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EINDRAPPORT DEPUTATEN VOOR DE VRAGEN ROND VROtJW EN AMBT
l.

ｉｮｬ･ｩｾｱ＠

vragen ron·dom vrouw en ambt zijn reeds langere ti jd aan de o.cde
in ｫ･ｾｮ＠
van verschillende signatuur en onderscheiden thèologi sche achterqrond . Nu in de laatste ja ren binnen ons eigen

kerkverband deze materie op kerkelijke vergaderingen aan de orde
is gesteld, werd de behoefte gevoeld aan éen schriftuurlijk
qefundeerd standpunt. Dit rapport biedt daarvoor de bou.,,•stenen .

Een kotte oriëntatie staat voorop . Daarin is terug te vinden
welké ｳｴ｡ｾ､ｰｵｮ･＠
zijn inqenomén inzake vrouwelijke ambtsdragers
door kerken in binnen- en buitenland . Uitspraken binnen eigen
kerkverband worden genoemd voor zover z ij van b·e lang zijn voor

de onder ons bestaande ambtsopvatting . Vervolgens komt aan de
orde wat vanuit de geschiedenis te zeggen valt over de plaats van
de vrou•,ot in de gemeente van Christus. De huidige a.m bten zijn
geworteld in de Schrift. Zij zijn daarnaast ook langs een
bepaalde historisché weg tot ons 9ekomén . Daaraan wordt aandacht
gegeven. Hierop volgt eerst een gedeelte over ｨ･ｲｭｮｵｴｩｾ｣＠
vragen; vanuit de daar ingenomen theolo9 i s che standpunten ｾｯｲ､･ｮ＠
tekst.en en begrippen uit Oude en Nieuwe 'festament geëxegetiseerd .

Aan hçt einde komen de
ｯｮ｣ｾｵｳｩ･Ｓ＠

en
ｇ｡ｮ｢･ｶｾｬｩｧ

ｮＮ＠

1.1
Opdracht van de generale synode Zierikzee 1995/96
De particuliere synode van het westen héeft een instructie
ingediend met het verzoek aan de generale synode om een $Chriftuurlij k gefundeerde uitspraak te doen over de vragen rond de
vrouw io het ambt ten dienste van onze kerken en het gesprek roet
andere kerken. ' De bespreking ｴ･ｾ＠
synode ｣ｯｮ･ｴｾｺ､＠
zich rond
dé volgende overwe9in9en : 1. dát vragen r ondom v r ouw én ambt hèt
geheel van onze kerken aangaan, 2 . dat het kerkelijk standpunt,
dat in onze kerken ｳｴｾ･､＠
als het schriftuurlijke heeft gegolden
niet mot een ｳ｣ｨｲｩｦｴｵｾｬｪｫ･＠
onderbouwing is vastgelegd in een
besluit van de generale synode, 3 . dat de vraa9 inzake de vrouw
in he.t ·a mbt binnen onze kerken en in o nze samensprekingen en in
onze corxespondeotie met andere kGrken van gereformeerde
belijdenis steeds •xeer aan de orde komt, om wel ke reden het nodi-g
is dat er e..en schriftuurlijk- gefundeerde verant·""oording gegeven
w9rdt van het sCandpunt ten aanzien van de vrouw in het ambt
zoals dit functioneert in kerken die de gereformeerde belijdenis
handhaven. ln ｡ｮｳｬｵｩｴｾ＠
0'.9 deze ovE!rwegin9en werd be-slot,en een
commissie te benoemen "met de opdracht binnen het raam van de
gereformeerde Schriftbéschouwing een sohr iftuurliik- gefundeerde
verantwoording &e geven van het standpunt ten aanzien van de
v rouw in het ambt en hie,r over te rapporteren aan de genera le
synode 1998 ten ei.ode de generale s_ynode in dê g·e legcnheid te
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st0llen over deze zaak een schriftuurlijk-gefundeerde ｵｩｾｳｰｲ｡ｫ＠
te doen ten d ienste van o nze kerken en de contacten mét andere
kèrken " . 2

Enkele afgevaardigden op de generale synode wilden voorkornen
Q.at deputaten slechts d.e opdracht- zouden krij9e.n om een schrif-

tuu_rlijke onderbouwing te qeve·n voor een reeds best.aa,nd standpunt, zodat de conclusies van het studierapport op voorhand vast
zouden staan. Andéré afgevaardigden benadrukten het kader van de

gereformeetde schriftbeschouwing en dat er vanouds wel een
standpunt is ingenomen, maar dat dit nog niet eerder vanuit de
SchriÏt was ondexbouwd. De tekst va.a het besluit is niet zodanig
9esteld dat een van beide visies uitgesloten kan wordan . Binnen
het deputaatschap heelt dit verschillende malen tot discussie
geleid over de juiste interpretati.e van de opdracht . Deputaten
zijn tenslotte met hun opdracht aan het werk gegaan vanu it de
overtui9ing dat alleen een nauwkeurig luisteren naar Gods· Woord
uit9an9spunt kan zijn voor de beoordeling van bestaa;1de kerkelij ke standpunten.

