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Vrouw en ambt
De Persrevue van het vorige nummer 
van ons blad heb ik helemaal gevuld 
met het signaleren van diverse bijdra-
gen die reageren op het deputaten-
rapport Samen dienen of op het boek 
Zonen & dochters profeteren. Zowel op 
blogs als in kerkelijke bladen waren 
zulke bijdragen te vinden. Dit keer een 
klein vervolg hierop.

Ik attendeerde de vorige keer al op de 
blogs van dr. Dolf te Velde op www.
theologieplus.net. Sindsdien zijn daar 
ook twee waardevolle gastblogs ver-
schenen van een andere Kamper do-

cent, dr. Wolter Rose. Een fragment (uit 
zijn tweede blog, 30 jan. 2017) om trek 
te krijgen naar de rest:

Het rapport worstelt met het ‘probleem-
loos’ voortbestaan tot in het Nieuwe Tes-
tament van wat het rapport noemt de 
‘cultuurbepaalde’ lijn van ondergeschikt-
heid van vrouwen aan mannen. De ma-
nier waarop die worsteling zich voltrekt, 
versterkte mij in mijn overtuiging dat 
we met deze typering in het rapport 
(‘de “cultuurbepaalde” lijn van onderge-
schiktheid van vrouwen aan mannen’) 
bij de kern van het probleem zitten.

Idealist Fallacy
In de eerste plaats is de tegenstelling die 
het rapport maakt tussen de apostelen 
aan de ene kant en Jezus aan de andere 
kant kunstmatig. Wanneer je bij Jezus 
alleen maar de genadige of maatschap-
pijkritische lijn in de zin zoals door het 
rapport bedoeld meent aan te treffen,  
dan maak je je naar mijn mening 
schuldig aan wat John Elliott noemt de 
‘idealist fallacy’: de redeneerfout van het 
toeschrijven van een bepaald ideaal of 
ideologie, in dit geval een modern wes-
ters gelijkheidsideaal, aan een cultuur 
die wezenlijk anders is dan je eigen cul-
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tuur, in dit geval een antieke beschaving 
van tweeduizend jaar geleden.
Dat er bij Jezus uitsluitend sprake is van 
wederkerigheid in de man-vrouwver-
houding kun je overigens alleen maar 
volhouden wanneer je voorbijgaat aan 
het feit dat Jezus alleen mannelijke 
apostelen koos en aanstelde. In het de-
putatenrapport wordt aan dit gegeven 
geen aandacht gegeven, opnieuw een 
voorbeeld van het niet-representatief 
zijn van de selectie binnen het relevante 
tekstmateriaal die in het rapport ge-
maakt wordt.
De omissie is niet te repareren met de 
soms geopperde suggestie dat Jezus zich 
op dit punt strategisch aanpaste aan de 
omringende cultuur, met het oog op een 
succesvolle voortgang van het Evangelie. 
Daarvoor is in het Nieuwe Testament 
geen enkele aanknopingspunt te vinden. 
De suggestie van zo’n strategische aan-
passing lijkt mij ook moeilijk te rijmen 
met de vermelding van de namen van 
deze twaalf apostelen op de twaalf 
grondstenen van de stadsmuur van het 
nieuwe Jeruzalem in het visioen dat 
de apostel Johannes ontvangt over de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Opb. 
21:14) naast ‘de namen van de twaalf 
stammen van Israëls zonen’ op de twaalf 
poorten van de stad (Opb. 21:12).

Inclusiviteit
Ook in de duiding van Gal. 3:28 maakt 
het rapport (13) zich schuldig aan de 
‘idealist fallacy’. Paulus’ woorden over 
het ‘allen één in Christus’ zijn hebben 
alleen in zoverre iets te zeggen over ge-
lijkheid dat het heil in Christus bedoeld 
is voor alle mensen, ongeacht etniciteit, 
sociale status of geslacht. Het gaat in dit 
vers over de inclusiviteit van het Evan-
gelie, niet over sociale gelijkstelling of 
de opheffing van sociale of economische 
onrechtvaardigheid.

Hoezo cultuurbepaald, hoezo patriar-
chaal?
Met andere woorden: bij Jezus zijn beide 
lijnen aanwezig: de zgn. cultuurbe-
paalde lijn en de maatschappijkritische 
lijn – op dat punt is er in tegenstelling 
tot wat het rapport beweert geen ver-
schil tussen Jezus aan de ene kant en 
apostelen als Paulus en Petrus aan de 
andere kant. Deze constatering geeft 
reden om een vraagteken te zetten bij 

de adequaatheid van de typering van de 
eerstgenoemde lijn als een ‘cultuurbe-
paalde lijn’.

Een tweede bijdrage die ik wil signale-
ren, is een interview met dr. Maarten 
Verkerk. Al vele jaren ijvert hij met pu-
blicaties voor de toelating van de vrou-
wen tot alle ambten. Hij is ook een van 
de redacteuren én auteurs van Zonen & 
dochters profeteren. In Christelijk Week-
blad van 20 januari 2017 verscheen een 
interview dat Ineke Evink hem afnam. 
De titel vat de strekking samen: ‘Hoog 
tijd voor vrouw in ambt in vrijge-
maakte kerken’. Een stukje eruit:

Hoe komt het dat vrouwen in het ambt 
zo’n heikel onderwerp is in de GKv en 
in andere orthodoxe kerken?
‘Als ik het scherp formuleer is daar ei-
genlijk maar één antwoord op: het is 
een van de meest zichtbare effecten 
van de vloek uit Genesis 3. Door die 
vloek heersen mannen over vrouwen, 
en christelijke mannen doen dat ook. Er 
zijn nog steeds kerken waar die vloek als 
een zegen wordt gekarakteriseerd, als 
een herstel van de juiste verhoudingen. 
Maar je hoeft maar even te kijken naar 
alles wat er is geschreven door feminis-
ten om te zien wat vrouwen eigenlijk 
allemaal wordt aangedaan. Helaas is 
er na Herman Bavinck eigenlijk geen 
theoloog meer geweest die zo naar de 
vrouwenbeweging heeft gekeken. Wil je 
hierover goed kunnen discussiëren dan 
is het – ik zal het maar theologisch zeg-
gen – nodig dat mannen zich bekeren. 
Vanuit cultuurfilosofisch perspectief kun 
je zeggen dat mannen in alle culturen 
van alle tijden vrouwen onderdrukken, 
en die culturen houden ook christenen 
in een vaste greep.
Ik merk dat in alle confessionele kerken 
nog steeds veel mensen denken dat je 
met het toelaten van vrouwen tot het 
ambt het gezag van de Bijbel aantast, 
omdat je de uitspraken van Paulus 
dan aan de kant schuift. Dat is zo in 
de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 
(GKv), maar ook in de Christelijke Ge-
reformeerde, in gemeenten van de 
Gereformeerde Bond, en zo meer. Toen 
ik in 1996 mijn eerste artikel schreef 
waarin ik pleitte voor vrouwen in kerke-
lijke ambten, waren de meest gehoorde 
reacties: ‘ongereformeerd’ en ‘onschrif-




