige eredienst van het 
oude verbond en de ge-
bruiken die door de wet 
waren voorgeschreven, 
met de komst van Chris-
tus hebben afgedaan’. 
Maar dat betekent niet dat daarmee 
het Oude Testament ons niets meer 
te zeggen heeft. Daar gaat nog steeds 
een boodschap van uit, zo belijden we 
in NGB artikel 25. En wat betreft onze 
tijd is het van belang om te zien dat 
onze geschiedenis is opgenomen in het 
grotere geheel van de heilsgeschiedenis 
(we zijn onderweg naar de wederkomst 
van Christus).
In de derde plaats leest de ‘traditionele’ 
manier datgene wat in de Bijbel ge-
schreven staat vanuit het onderwijs dat 
de apostelen ons geleerd hebben. Hun 
leer over wat uit het Oude Testament 
nog wel geldig is en wat niet, is gezag-
hebbend voor ons. Datzelfde geldt voor 

hun leer over de Here Jezus, bijvoor-
beeld de betekenis van zijn sterven en 
opstanding en hun leer over gemeente-
zijn met het oog op de wederkomst. 
Dat het hier niet om een kleinigheid 
gaat, blijkt daaruit dat zowel de apos-

tel Paulus als Johannes 
het in hun brieven heel 
scherp stellen. ‘Wanneer 
iemand u iets verkondigt 
dat in strijd is met wat ik 

u verkondigd heb, al was ik het zelf of 
een engel uit de hemel, vervloekt is hij’ 
(Gal. 1:8). En: ‘Als er iemand bij u komt 
die deze leer niet uitdraagt, ontvang 
hem niet in uw huis’ (2 Joh. :10). Het is 
ook niet voor niets dat artikel 7 van de 
NGB juist deze teksten aanhaalt.

In het vervolg wil ik nu deze drie pun-
ten bij langs gaan en het rapport daar-
aan toetsen. Het is de bedoeling om 
zo aan het licht te brengen waar het 
rapport nu precies breekt met de ‘tra-
ditionele’ manier van bijbellezen, zoals 
deputaten aangeven.

De praktijk die wij in 
onze kerken kennen om 
geen vrouwen toe te la-
ten tot de ambten, heeft 
onder andere te maken 
met hoe wij de zoge-
naamde ‘zwijgteksten’ 
lezen.

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

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.

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  

gg jj

De apostelen hebben 
het ons geleerd
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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 opvat-
ting 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 ge-
bod ‘op te heffen’. Immers, als het Pau-
lus’ 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 plaats-
vindt. 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 op-
geschreven. 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 ge-
dachten terug te reizen naar de tijd van 
de tekst’.5 Maar dat kan nooit beteke-
nen dat dit tot gevolg heeft dat de tekst 
iets anders gaat betekenen dan wat er 
geschreven staat.

Op deze manier hebben we dan ook al-
tijd de zogenaamde ‘zwijgteksten’ gele-
zen. Wat wordt daar precies gezegd en 
op welke manier? 
In 1 Timoteüs 2 
en 1 Korintiërs 14 
is er sprake van 
een verbod aan 
het adres van de vrouw. Paulus spreekt 
over ‘ik sta niet toe dat een vrouw…’ 
en ‘het is hun niet toegestaan om…’ 
Het betreft dus hier een heel concreet 
voorschrift. Hoe je het ook leest, dát is 

wat er staat. Vervolgens noemt Paulus 
in 1 Timoteüs 2 hierbij twee argumen-
ten, 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 gel-
dend karakter. Blijkbaar valt hier al een 
belangrijke beslissing als het gaat om 
de rol die man en vrouw mogen heb-
ben 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 te-
rug 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 eerst-
verantwoordelijke, 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 mo-
derne hermeneutiek zegt, ‘de auteur 
beter begrijpt dan hij zichzelf begre-
pen heeft’. Dat wil zeggen: het gaat 
dan mogelijk om een bedoeling die de 
schrijver zichzelf niet bewust was of in 

ieder geval die hij 
zelf niet heeft op-
geschreven. In de 
‘traditionele’ ma-
nier is hier altijd 

een grens getrokken. De tekst geeft de 
doorslag. Onze interpretatie mag nooit 
gebaseerd zijn op ons idee van wat de 
schrijver dacht of in welke context hij 
deze woorden uitsprak. Dan baseer 