1.2
Samenstelling deput aatschap
Tot deputaten zijn door de genera le synode benoemd: ds . P. den
Butter, Middelharnis {voorzitter) ; drs. J.t\l, van Pelt, Wierden
Ｈｳ･｣ｲｴｾ
ｩｳＩ
［＠
ar s. G.L. Born, Amersfoort; as. J , ｇｾｯ･ｮｬｲＬ＠
Amsterdam; ds. W. Kok, ' s Gravenzande; mevr. G. van der ｌｾ｡ｮ
Ｍ ､･＠
Boeli, Nieuw-Amsterdam; drs. li. Korvinq, Kerkwerve ; drs . R.tt1 . J .
$oe·t e r s ·, 's Gravendeel; mevr . dr3. A. Veldhuizen-dé Graaf,
Bunschoten . t-tevr. Van der Laan- de Boer, aanvankelijk benoemd tot
notuliste , gaf aan dat het notuleren haar te moeilijk werd . ｏｭ､｡ｾ＠
de a ndere leden van het deputaatschap deze taak niet konden
overoemen , is toen in goed overleg besloten ds . M.J. Kater uit
Zei.st te ｾＱ ｲＮ｡ｧ･ｮ＠
het. deputaatschap a ls notulist te d i enen. Per
ｪ｡ｮｵｾｩ＠
199? heeft hij dit werk Op zich genomen.

Vergaderingen en werkwijze
is 16 maal vergaderd door het deputaatschap . Op 28 december
1995 is de eerste vergader i ng geweest. In' 1996 zijn er 4
vergaderingen geweest : op 23 mei , 19 september, 11 oktober en 21
november . Ten opzichte van 1.9 9-6 qaf 1997 bijna een verdubbeling
te zien: 7 keer is het deputaatscbap bijeen geweest en wel op 4
februari , 13 maart, 8 april, 26 mei, 15 september , 11 en 26
november . In bet synodej aar 1998 werden 4 vergaderingen belegd:
op 29 januari, 6 en 31 maart en tenslotte 23 april. De vergade:("ingen zijn steeds 9ehouden in de Chr . Geref. Kerk )•oe Fontein"
te Bunschoten .
Van meet af hadden de bijeenkomsten de sfeer van één open
gesprek waarin ｳｴ･ｾｫ＠
verschillende meningen aan elkaar werden
voorgelegd in de vorm van dèélstudies over een bepaald onderwerp .
1. 3
ｅｾ＠
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Kort samengevat gingen de-z e deelstudies ovér rêlEfva.nte uitspraken

inzake "vrouw en ambt" van kerken in binnen- en buitenland; de
historische e .n theologische lij nen van de Schrift ui t naar de

huidige ambten in on2e kerken; de plaacs van ｶｾｯｵｷ･ｮ＠
in de
cultufele en godsdienstige ｷ･ｾ
ｬ､＠
ten tijde van Oude en Nieuwe
Testament ; profetie:; het Ｇ ｨｯ
ｦ ､Ｍｾｩｪｮ
Ｇ van de man; hermeneutische
Ｑ

Ｑ＠

ｳｴ｡ｮ､ｰｵｾ･＠
over o.a. schriftgezag en de verhoudin9 cultuur en
openbaring; exegetische werkstukken over schriftplaatsen die in

verband met de opdracht van belang zijn. Gaa.n deweg de bespreking
van deze onderwerpen voltrok z i ch een scheiding waaI.·vaJ\ de

hantering vao hermeneutische opvattingen de oo rzaa.k b.leek te
zijn . Zoveel mogelijk is gepxobeerd te blijven samenwerken aan
een gezamenlijke rapporta9e . Op onderdelen waar een minderheid
van deputaten zich niet kon vinden in de formulering van de
meerderheid ｶｾｮ＠
het deputaatschap, hebben zij hun eigen visie in
een afzonderlijk rapport verwoord : het botreft de paragrafen 5
en 6. met de daaruit voortvloeiende verschillen in conclusies en
aänbevelingen. 3

2 . Oriëntatie
Oe7,e paragraaf biedt een beknopte oriëntatie i n -de wijie waQrop
de vra9én rond d$' vrouw in het ambt binnen Otlzé kérkén aan de

or<ie zijn gekomen en noe daar tot nu toe mee is omgeqaan. Ook
ｷｯｾ､ｴ＠

9eschetst hoe andere kerken in binnen- en buitenland
ｾｯｴ＠

een standpuntb·e palinq 2ijn 9ekomen. Daar eèrdere synodale uit-

spra ken over het kiesrecht van de gemeente en de positie van de
dla:k.en binnen dé ker keraad indirect gevolgen hebben voor ､ｾ＠
kijk
op kerk , vrouo;..• en ambt , ﾷｾｯｲ､･ｮ＠
de relevante zaken daarvan
uitèe!\gêzet .
2 .1

Actua .l i t eit

directe aanleldin9 orn op de breedste ver9ader in9 van de
Christelijke Gereformeerde Kerken zich bezi g te houdan met vragen
rondom vrouw en amb; is de instructie van de particuliete synode
van het wes ten (zie boven OJ\der opdracht). Gezien de maatschappelijke ｯｮｴｷｾｫ･ ｬｩｮｧ･＠
hoeft het echter niet te verwonderen dat er
vroeg- of laat vra9en zouden k·omen naar de mogeiijl<heid van
vrouwelijke am.btsdr agers . De maatschappelijke en sociale positie
van vrouwen is in de loop van de ｾｷｩｮｴｧｳ･＠
eeuw grondig
veranderd. Emancipatiedenken en feminisme hebben daarin een col
gespeeld . In de samenleving is er een brede erkenning 9ekomen van
de ｧ･ｬｪｫｾ｡ｲ､ｩｨ＠
en gelijke rechten van man en vrouw. Oit
heeft een klimaat geschapen waarin de vragen over de positie van
de. vrou"' in de kerk in de belangstelling zijn komen te staan.
Naast maatschappelijke zijn er ook kerkelijke en theologische
ontwi kkelingen die aandacht hebben 9evraaqd voor de kwestie van
vrou•..t en ambt . Zowel binnen als buiten Nederland zijn er kerken
De
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waarin vrouwelijkê ambtsdragers functioneren . Lange t i jd is de
afsta.nd tussen deze kerken en ons eigen k êrkverband -zo groot

geweest, dat de noodzaak van een kerkelijke uitspraa k over deze
;n.aterie niet werd gevoeld . Hie.rin is verander ing gekomen to,e n de
Gereja Toraja Mam.asa in 1982 heeft besloten de ambten ook open
te stellen voor de vrouw.• Ook in ｣ｯｮｴ｡ｾ＠
met ker ken in het
buitenland kwam deze materie aan de orde ; te denken is o . a. aan
de Christian Rèformed Church of North America . ! n 19$8 heeft de
Landelijke vergadering van .d e

