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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 belij-
den 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 reali-
seerde. 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 stel-
len is haar beantwoorden, dunkt me.
Toen de HERE man en vrouw gescha-
pen 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 duide-
lijk. 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 concurren-
tie 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 mythi-
sche 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 

Trots op de Bijbel (1)
Een paar gedachten over Bijbel en cultuur

In de discussies over man, vrouw en ambt hebben we niet zel-
den 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.
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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 neerge-
stort. Boeken als de 
Koran en het Boek 
van Mormon 
zijn op één mo-
ment in hun 
geheel ont-
vangen, maar 
de Bijbel is 
gegroeid in 
een reeks van 
eeuwen en kent 
een ontstaansge-
schiedenis. In de Bij-
bel is dus ook niet de 
stand van zaken op enig 
moment gestold en bevro-
ren, maar is sprake van wisseling 
en voortgang in de tijd. Hij werd ge-
schreven door mensen, zegt de apostel 
Petrus (2 Petr. 1:21). Die mensen leefden 
in en reageerden op hun tijd en de om-
ringende 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 Bij-
bel de mensen ook niet aan vanuit 
een eenentwintigste-eeuws westers 
‘ideaal’ – hoe zouden mensen uit 1000 
v.Chr. dat ooit hebben kunnen vat-
ten 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 ho-
norering 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 ide-
ale, 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.

Iets als dat docetisme kun je ook te-
genkomen 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 tege-
lijk zo kritisch op inspreekt. Om naar 
deze God te luisteren hoeven we ons 
niet los te maken uit ons concrete be-
staan 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 on-
gerijmdheid. 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 ver-
nieuwend 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 pa-
triarchale cultuur.
Ik ben er trots op dat wij een God heb-
ben 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 rich-

ting 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 ongemak-
kelijke teksten, maar teksten over een 
ongemakkelijke realiteit. Een realiteit 
die de Here niet vanuit een tijdloos 
ideaal te lijf gaat, maar die Hij van bin-
nenuit 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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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 ver-
achten.
In een voor het 
oude Oosten onge-
kend uitvoerige op-
somming aan ver-
boden relaties van 
eigen bloedverwan-
ten en vrouwen van 
een ander familie-
lid worden mannen 
ervan weerhouden 
respectloos om te 
gaan met vrou-
wen die door hun 
familierelatie heel 
dichtbij en als het 
ware voor het grij-
pen 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-

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 vrou-
wen konden ze maar niet nemen en af-
danken 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 ver-
woordt.
In families zonder mannelijke erfgena-
men kregen dochters erfrecht (Num. 
27) en werden de rechten van erfdoch-
ters veiliggesteld (Num. 36).
Waar in een patriarchale cultuur alleen 
mannen tellen in de erfopvolging, tref-
fen 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 zorgvuldig-

heid gevraagd in 
de afwikkeling. Het 
voor vrouwen scha-
delijke scheiden 
wordt niet aantrek-
kelijk gemaakt. Je 
mocht je als man 
niet vlot van een 
vrouw afmaken 
of een tijd later 
gewoon weer met 
haar verdergaan 
alsof er niets ge-
beurd was. Een 
scheiding was een 
scheiding. En een 
vrouw geen speel-
goed. 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 echt-
scheiding af te remmen (Mat. 19).
Opvallend is hoe weduwen – rechte-
loos en kwetsbaar als ze waren zonder 
man! – door God beschermd worden. 

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.

Als een kroket uit de muur
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Ze hebben bij Hem een speciaal plekje. 
Hij draagt Israël op voor hun levenson-
derhoud te zorgen en over hun recht te 
waken. Hij houdt de omgeving met hen 
en de naleving van hun rechten voort-
durend en nauwlettend in het oog.