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 voor-
malig 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 “bij-
bels 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 chris-
telijk 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 zonde-
val 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).
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‘… de auteur beter begrijpt 
dan hij zichzelf begrepen heeft’
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je je interpretatie op drijfzand. Ons 
idee van de motieven van de schrijver 
en zijn context zijn altijd voor discus-
sie 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 zo-
genaamde ‘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 ‘te-
rugreizen 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 Pau-

lus, zoals in het rapport gebeurt. 
Dat is de eerste fundamentele 
breuk met waar we als kerken, 
tot nu toe, voor hebben ge-

staan.

In de eerste plaats moeten teksten 
gelezen worden tegen de achtergrond 
van de geschiedenis die God gaat om 
zijn volk te verlossen. Concreet bete-
kent dit dat je oog moet hebben voor 
de ontwikkeling in de Bijbel. Het Oude 
Testament verwijst naar Christus. 
Het Nieuwe Testament vertelt ons 
wat we in Christus hebben en wijst 
op de wederkomst van Christus. In de 
tweede plaats betekent dit zicht op 
de heilsgeschiedenis dat we ons ervan 
bewust zijn dat onze geschiedenis is 
opgenomen in deze heils-
geschiedenis. Concreet be-
tekent dit dat het op schrift 
gestelde Woord van God 
óók met het oog op onze 
tijd geschreven is. Vanuit Gods Woord 
kunnen we onze tijd geestelijk duiden. 
Wat God heeft gezegd en gedaan (en 
nog zal doen), werpt licht op onze tijd 
en geschiedenis. De heilsgeschiedenis 
is het grote kader en niet de tijd van 
vandaag.

Wat is er te zeggen over dit zicht op de 
heilsgeschiedenis in het rapport? Dat 
is het beste duidelijk te maken aan de 
hand van een tekst die in het rapport 
een belangrijke rol speelt: Handelingen 
2:17-18. Deze tekst, waar Petrus de profe-
tie van Joël aanhaalt dat ‘zonen en doch-
ters zullen profeteren’, fungeert als een 
soort sleuteltekst. Hij keert meerdere 
keren terug en wordt uiteindelijk in de 
besluittekst als grond aangedragen voor 
met name de vrouw in het ambt als pre-
dikant. Wanneer we deze tekst bekijken 

in het licht van de heils-
geschiedenis, dan wordt 
duidelijk dat hier sprake is 
van een uniek moment. Na-
melijk dat de Geest wordt 

uitgestort en dat Hij vanaf dat moment 
geen onderscheid maakt wat betreft 
afkomst, sekse, rang en stand. En op dit 
punt verwijst Petrus naar de profetie 
van Joël en geeft aan dat die profetie in 
vervulling is gegaan (Hand. 2:16). Met de 
uitstorting van de Geest zijn de laatste 

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. 2:17-
18), 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 om-
dat de cultuur dat vereist, maar zetten 
voorop dat gaven en roeping een plek 
dienen te krijgen omdat God ze ge-
geven 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.’

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.