ｎ･､ｲｬｾｮｳ＠

Gereformeerde Kerken een

studiecommissie i ngesteld om te onderzoeken of het diakenambt
voor de zusters der gemeente opengeateld zou kunnen worden.
Uiteindelijk is i n 1995 besloten om het in de vrijheid van de
plaatselijke ge·m eento t'e laten om vrouwelijke diaker1en aan te
ｳｴ･ｬｮＮｾ＠
Door de plaatselijke sameliwérki119 van verschillende
Nederlands Gereformeerde en Christelijke Gereformeerde gemeenten
is de zaak van de vrouw in het ｡ｾ｢ｴ＠
in een stroomversnelling
geraakt. ｄ｡ｩＡＺｮｾｳｴ＠
moet ook génoemd '"'Ot:den -h et bestaan van de
Landêlij ke lflerk9roep Kerk en Vrouw die binnen de Christelijke
Gereformeetde Kerken bezinning op gang wil brengen over de- plaats
ｶｾｮ＠
de vrouw in dé kerk.
Er zijn zeer uiteenlopende visies naar voren gèbracht binnen
onze kerken . ' Een offici eel standpunt in de vorm van een uitｩｾ＠

spraak van àe breedste vergacterlnq

In ｨ･ｾ＠

er eçhter nieÇ .

licht van de genoemde ontwi kkel i ngen wordt hieraan wel de
behO·é fte gevoeld.
v·r ouw en ambt in ke.rken in Nederl;and
verschil l ende kerkeo in Nederland hebben een duidelijk standpunt
i ngenomen over vrouw.e lijke .;imbtsdra9ers . Van een aantal daarvan
worden overwegingen en besluitvorming weergegeven.
2.2

Nederlandse Hervormde Kerk

In de vorige eeuw heeft het verschijnsel 'diacones ' een wereldwijde vlucht genomen. Diaconessenhuizen hadden in de regel g:een
officiële kerkelijke bindi ng. Toch v1aren er stemmen die aan de
(gemeente}diacones een kerkelijke plaats wilden gèVén. ｾ･｢＠
was
immers diacones geweest en veronderstelt ook de eerste brief van
de apostel Paulus aan Timotheüs niet het bestaan van de diacones?
En wat te doen met Calvljns opvatting omtrent het tweeêrlei

'
ｾ＠

ｾ＠

Ｇﾷ ｾＢﾷｃｬＡ＠

11111

l9t6, •:te. s.2. 135, li>l,tl•11• 15, 16 ".

ｾＰＱ＠

Acli (;S l9t9, ""l. 60.

ｾｬｱ＠

11 &Ub ),l,)1 Atç• 6$ 19,l, b ' 'l•9e 1 •1>11 Ｉ ＬＱ Ｎ ｝Ｎｾ
Ｎ ｇＮ＠
A\t• LV llGK l994/9S. p, 2.6-40, ll4 ....
Vot de voorn••note t11n te i-e.1ieneo1 J, 11.0"l"'' Pe J>•n11;1e "'•" '1e •ro"" Js ÇhrJft"••
ｾＮＢ＠
•. A• d• u1t9••prok•n blJ d• ｯ･ｲ､ｾ
ｨ ｴ＠
v•n het R•ct:or•et ••n Ce ｾｨ ｯｬＰＹｩ｡
｣ｾ＠

lçhoo1 eer

｣ｾｲｬｯｴ･ｊ＠

Ge1etoJ111eerde Kerken te

5n••k 19Sc, W. v•P ' t r.p1j\e r ,

ｄｾ＠

ｾＧＢﾰｬ､＼＾Ｐｲ

po•ltl• v•n d• Yrou"

ｾｐ＠

ｯＬ＠

op l '

Ｆ･ｰｴｾ｢＠

ＱＹｾＰＬ＠

d• k•r\, •n: Anbc•lljl
CQnt"et, 121t 1982, f'· ｬＲ Ｐｾ ｴＳＲ
Ｎ＠ '5tucsl•JJ•<1•P ,,."11 et.:. Y•r•f. th•Oloo•o1 t• lllt•ehl,
ｖｴｯｵｾ･ｨ＠
l» ae ､ｬ ｮｾ
ｾＮ＠
ＶＱｊ｢ｯｬｾ･＠
ｾｵ､Ｑｯ＠
ｮ ｾｲ＠
de dleo,ten So do chrl,tellJke oea.oente en
<te til••t• v•n
"•c<>v ､ｾｴ＾ｊ
＠ ｨｴｬＺ･｣ ｾ＠
tt83, 11 , van Mulli9•n 1 D• poalti• ••n d11
<rrov"' In dv teik. 111, J . P. Y••,l••o t •.11 . 1, o.. ｣Ｍｾｴ＠
ｳ･ｮＢｊｪｴｾ＠
ｯｴｾｏｦＧｬ＠
111 ＼ｨｾ＠
cJj<1.