Daadkrachtige vrouwen

Het Oude Testament vertelt hoe man-
nen die allesbehalve watjes waren,  
door vrouwen worden aangesproken 
en gecorrigeerd: Abraham die van God 
moet doen wat Sara zegt (Gen. 21),  
Barak die Debora het commando laat 
voeren (Re. 4), David die door Abigaïl 
van dwaasheid wordt weerhouden  
(1 Sam. 25) en door Rispa wordt aange-
spoord tot zorg voor de lijken van Sauls 
nakomelingen (2 Sam. 21), een vrouw in 
Abel-Mehola die met haar wijsheid een 
burgeroorlog beslecht (2 Sam. 20). Er is 
kennelijk iets hogers dan patriarchaat! 
We lezen ook van mannen die door 
vrouwen worden over-
troefd en overmeesterd: 
de Egyptische vroedvrou-
wen Sifra en Pua die de 
farao weerstaan (Ex. 1), 
Jaël die Sisera doodt (Re. 4), Abimelech 
die door een vrouw wordt gedood (Re. 
9), de sterke Simson die zich door Delila 
laat vangen (Re. 16), vrouwen die hun 
mannen commanderen als Izebel (1 Kon. 
21) en de vette koeien van Basan (Amos 
4). De Bijbel moffelt de vrouw niet weg 
en tekent regelmatig het gebrek aan 
superioriteit van de man.
We horen verder van vrouwen die ge-

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).
Schitterend is hoe in bijvoorbeeld 
Spreuken 31, Prediker 9 en Hooglied 
wordt gesproken en gezongen van de 
vrouw. De vrouw wier waarde in Leviti-
cus 27 naar patriarchaal gebruik lager 
getaxeerd wordt dan de man, blijkt in 
Spreuken 31 meer waard dan edelste-
nen. Ontroerend is de liefde voor en 
trouw aan onvruchtbare vrouwen als 
Sara, Rebekka en Hanna.
Heel bijzonder is ook dat God op meer 
dan één plaats zijn verbond met zijn 
volk vergelijkt met een huwelijk en zijn 
volk met een bruid, zijn vrouw. En dat 
in een machocultuur als Kanaän. Ver-
gelijk dat eens met de Koran! Daar is 

de vrouw de mindere en 
dat blijft ze. En Allah ver-
gelijkt zijn onderdanen 
niet met een vrouw, een 
bruid. Hij is geen vader, 

maar ook geen bruidegom.

Het Nieuwe Testament

In het Jodendom van het begin van 
onze jaartelling dankte een Jood de 
Here iedere dag dat hij niet als vrouw 
geboren was. In het Nieuwe Testament 
lezen we hoe Christus tot verbazing 
van zijn leerlingen met een vrouw 

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 vrou-
welijke 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 man-
nen en vrouwen en laat mannen en 
vrouwen dopen. De wijze waarop in 
de brieven van het Nieuwe Testament 
mannen en vrouwen naast en met el-
kaar delen in het heil en functioneren 
in de gemeenten, is duidelijk het patri-
archaat voorbij!

Kortom, ik ben trots op de Bijbel, als ik 
zie hoe de HERE optreedt in de man-
nencultuur 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 aan-
wijzingen van God minimaliseren en 
ons ongemakkelijk voelen over het be-
perkte karakter van de aandacht voor 
de rechten van vrouwen, maar die aan-
dacht was er wel, en dat was heel on-
gewoon en bijzonder in de toenmalige 
wereld. Er gebeurt in de Bijbel echt iets! 
Iets waar we vandaag trots naar kun-
nen verwijzen. Je ziet hoe de HERE pa-
tronen aan het doorbreken is en hoe Hij 
op een voor die tijd begrijpelijke manier 
uit is op iets anders dan een mannen-
cultuur. 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 veer-
tien dagen besmettelijk en 66 dagen 
niet-besmettelijk onrein, terwijl die 
termijnen bij een jongetje dat geboren 
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Bijbel moffelt 
de vrouw niet weg
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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 be-
snijdenis (in 
hun geval een 
verminking 
zoals we van-
daag weten!) 
niet plaats. 
Dat geluk-
kige (!) ‘gemis’ 
werd ver-
vangen door 
een dubbele 
onreinheids-
periode.
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 zelf-
standigheid 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 gezel-
schap 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 al-
gemeen, 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 moei-
lijk te verwerken.