Ontwikkeling
 in de Bijbel
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Een gebod

Nu gaat het even om die, door mij, 
schuingedrukte woorden: dienen en 
plicht. Dat wijst op een gebod. Inte-
ressante vraag is dan: waar komt dit 
gebod vandaan? Deputaten ontkennen 
dus ten stelligste dat het te maken 
heeft met de cultuur. Dan moet het 
gebod dus uit de tekst 
komen. Immers, volgens 
deputaten is in Handelin-
gen 2:17-18 sprake van ‘het 
begin van de volmacht’ 
ook voor de vrouw. Maar is dat overtui-
gend? Letten we allereerst op wat er in 
de tekst geschreven staat, dan valt het 
op dat er sprake is van ‘profeteren’. In 
het rapport wordt echter nergens de 
vraag gesteld wat hieronder verstaan 
zou moeten worden. Door ‘Schrift met 
Schrift’ te vergelijken zou gebleken zijn 
dat ‘profeteren’ in het Nieuwe Testa-
ment niet direct op één lijn geplaatst 
kan worden met ‘preken’ (met ambte-
lijke volmacht).8 Dat is dan ook niet wat 
de ‘zonen en dochters’ op de pinkster-
dag 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 an-
dere woorden: ze vertelden wat God ge-
daan 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 hui-
dige leven en laat u dopen’ (Hand. 2:38) 
en verderop: ‘Laat u redden uit dit ver-
dorven mensengeslacht!’ (Hand. 2:40). 
Aan al deze gegevens wordt in het rap-
port voorbijgegaan.
Ook wordt er voorbijgegaan aan de 
verdere ontwikkeling in de Bijbel. Na-
melijk dat Paulus, die weet heeft van 
deze uitstorting van de Geest, tóch con-
crete 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 Hande-
lingen 2 niet gelezen wordt in het licht 
van de heilsgeschiedenis, waardoor het 
als losse tekst kan fungeren om het 

gebod te onderbouwen voor de vrouw 
in het ambt.

Maar er is nog een andere onderbou-
wing in het rapport terug te vinden 
voor het feit dat er sprake is van ‘het 
dient te gebeuren’ en ‘het is de plicht 
van elke gemeente om het te doen’. 
Dat heeft namelijk te maken met wat 

gezegd wordt op p. 19: 
‘God heeft geduld gehad 
met de mensen en hen in 
de loop van de tijd verder 
gebracht in hun denken en 

doen.’ Het punt is nu dat in het rapport 
deze gedachte een eigen leven gaat 
leiden. Het feit dat we nu delen in de 
maatschappelijke ontwikkeling waarin 
mannen en vrouwen gelijkelijk zijn op-
geleid en gelijkelijk toegang hebben tot 
functies in de maatschappij, wordt ge-
zien als ‘genezende werking van Gods 
genade’ (vgl. p. 12-13 en 68). Deze ge-
dachte wordt expliciet verbonden met 
het beeld van de zuurdesem uit Mat-

teüs 13:33. Op p. 12 wordt gezegd: ‘Het 
koninkrijk der hemelen is als de zuurde-
sem die effect heeft op de samenleving 
nu. De samenleving wordt niet met 
veel lawaai opgeblazen, op een verbor-
gen wijze komt de heilzame werking 
van het evangelie langzaam tot ontwik-
keling en werpt het geleidelijk aan zijn 
vruchten af zoals je die ook ziet in de 
westerse samenleving van vandaag (in-
clusief de verhouding tussen mannen 
en vrouwen).’ De suggestie wordt dus 
gewekt dat God ons in onze tijd con-
creet 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 maat-
schappelijke ontwikkeling in onze tijd 
een teken is van de genezende werking 
van Gods genade, dan krijgt de geschie-
denis 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 van-
daag 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 ont-
kenning 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-