=•

Op•tel l tn <:>v er ••nen le v •• j n J:erl< •n ver-tiet , K•npen l)\t4, è'· ｬ ｬｾＧＮＱ＾

P•

ｾﾷｊｯｴＢ

ＢＺ､

ｊｾｨ､＠ ｮ

de IJjO•l,

ｴｾ･ｶｮ

＠

1tf4, p . •6·4t .

Ｑ Ｌ＠

11, ｴＮｯｮｳｾＢＧ＠

､ｩ｡｣ｯｮｾｴ＿＠
Deze ên andere ar9umenten werden reqelmatig aangevoerd
door predikanten die voorstan9er waren van de vrouw als diacones.
Overigens kwamen deze geluiden niet alleen van Hervormde i i jde,
maar ook uit kringen van de ｾｦ｡｣ｨ･ｩ､ｮＹ＠
eh Doleantie .
Voordat het kwam tot de kerkelijke erkennin9 van de diacones
werd ･ｲｾｴ＠
een dlscuss i e 9evoerd over het vrouwenkiesrecht . En
de politiek was ｾ･､＠
in 1919 het recht voor vrouwen om te kiezen
van kracht . De c l assis Alkmaar had de ｾ｡ｫ＠
\•an het: kiesrecht a l
in 1891 ter synode aan de oxde 9esteld en daarbij een voorstel
ingediend. De i apporterende ｣ｯｾＮｭｩｳ･＠
en de synode zelf hanteerden de hier onderqenoemde argumenten . Der 9alijke argumenten zien
we later ook wel tei:ug in andere kerke·n .

Argwnenten pro:
vrouwen zul l en een verrijkende invloed hebben;
vrouwen dragen reeds financieel bij ;
het i s nu a J.. mogelijk om
vrouwen te bénoemon als
godsdienstonde r wij zeres.

Arqumenten cont ra :

l Korinthi ërs 14;
de burgerlijke wetgeving
moet voorgaan ;
het 9eeft onenighei d in de
gezinnen;
bet geeft varwar.ri ng,er is l-1eini g aandran9 b ij
de vrouweo zelf;

men tal (op
benoembaar
Aan een principi ê l e
ｷ･ｾ､＠

｢･ｾ

ｩ ｮｩＹ＠

ｷｩｬｾｮ＠

､ｾｮ＠ ｑｾｕ

＼ Ｉ＠

99k

zijn .

is men niet toegekomen . Oe zaak

v ri jwel alleen maar bekeken op ·h aalbaar hei d . In 1923 was het

vrou.,.:en kregen kiesrecht in de Nederlandse Hervormde Kerk .
Uec recht om gekozen te worden t ot anig ambt was echter uitdrukke1ijk uitgesloten. oe regering der ker k behQorde alleen mannen
t oe.
Godsd-ienstonder•"•ijzeresseil. wzrren al sinds l ang bevoegd {1816,
toen ' ca. tech i seermees teressen ' genoemd) om h11îs- en -z i ekenbêzoeken te doen en bi jbe l lezin9en te houden i o openbare gods､ ｾ ･ｮｳｴｯｦｩｧＮ＠
Vanaf 1924 kon een godsdienstonderwijzeres in
een nieu·w gestichte 9emeeote, waar ze reeds me.e r dan ti·e n jaar
werkzaam was geweest, geroepen worden tot de openbare verkondiging van het evangeli e, het lei den van de openbare godsdi enstoefening, de huweli jksinzegening en herderli jke zorg. Tevens was
er de mogelijkheid dat. ze benoemd '"'erden t.ot hulppredi ker met de
bevoegdheid om open·b are godsdi enstoefeningen te leiden.
Sinds 1948 was het mq9elij k dat vro·uwen werden benoemd tot
evange l iste , jeu9dleidster, sociaal we r kste.r , d i aconaal verpleegster en kerkelijke diacones . In d.e Nieuwe Kerkorde 1951 werd.
dit alles ondergebracht onder de niet-ambtelijke werkiaamheden,
'bedieningen ' genoemd . Vrouwen konden toen ook d i ene-tl als
pastoraal medewerkster (die onder bepaa l de voorwaarden ook
bevoegd was om het ･ｶｾｮｧｬｩ＠
te ｶ･ｲｫｯｮ､ｩｾ￩＠
in kerKdiensten), als
hulppredi ker (waarin z i j dezelfdé bevoegdhe den had als de
zover :
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predikant, met uitzondering van o . a . de bediening van de
sac-ramenten e ·n het houden vàn opzicht) en als vlc.;rris .
sen in 1948 benoemde commissie had. in 1950 in meerderheid
geadviseerd om alle ambten voor de v.rouw open te stel l en . Echter

een minderheid méende dat vrouwen alleen in zeer bijzondere
gevallen le r end of regerend ouderling mochten zi j n . I n het
diacona-a t waren voor haar wel