Prediker

Berucht is de passage in Prediker 7: ‘Ik 
heb met heel mijn hart kennis gezocht 
en alles wat er is heb ik proberen te 
doorgronden. Ik heb wijsheid gezocht 
en wilde tot een slotsom komen: van 

het kwaad heb ik de dwaasheid willen 
kennen, van de dwaasheden de waan-
zin. En wat ik vind is altijd weer een 
vrouw die bitterder dan de dood is, die 
een valstrik is. Haar hart is een klapnet 
en haar handen zijn ketenen. Een mens 
die God behaagt zal aan haar ontsnap-
pen, maar een zondaar laat zich door 
haar strikken. Al met al, zegt de Predi-
ker, is dat de slotsom van 
mijn onderzoek. Ik heb met 
hart en ziel gezocht, maar 
nog altijd niet gevonden. 
Onder duizend mensen 
vond ik er maar één die ook werkelijk 
een mens was, maar het was geen 
vrouw. Alles wat ik vond is dit: de mens 
is een eenvoudig schepsel. Zo is hij door 
God gemaakt, maar hij heeft talloze 
gedachtespinsels.’
Is dit geen vrouwonvriendelijkheid ten 
top? Daar ga ik niet van uit! Prediker 
is geen vrouwenhater. Hij kent het 
belang van iemand naast je: hoe wordt 
iemand alleen warm, wie trekt iemand 
die gevallen is, weer overeind, voor wie 
zwoeg je zo? We kunnen moeilijk leven 
zonder relaties (4:7-12). Prediker roept 

ergens anders op om te genieten van 
het leven met de vrouw die je bemint 
(9:9). Aan het slot van Prediker 7 herin-
nert hij aan de schepping van de mens. 
Het topgeschenk van God voor de mens 
was in Genesis 2 de vrouw: wie staat er 
zo dicht bij je, wie helpt je zo en vult je 

zozeer aan als 
de vrouw die 
anders is dan 
jij en met wie 
je tegelijk heel 
je leven deelt? 
Kun je met 
haar niet al-
les aan? Voor 
haar verlaat je 
zelfs je vader 
en je moe-
der! Prediker 
doet van dat 
topgeschenk 
niets af. Inte-
gendeel. Hij 
honoreert het. 
Als hij in Pre-
diker 7 schrijft 
– niet over de 
slechtheid van 
de vrouw!, 

maar – over de ernst van en de waar-
heid over het kwaad, zegt hij dat hij in 
zijn zoektocht naar de echte wijsheid 
ontdekte dat die zelfs niet te vinden 
is bij Gods topcadeau, de vrouw. Hij 
heeft zelfs moeten constateren hoe dat 
topgeschenk nota bene zelf een bron 
van ellende is. De vrouw die als zo’n 
uitzonderlijke helper voor hem gescha-

pen is, blijkt hem te strikken 
en te ketenen. Zo erg is het 
kwaad: op je allerliefste 
kun je niet meer rekenen. 
Prediker is op zoek gegaan, 

maar heeft nergens de noodzakelijke 
wijsheid gevonden. Uiteindelijk vindt 
hij één mens. Dat is niet een vrouw zo-
als je op basis van Genesis 2 misschien 
wel verwachten zou, maar echt hele-
maal iemand anders. Een mens met 
een hoofdletter! Iemand die de gewone 
schepselen te boven gaat.
Ik ben trots op de Bijbel. Ook waar die 
in mijn postmoderne westerse ogen 
wellicht vrouwonvriendelijk lijkt, is de 
HERE dat beslist niet.

j

Topcadeau
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In de wijde wereld om Israël heen 
woonden ook volken waar de vrouwen 
meer rechten hadden dan in Kanaän. 
In het Egyptische Elephantine zijn tek-
sten 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 vrouwvriende-
lijke 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 konink-
rijk. 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 weggeroe-
pen 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 klin-
ken, maar die de apostelen niet overge-
nomen 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 po-
sitief 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 kri-
tisch 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 overne-
men, 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 hoogstper-
soonlijke project van zelfrealisering. In 
de Bijbel is de mens geschapen om met 
anderen te leven in wederkerige ver-
bondenheid 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 hoe-
veel 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 volko-
men 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 zon-

der 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 ge-
lijkelijk delen in de Geest rechtstreeks 
wordt geconcludeerd tot het gelijkelijk 
delen in het ambt.4