schreven Woord van God buitenspel 
te zetten. Immers, omdat er sprake 
is van ontwikkeling, kan een woord 
van God uit de Bijbel als verouderd 
worden aangemerkt en als niet meer 
geldig worden verklaard (zoals ook in 
het rapport gebeurt, zie hieronder). 
In de tweede plaats is er altijd sprake 
van een duiding als je zegt dat een 
bepaalde ontwikkeling van God komt. 
En een duiding is altijd aanvechtbaar. 
Waarom is datgene wat we vandaag 
zien in de ontwikkeling op de visie van 
man en vrouw, bijvoorbeeld, geen door-
werking van het feminisme, waarbij 
het verschil tussen man 
en vrouw wordt ontkend? 
Wie spreekt hier het beslis-
sende woord? De duiding 
maakt namelijk nogal 
verschil en heeft grote gevolgen! Want 
áls het met name een doorwerking van 
het feminisme is, dan is het toch juist 
iets waar we als christenen níet naar 
moeten luisteren? In ieder geval valt 
daarmee de grond onder ‘het dient te 
gebeuren’ vandaan. Sterker nog, dan is 
er reden om te zeggen ‘het dient níet te 
gebeuren’. In ieder geval is het onmo-
gelijk om te stellen dat de ene duiding 
meer gezag heeft dan de andere. Het 
kan allebei. Maar daarmee bouw je 

dus op drijfzand als een betreffende 
duiding een belangrijke grond is onder 
een besluit.

Conclusie

Om deze reden is binnen de ‘traditio-
nele’ manier van bijbellezen er altijd op 
gewezen dat niet onze (duiding van de) 
geschiedenis de doorslag geeft, maar 
Gods Woord. Wat je in het rapport ziet 
gebeuren, is dat het wel líjkt alsof dat 
Woord als uitgangspunt wordt geno-
men, maar dat in werkelijkheid de tijd 
van vandaag het ijkpunt is.10 Dat komt 

doordat de teksten die als 
uitgangspunt dienen, niet 
in het licht van de heilsge-
schiedenis geïnterpreteerd 
worden en daardoor als 

‘losse’ teksten fungeren. En ook dat de 
ontwikkeling in onze tijd gezien wordt 
als doorwerking van Gods genade en 
daarmee het gewicht krijgt van ‘Gods 
spreken tot ons’. Dit is een fundamen-
teel andere manier van bijbellezen die 
inderdaad niet naast de ‘traditionele’ 
manier kan bestaan. Er is sprake van 
een breuk. 

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’ 

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’.

jj g

Tijd van vandaag 
is ijkpunt
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aan een leer die een eigenmachtige 
uitleg geeft van wat de Bijbel bedoelt 
te zeggen. Als reformatorische kerken 
hebben we de apostolische leer in onze 
belijdenisgeschriften verwoord en ver-
antwoord (om daarmee ook scherp aan 
te geven dat wij de Bijbel anders lezen 
dan de Rooms-Katholieke Kerk, het 
Joodse volk, de remonstranten, de vrij-
zinnigen). Met andere woorden: als we 
een eigen reconstructie presenteren, is 
het wel van belang 
dat die overeen-
komt met datgene 
wat de apostelen 
hebben geleerd en 
wij belijden. Dat is waarborg voor onze 
eenheid als gereformeerde kerken (niet 
voor niets spreken we over ‘de drie for-
mulieren van eenheid’).

De reconstructie

Hoe ziet de reconstructie in dit rapport 
eruit? Deputaten onderscheiden vier 
lagen in de Bijbel: (1) Schepping, (2) Ge-
broken realiteit, (3) Bevrijdend herstel, 
(4) Fundamentele vernieuwing. Op het 
eerste gezicht lijkt het hier te gaan om 
een onschuldige indeling waarmee de 
Bijbel in grote lijnen wordt samenge-
vat. Zo’n samenvatting dient dan om 
in kort bestek een overzicht te geven 
van de lijn in de Bijbel. Maar dan moet 
het wel een goede samenvatting zijn. 
En op dat punt alleen al is er veel af te 
dingen op die lagen die in het rapport 
genoemd worden.
Als je kijkt naar de inhoud van de eerste 
laag, dan is het opvallend dat daar door 
deputaten alleen maar de gelijkheid 
van man en vrouw bij de schepping 
wordt genoemd. Het feit dat éérst de 
man geschapen is en dáárna de vrouw, 
krijgt geen plaats. En waarom wordt 
de tweede laag ‘gebroken realiteit’ 
genoemd? Allereerst mist het woord 
‘zonde’ en daarnaast vindt er in de om-
schrijving een vermenging plaats van 
zonde en door God aan de schepping 
opgelegde gebrokenheid (vloek). Ook de 
term ‘bevrijdend herstel’ roept vragen 
op. Helemaal wanneer hierbij het beeld 
van de zuurdesem gebruikt wordt. De 
invulling die deputaten aan deze lijn 
geven (de doorwerking van het evange-
lie betekent bevrijdend herstel), komt 
hierdoor niet overeen met wat we daar-