ｭｯｧｾｬｩｪｫｨ･､ｮＬ＠

mits die lagen in

dé s fee r van een zogenaamde bedienLng eo n iet in die van de
ambtelij ke regeri ng . Bij de bespreki ·nq van de commissierapporten
ging het vooral om_ de vol9e.nde vragen: liat is de p l aats van de
regeermach.t ia het. ambt? Valt deze •macht 1 te verenigen met het

weien van de vrouw? Vormen dé zqn. zw!jgteksten geen verhinde rin9? Bêsllssingen werden nog niet genomen. De ambtelijke
vergade.ringen moesten zich erover bu'i 9en. Bij de aanvaarding van
de Nieuwe Kerkorde 1951 stonden de ｡ｲｮ｢ｾ･＠
dus nog niet open voor
de vrouwen.
In 1954 bleek uit binnengekomen reacties dat een meerderheid
van cte classicale vergaderingen van mening .....as, dat de totale
uitsl1.litin9 van vrouwen uit alle kerkeli jke ambten ni e t langer
9ehandhaafd kon blijven. De synode had nu minder moeite met de
vraag of het wezen van de vrou•,... ambteli jk werk verbood. Ook de
kwestie van dé regeér mach t kreeg mi nder nad ru k. Bovendien
oordeelde men dat de zwijgteksten de toel atin9 van vrouwen tot
ｾ･＠
ambten niet uitslotèn. Dé synode besloot de openstelling van
alle ambten in eerste lezing vast te stellen . De voorstellen tot
•..iijziging va,n de kerkorde werden aan de classes gezonden. Nu kwam
er verzet op het 9 r ohdvlak. Om pastorale r edenen was een
meer derheid van de synode van 1955 tegen de openstelling van de
ambten voor vrouwen . Prirlcipieel gezien wa s echter een meerderheid voor de toelating van de vrouw tot de ambten . t\le9ens het
neftige ve rzet van een belangrijk deel van de ｣ｬｾｳ･＠
werd de
zaak nie t doorgeze t.
In 1956 werd een commissie benoemd met de opdracht om rapport
uit te brengen ove·r exegetische, dogmatische en kerkordelij ke
besliss i n.9en die bij de t oelating van vrouwen· tot de ambten aan
de orde komen. De commissi e was in 1957 met ｨ｡
ｾ＠
werk Ｙ･ｾ､Ｎ＠
In
1958 bes loo t de synode om het ambt van ouderl ing en diaken
vol-l edig voor vrouwen open te stellen. to princ i pe eveneens het
ambt van ､ｩ･ｮｾ｡Ｎｲ＠
des \Yoords, maar slechts met dispensatie en in
lxrpaalde gevallen en voor bep.aa ldo Wtlrkzaarnheden. be synode r iep
op om 9ewet ensbeiwaar den t e ontzien. Het heeft tot 1966 geduurd
voordat ook he t ambt van dienaa r des tV6<>rds volled i g werd
opengesteld voor vrouwen.
Gereformeerde Kerken in Nederland
In de ･ｲｳ
ｾ ･＠
decennia na de Doleantie wer d over de positie van
de vrouw nauwelijks ｾ･ｳｰｲｯｫｮ
Ｎ＠
Toen in 1921 de kerken van
Zandvoort eo Brussel op e igen initiatief het kiesxecht voor de
vrouw hadden ingevoe-rd, kwam de k·Hestie op de tafel van de synode
van 1924. De volgende synode van 1927 besprak bet rapport van een
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commissie die een en ander had bestudeerd. Daarin was de

rneèrderheid van mening dat , hoéwel de Schrift niet rechtstreeks
over bet kiesrecht handelc, zij eerder tegen dan voor tQekenning
van ｶｲｯｵｷ･ｮｫｩｳｾ｣ｨｴ＠

spreekt. Een minderheid kwam tot de

tegenovergestelde conclusie en stelde tevens dat hiêr het ambt
allêr gelovigen in het geding is . He t g a at hierbij niet om

' toekenning ' van het kiesrecht aan de vrou•...•, maar om d,e ' erkenning 1 van het recht. dat z.e reeds bezit. De synode besloot opnieuw

deputaten t e benoemen die vooral antwoord zouden mo·e ten çeve.n op
de vraag of stemmen ook uitoefenen van regeermächt is en of er
onderscheid is in het ambt der qelovigen tussen de man en dé
vr.ouw. De synode van 1930 concludee.rde : kiesxecht is regeermacht.
oe Schrift pleit derhalve eerder tegen dan voor het vrouwenkiesrecht .
De synode van 1952/SJ hield zich opnieuw bezig met de zaak van
he t kiesrecht van de' vt:ouw. De ontwikkeling in de tijd heeft dan
de verhoudingen gewijziqd. Het kiesrecht woxdt nu in meerderheid
niet gez ien als regeren . Derhalve wordt het aan de vrij .h eid van
de ker Xen overgelaten.
Een vertoe•k bereikte de synode van 1959/60 om het ambt van
ｾ､ｳ＠
open te stéllen voor de vrouw. Oit werd
d ienaa r des ｗｯ
afgewezen w·ê gèns ondeugdelijke ｡ｲｧｵｭ･ｮｾＮ＠
De classis Hoofddorp
deed in 1961 een verzoek om een pri ncipiële uitspraak te doen
inza ke de positie van de vrouw in dienst der kerk. Dat werd
a:fg-e,,.,·ozen op formele g ronden . Ia 1963/64 speelde het:i:slfde
verzoek weer op de synode . Besloten werd om deputaten te benoemen
die de ｯｰ､ｲｾ｣ｨｴ＠
kregen om een onderzoek in te s tellen naar de
plaats van de vrouw in de dienst der kerk. Is ér voor haar
toegang tot de an1bteo?
In dat rapport we.td p-ositief over de dien:;;ten van de vrouw
gesproken. Ui tgangspunt is de gelijkwäardi9held van mannen eo
vrou•,.,on , ovoreonkomstig Galaten 3:28 . t'1aar er is ook ongelijkheid . Gewezen wordt op 1 Korinthiërs l d, 1 Timotheüs ｾＺＱ
Ｍ ＱＵ＠
eo
Genesis 1- 3 . De deputaten zij n echte·r van ｲｮＮｾｩＹ＠
dat do uitspraken van Paulus mede te maken hebben met de toenmalige zede. Die
is voor ons niet meer nor.matie f . De diépere motieven zi j n voor
ons nog wel geldig . Dat ｶｲｯｵｾ･ｮ＠
met autoriteit zouden optreden
t.egenover de man is tegen de normatie\•e ordening . Gewe7.en wordt
op het ' complementerend ｫ｡ｾｴ･ｲ
Ｇ＠ van de dienst van de vrouw . Zij
moot functioneren in haar positie a ls vroow en als complement van
de man. Derhalve moet er van cti.fferentiat.ie in de werkzaamheden
spr ake zijn .
De synode van 1965/66 sprak in principe uit dat de Geest van
Christus de vrouw geheel in haar vol waardige positie a ls mens
Gods herstelt (Gal. 3: 28}4 De Geest inteqreert haar als zodaniq
volkomen in het dienstwerk tot opbouw van Zijn gemeen te. Oe vrouw
mag met haar gaven meewerken aan de ambtelijke dienst, zoal s deze
i n zij n geheel tot le i ding van de gemeente i s geroepen. Oe
toelating van de vrouw in het ambt wordt niet als een aantasting
van de Heilige Schrift 9eziet'!. De sy1\ode va.n 1967/ 68 besloot om
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vanwege de eventuele bezwaren van kèrken wa4rmee via de GOS
banden bestaan (noq} geen verdere consequenties t• verbinden aqn
het princ ipebeslu it ven de vorige synode . Naar het oordeel van
de aynOdê van 1969/70 zijn er vanuit de GOS 9can steekhoudende
argumenten gekomen om het principebesluit tèru9 te nemen. Wel
verklaarde de GOS in 1968 dat het de duidelijke en klaarblijke-