Trots op de Bijbel (3)
Eigen stijl

Eerder gaf ik aan dat de positie van de vrouw in de Bijbel po-
sitief afsteekt tegen die in de omringende Kanaänitische, van 
seks vergeven wereld. Maar dat is niet het enige waarom ik 
trots ben op de Bijbel.
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Het bijzondere van het ambt

Voor het ambt is mijns inziens een aan-
tal 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 nood-
zakelijke ‘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 verantwoor-
delijkheden 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 kun-
nen 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 ie-
mand 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 ‘onder-
danig zijn’ wel van vrouwen richting 
mannen geëist wordt, maar niet om-
gekeerd. 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 veron-
achtzaming 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 pro-
feterende dochters van Filippus kennen 
we inderdaad niet anders dan als de 
dochters van Filippus. In Romeinen 16 
vinden we in de opsomming van Pau-
lus’ medewerkers heel wat echtparen. 

En vrouwen in Korinte en Efeze moes-
ten met hun optreden in de gemeente 
zich niet losmaken van hun mannen of 
hun eigen mannen te kijk zetten of de 
les lezen. Je bent de luister van je man. 
Je gaat als vrouw dan toch niet los van 
of ten koste van 
je man optreden: 
houd je hoofd er-
bij!6 Ook mannen 
mogen trouwens 
geen ambtsdrager zijn met veronacht-
zaming van hun gezin. Ze moeten een 
voorbeeld zijn in liefde (1 Tim. 4:12), en 
dan zeker in de liefde voor hun vrouw 
(Ef. 5:25; 1 Tim. 3:2; Tit. 1:6), en ze moe-
ten goede leiding geven aan hun kin-
deren (1 Tim. 3:4,5; Tit. 1:6). Het lijkt me 
een belangrijk punt. Laat ons spreken 
over man, vrouw en ambt geen afbreuk 
doen aan de geordende positie die we 
in het huwelijk van God ontvangen, op-
dat ook wij niet te horen krijgen dat we 
op een zogenaamd geestelijke manier 
Gods gebod buiten werking stellen (vgl. 
Mat. 15:3-6).7

Zo ideaal is de huidige cultuur 
niet

Ik ben trots op de Bijbel. En ik ben niet 
jaloers op het hedendaagse gelijkheids-
denken. Ik hoop ook dat dat laatste ons 
denken niet beheerst in dezen. Hoezeer 
het ons als kerk op punten ook bescha-
men kan, het is een denken dat puur in-
dividualistisch 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 moe-
ten 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 individua-
lisme en concurrentiedrang. Mannen 
en vrouwen zijn ondanks alle hoogge-
stemde praat over gelijke rechten ook 
anno 2017 nog altijd kwetsbaar. Wat is 
het moeilijk om lief te hebben en te die-
nen, de eer van de ander te honoreren. 
Mensen die terecht rammelen aan de 
ketenen van de vrouwenonderdruk-

king, zoeken helaas de oplossing nog al-
tijd verkeerd. In Genesis 2 zie je man en 
vrouw totaal open en vertrouwend met 
elkaar omgaan. Het ‘tegenover’ van 
man en vrouw komt niet in mindering 
op het helpen van elkaar. En man en 

vrouw zijn in het 
huwelijk met elkaar 
verbonden niet 
als twee dezelfde 
mensen, maar juist 

als twee verschillende mensen die niet-
temin één zijn. De Bijbel heeft ons en 
onze samenleving nog wat te leren!

Noten:
1 Veel ontleen ik aan Klaas A.D. Smelik, Zij 

doet hem goed en geen kwaad. Man en 
vrouw in de Bijbel, Zoetermeer, Boeken-
centrum, 2005.

2 Het Joodse Sanhedrin kreeg zijn man-
nelijke getuigen: de Romeinse soldaten 
(Mat. 28:11).

3 Vanuit deze waarneming ben ik nog 
niet overtuigd van wat deputaten man/
vrouw en ambt in hun beleidsrapport 
als ‘kernvraag’ formuleren: ‘Is het op 
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 maat-
gevend?

4 Nogal wat bijdragen in Henk Folkers, 
Maaike Harmsen, Almatine Leene en 
Maarten Verkerk, Zonen & dochters pro-
feteren. 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 bezig-
houdt?
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De Bijbel heeft ons en onze 
samenleving nog wat te leren!