over belijden in zondag 48 van de Cate-
chismus (de groei van Gods koninkrijk 
betekent ‘dat wij ons steeds meer door 
Gods Woord en Geest laten regeren en 
ons aan God onderwerpen’).
Ten slotte schept de term ‘fundamen-
tele vernieuwing’ verwarring. Dat komt 
doordat deputaten opmerken dat het 
hier gaat om een ‘tot op de bodem 
opnieuw gedefinieerde verhouding 
van Gods kinderen onderling in hun 

samenleven’. De 
suggestie wordt 
gewekt alsof in 
de gemeente van 
Christus de vloek, 

die God heeft uitgesproken over de 
onderlinge relatie van man en vrouw, is 
opgeheven. Dat komt niet overeen met 
wat Paulus zegt in Romeinen 8, dat de 
schepping nog steeds onderworpen is 
aan de vloek en dat ze uitziet naar de 
volkomen verlossing. Door deze korte 
rondgang langs de vier lagen blijkt dat 
het de vraag is of de termen en de in-
houd ervan wel in alles overeenkomen 
met wat de Bijbel zegt en met wat we 
daarover samen belijden.

Een interpretatiekader

Maar het gaat nog verder. Het punt is 
namelijk dat de reconstructie van de-
putaten geen dienst doet als samenvat-
ting, maar als interpretatiekader. Dat 
wil zeggen: bijbelteksten worden langs 
de reconstructie gelegd om vervolgens 
vanuit die reconstructie te worden be-
oordeeld. Bijvoorbeeld de woorden van 
Paulus uit 1 Timoteüs 2. Deze woorden, 
zo zeggen deputaten op p. 20, worden 
‘mede bepaald door de cultuur in die 
tijd’: een cultuur waar de genezende 
werking van Gods genade nog niet 
zichtbaar was zoals in onze maatschap-
pij. Wat gebeurt hier? Paulus’ woorden 
worden ingekaderd (moderner gezegd: 
‘geframed’) als behorend bij de laag: 
‘gebroken realiteit’. Onze maatschap-
pij daarentegen wordt ‘geframed’ als 
behorend bij de laag: ‘bevrijdend her-
stel’. Dat heeft tot gevolg dat Paulus’ 
argumentatie vanuit de schepping en 
zondeval (zie boven) op een bepaalde 
manier kan worden ‘weggezet’. Im-
mers, hij argumenteert (nog) vanuit 
de ‘gebroken realiteit’. Nu er in onze 
maatschappij sprake is van ‘bevrijdend 

herstel’, vervalt daarmee tegelijk Pau-
lus’ argumentatie. In ieder geval zijn 
zijn woorden niet meer normgevend 
voor ons vandaag. Met andere woor-
den: de reconstructie wordt daarmee 
een interpretatiekader die de mogelijk-
heid 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 bijbelle-
zen. Onze interpretatie van de Bijbel is 
altijd onderworpen aan de leer van de 
apostelen (hun reconstructie / hun sco-
pus / 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 rap-
port is duidelijk geworden dat er een 
fundamenteel andere koers gevaren 
wordt als het gaat om een bijbelse on-
derbouwing. Vanuit de ‘traditionele’ 
manier is er sprake van zo’n onderbou-
wing 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 heilsgeschiede-
nis en dat we de tekst uitleggen vanuit 
het onderwijs van de apostelen. Wan-
neer 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 rap-
port juist deze bijbelse onderbouwing 
ontbreekt. Bij nauwkeurige lezing blijkt 
er geen sprake te zijn van een argu-
mentatie vanuit de Bijbel, maar vanuit 
het hier en nu naar de Bijbel toe. Bij alle 
drie punten moest dat worden gecon-
cludeerd. 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:

ppp

De schepping ziet nog steeds uit 
naar de volkomen verlossing
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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 aanvecht-
bare gegevens áchter de tekst door-
slaggevend zijn;

- dat Handelingen 2:17-18 niet in het 
licht van de heilsgeschiedenis ge-
interpreteerd wordt, waardoor het 
als losse tekst fungeert en dat de 
duiding van onze westerse context, 
die op geen enkele manier gezag-
hebbend kan zijn, een beslissende 
rol speelt;

- dat een discutabele reconstructie 
van bijbelgegevens als interpreta-
tiekader dient om teksten te ontbin-
den.

Om kort te gaan: als op basis van dit 
rapport het besluit genomen zou wor-
den 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 onder-
werp 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 dijkdoor-
braak 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.

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 inten-
ties. 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 

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 

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

Noten:
1 Dit betekent een duidelijke beperking; 

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 
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-

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 
gaat om het feit dat het ambt van oud-
ste 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 geformu-
leerd. 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 Pau-
lus déze vrouwen onrecht doen door te 
stellen dat ze zich moeten laten onder-
wijzen. 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 
(eds.), Women in the Church. An Interpre-
tation and Application of 1 Timothy 2:9-15, 
Wheaton 2016 (3rd ed.), p. 184v.

8 Zie daarover uitgebreider: Nader Beke-
ken jrg. 23 (2016), p. 334. En: J. van Brug-
gen, ‘Spreken en zwijgen van vrouwen 
in de gemeente’, in: De Reformatie 
67 (1992), p. 397v. Zie ook: Samuele 
Bacchiocchi, Women in the Church. A 
Biblical Study on the Role of Women in 
the Church, Berrien Springs 1992 (3rd 
printing), p. 170v.

9 Vgl. hierbij C. Trimp, Heilsgeschiedenis en 
prediking, Kampen 1986, p. 43.

10 Een extra grond onder deze conclusie 
is de manier waarop deputaten hun 
vraagstelling hebben geformuleerd: ‘is 
het op grond van de Bijbel gerechtvaar-
digd dat vrouwen in de kerk een andere 
positie innemen dan in de maatschap-
pij?’ (p. 8). De tijd van vandaag geldt hier 
als ijkpunt. Van daaruit ga je naar de 
Bijbel toe en niet andersom. Ook weer 
een kenmerk van nieuwe hermeneutiek, 
zie Nader Bekeken jrg. 22 (2015), p. 266. De 
opmerking van Frei herhaal ik hier: ‘De 
geschiedenis van de hermeneutiek sinds 

de Verlichting kan beschreven worden 
als een voortdurende poging de Schrift 
in te passen in en aan te passen aan de 
dominante cultuur.’

11 Zie voor deze drie punten: Greijdanus, 
Schriftbeginselen, p. 58v, 140v en 141v.

12 Als je erop let, kom je deze ‘methode’ 
in soorten en maten tegen. Ze hebben 
allemaal te maken met de zogenaamde 
scopusgedachte, zie hierover: Nader 
Bekeken jrg. 23 (2016), p. 339v. Je creëert 
eerst je eigen scopus, legt die vervolgens 
over de Bijbel en ‘bindt’ of ‘ontbindt’ van 
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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Opvallend is dat het rapport zich nergens confronteert met belangrijke stu-
dies 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 moge-
lijke (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 ver-
plichte 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 syno-
deleden 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 ge-
meente’ (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’.