lijke leer van de Schrift is, dat vrouwen uitgesloten worden van
het ar.bt van re9eèr- en leerouderling . Maar naar het ｯｲ､･ｾｬ＠
van
de synode ligt aan die verklarinq qeen 9rondi9e studie ten

9ronclsla9 . De ambten werden derhalve definitief open9esteld voor
vrouwen. Hun Rag daarin een volwaardige plaat• verleend worden
met een haar geëigende taak.
Nedèrlat1ds Gèreformaezde K•rken
In dezè kerken was een verachi! i n ambtelijke praktijk ｧ･ｱｾｯｩ､Ｎ＠
Er waren gemeenten die vrouwe lijke ouderlingen kendon: er ｷｾｲ･ｮ＠
er die het diakenambt hadden openge steld voor vrouwen . Andéiê
9•meentên wilden van het een noch het ander ieta weten.
ln 1991 verscheen een studierapport van de commissie ' openstelling diakena.mbt voor de zvaters dèr gemeente' in opdracht vao
de ｾ｡ｮ､･ｬｩｪｫ＠
Ver9aderin9 van 1988. In dit rapport werd geen
･ｴＮ｡ｮ､ｰｾ＠
ingenomen. Wel werd een versla9 gegeven van de

knelpunten die er waren . In dAt kader wordt 9eaprOkén ovér dé

wijze van argumenteren vanuit de ｓ｣ｨｲｩｦｾ
Ｎ＠ De Bijbel heeft gezag,
raaar op welke manier? Biblleierne dat de Bijbel hanteert als een
boek vol "tijdloze waarheden, wordt afgewezen. Gezocht moet worden
naar de bedoeling van oon schriftgedeelte . ｄｾ｡ｲ｢ｩｪ＠
moet ook aan
bot 9oheel va.o de Schrift recht worden 9edaan. Bepaalde voorachciften worQen genoemd die niet als 9ebod voor ｶ｡ｮ､￤ｾｱ＠
bedoeld
ｾｩｪｮ
Ｎ＠ Dat heeft niets te maken met schriftkritiek, maar hangt
samen met het historiach karakter van de Bijbel . &r is een
onder9cheid tu$$êfl normen die voor alle tijdan 9eldon en
voorschxiften die op specifieke situaties zijn afgestemd . In dit
licht komt de vraa9 op of de nieuwtestamentische voorschriften
aangaande de µlaats van de vrouw in de gemeente vandaag nog alle
gelden . Bij Paulus zijn twee réeksen uitspraken te onderscheiden :
1. de man- vrouw verhouding houdt ook een gezagaverhouding in
(1

Kor. 11:3,7-9; 14:34,35; Ef. 5 : 22-24; 1 Tlnl. 2:11-15);

2. de C!lön-vrovv verhoudinq is èén relatie van 9elij kwaardigheid (1 Ko.<. 7:4; 11:10,ll; Gal . 3 : 8).

Hen kan de twee ｲ･ｫｾｮ＠
met elkaar in overeenat.e11\ming brengen,
bijvoorbeeld doQr erop te wijten dat man en v:r:ouw wel 9elîj kwaardi9 ｾｩｪｮ
Ｌ＠ maar niet gelijk . Men kan ook de concrete si tuatie
laten meewe9ea , bijvoorbeeld door erop te ｷｩｪｾ･ｮ＠
dal de soc i aalmaatachappeli j ke en culturele positie van de vrouw in die tijd
niet toestond dat de vrouwen hun gelijkheid aan de man in
Chrietvs al volop konden ontvangen . Dit alles vordt genoemd als
illustratie om aan te goven dat sommige achrittqedeelten
verschillen van elkaar en aoma zelfs niet elkaar strijd19 lijken.
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Kortom: het simpele 'er staat toch wat er staat ' wordt van een
bedriegelijke eenvoud geacht .
In het studierapport is een hoofdstuk te vinden over het ambt .

Verschillende opvattingen over het ambt van diaken passeren de
revue. De conclusie luidt dat in de huidige situatie in de
Nederlands Gereformeerde Ker.k en geen p rincipieel verschil gemaakt

wordt tussen de dia ken en de andere ambten die er zijn . Evenals
voor de ouderling 90ldt derhalve voor de diaken dat hij
a . ge.roepen is door God
apngesteld;

en

in de gemeente officiêel

is

b . optreedt als knecht van Christus namens Christus ;
c . een duurzame aanstelling heeft;
d . eér1 omschreven taak en werkterrein heeft;
e . in diverse vormen leidin9geeft 1 welke leiding a ls 1 dienst '
is té
ｴｹｰ･ｾｮ［＠

f . bij verantwoording schuldiq is aan God.
In twee "'ndere hoofdstuk.k en van het rapport wordt uitvoerig
ingegaan op de verboudin9 man-vrouw in de Bijbel, waarbi j ､ｾ＠
daarvoor in aanmerking komende schriftgedeelten wordén besproken .
Op alle ｾ･ｲ￩ｩｮ＠
van het leven laat de Hei lige Geest vrouwen
haar eigen plaats innemen . Het verschil tussen man en vrou•11 is
geen verschil i n niveau. De vraag blijft, of de Schrift leert dat
het roepen van eeo zuster in een kerkelijk ambt niet past.
De Landelijke Vergadering van 1995 besloot met 73 stemmen
voor, 11 tégên en 3 onthoudingen om het in de vrijheid van de
ke rkèn te laten om het diakenambt voor vrouwen open te stellen .
Dit besluit is toege zonden aan andere kerken waarmee contact
wordt onderhouden , met ｨ･ｾ＠
verzoek het in éen geest van welwillendheid en broederlijk vertr o uwe.n te ontvangen .
At.tn het besluit van 1995 l ag een uitvoerig rapport van de
commissie Ｇ ｏｰ･ｮｳｾｬｩｧ＠
Oiakenambt ' tèn grondslag. In dat rapport
wordt eerst gespr okén over dé ｾｩ｡ｫ･ｮ＠
als zodanig . De dienst der
barmhartig-h eid behoort bij het. ambt aller gelovigen . Diakenên
geven daaraan de leiding en hebben daartoé ook qeza9 . Er bestaat
dan ook qeen onderscheid in rangor de tussen opzieners en
diakenen . Er is slechts onderscheid in dienstbetoon. In het
9e·d eelte over de vrouw en het diakenam.bt wordt gewezen op de
achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen. Dé commissie
wil niet alleen oog hebben vóOr de neg·a t:ievo aspecten van de
maatschappelijke ontwikkel ingen , maar ook voor de positieve
kanten daarvan. Er is een stimuleiende werking van u1tqe9aan op
de lezing en Qe uitleg van de Schri ft .
Eén grotê plaats heeft in bet rapport $p.r . 31 : 20 . Flet gaat
daar over een vrouw die i n het kader van haa r behêer over
9oederen en landerijèn uitvoering geeft aan Gods opdracht aan de
rijken om de behoeftigen te verzorgen . "Maar daarmee zou zij een
geknipte ka ndidaat zijn om in onze kér:kén diaken te worden" •1 De
commissiè is van oordeel dat de bekende zwijgteksten in een nieuw
1

A\lil 1.V Jt(llt,

t9tC/!IS,
ｾＮ＠

)St..
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licht 9ele zên moéten worden, omdat zij vanuit een zeer specifieke
contéxt en blik.richting geschreven zijn en geen algemene rege l s
geven over de vro-uw die voor alt i jd en in alle omstandigheden

toepasbaar 2ijn.
Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt)
Voorzover bekend is hier geen sprake van toelatio9 van vrouwen
tot welk ambt ook maar, al ls de discussie over dit onder"'•erp ook
daar reeds op gang gekorne.n .

2.3
Vrouw en ambt in kerken in het bu.i tenland
tn verschillende van de kerken in het buitenland, waarmee onze
kerken een nau\f\•ere of ruimere band hebben (hadden) , heeft de zaak

van Qe vrouw in het ambt een rol gespee ld of speelt zij die rol
no9. Op de.z e kerken en hun studierapporten wordt de a9ndacht

gericht . Ret gaat dan met name om Die Ge·: reformeerde Kerke in
Suid- Afri ka (GKSA}, de Reformed Churches of Aust ralia ＨｒｃｾＩ＠
en
de Christian Reformed Church of North America (CRC) . Aan ênkelê
kleinere kerken zoals de Eglises Réformées Evangéliques ｉｮ､￩ｰ･ｾ＠
dantes de trance, de !grejas Evangelicas Reforrnadaa no Brasil en
de Dutch, Reformed Cbu.i:-ch in Si::i Lanka gaat ｾｩｴ＠
r ap'p ort voorbij.
Daar 2ijn wel ｢･ｳｬｾｩｴｮ＠
genomen waarbij ambten voor de vrouw zijn
opengesteld, maar dit ｩｾ＠ met name gebeurd op grond van het
a r 9ûtner1tr dat èr niét voldoende mannen zijn om het ambt •.4aar te
nemen . Een gedegen studie ligt aan de door die kerken genomen
besluiten niet ten grondslag . Datzel fde kan gezegd worden van het
besluit van de G.e reja Toraj a t-tamasa, aan we-lke kerk onze synode
een en ande·r maal gevraagd heeft tot een her-ziehing van bet
besluit te komen .

Gereformeerde Oecumenische Raad
In het bredere kader van het internationale verband van kerken
van 9ereformeerde signa t uur is het goed vooraf te herinneren aan
de opvattin9en die binnen de Gereformeerde Oecumenische R9ad9
(GOR) naar voren z i j n gebracht. Reeds in Grand Rap-i ds (1963) kwatft
de vraag naar de vrouw in het ambt ter sprake op de GOR. Een
deputaatschap werd b0noemd voor nader onderzoek . De vergadering
te Amsterdam Ｈ ＱｾＶＸＩ＠
sprak uit dat het de duidelijke en kl aarblijkelijke leer van de Bijbel is dat vrouwen uitgesloten zijn
van het ambt van lerend en regerend ouderling.' Er werd evenwel
een com.rnissie ingeste.ld om in e.e n vervolgstudie de gehele kwesti.e
van het ambt in hot Nieuwe Testament ､ｩ･ｰｧｾ
Ｎ ｡ｮ､＠
te onçferzoeken en
ｾ･＠
bezien of ･ｾ＠
al of niec een fundamen tele, geschapên, natuurlijke plaats en functie van de vrouw is die ｯｮ､ｾｲｧ･ｳ｣ｨｩｫｴ＠
aan de
man is. In r1elbourne (1972} waarschuwde de studiecommissie in
haar rapport tegen het gevaar dat socialo, his to rische én
culturel e omstandigheden van de tegenwoordige tijd de boodschap
I;

Voortlt>cn1 Gototorrtccrdc 00cu•Co•1sch• Sytt.cdo .
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va-n de Schrift gaan overstemmén. De GOR onders t reepte noqmaals
onder ｶ･ｲｾｩｪｺｮＹ＠
naar 1 Ti m. Ｒｾ Ｑ
ＱＭＵ＠
en 1 Kor. 14:33b· 37 dat

vrouwan niet kunnen w-0rden toegelat en a l s lecend en reqerend
ouderlin9 . Voorts werd qosteld dat e r geen schriftuurlijk bewijs
is dat vrou\>1en het ambt van diaken hebben belc.leed. l0 De ambten
kun·n en dus niet \.•Oor de v.rouw worden opengesteld. ,Dé vergadering
V81' Cape Town

ＨＱＹＷｾＩ＠

b l eef bij het eerder ingenomen standpunt vc:in

1968, namelijk dat Qe Schrift de Al'!'lbtcn alleen voor de mah heeft
opengesteld . Daar na kwam de zaak niet meer op de agenda van de
GOR voor. Door de ontwikkelingen in diverse lidkerken blij ken de
besluiten van de GOR te zi jn achterhaald, alhoewel ｾ･＠
zelf nooit
zijn herroepen.
r nt.rnat iorial Conf e r ence of Ref ormed Churches (ICRC)
Op de generale synod.e van 1995 besl oten onze K,erken z i ch aan te
slui ten bij Qe I CRC. De zaak_ van de vrouw in het ambt kwam in
deze oecll.l'llenische organisatie ter sprake via een ｬ･ｾｪｮｧ＠
van prot.
dr . Soon Gi l Rur . Dat gebeurde op de ｣ｯｮｾ･ｲｴｩ
Ｌ＠ gehouden in
1997 i n Seoul, Zuid- Korea . Or. Hur spr ak als zijn mening uit ､ｾｴ＠
het ambt van ｰｾ･､ｩｫｑｮｴ＠
en dat van ouderling op bijbelse qronden
niet mag worden opengestel d voor vrouwen . Volgens hem verbiedt
de Bijbe l de vrouw echt.er niet 0 1n als diaken te f unctioneren.
Daarbij maakte <k. Hur wel on<lerschei.;t ｹｾｮ＠
ener•ijds diakenen,
di.e als zodanig i n het ambt bevestigd wo.rden en voor het leven
zijn gekozen en anderzij ds diakenen die vo-o r de periodè van een
jaar benoemd worden, maar oiet ｯ ｦ ｦ ｩ ｣ ｩ
･ ｾ＠
bevestigd worden en
daarom ook geen deel uitmaken •;an de kerker-aad. Hij ging daarbi j
uit van de s i tuatie zoals die bestaat in de kerk 1.< 1aartoe hij ielf
behoort , nl. J?resbyte.rian Churc·h Qf 1<orea. In de capacitei t van
niet- bevesti9de diakenen funotionereo daar ook vrouwen, terwi jl
de diäkenen , d i e voor het leven bevestigd wor.den, uitsluitend
mannen zijn. Het 9ing in de leiing dus om twèe soort en diakenen;
iets wat reeds door Calvij n bepleit "'as .
De lezing van dr . tlur ontmoette i n de conferenti e naast
instemming ook kri tische vragen . De ICRC heef t in deze materi e
geen uitspraak gedaan , zodat niet van een bepaald standpunt kan
worden gesproken .
Di e Gereformeerde Kerke in Suid- Afrl ka
De synode 1979 van de GKSA benoemde een studiedepu t aatschap
inzake de plaats van de vrouw in die kerk. Aan de synode van 1995
werd een eerste rappo r t aangeboden en a9nsluitend in 1988 een
uitvoerig vér volg met vérschillendê aanbevelingen. Met. ､｡ｮｫ｢ｾﾭ
heid wordt erkend dat vrouwen hun gaven in de nieuwtestamentische
9eméente actief hebben a.an9êwend. Echter uit schriftgegevens
blijkt dat vrouwen niet in de b i jzondere di enst.en van dienaar des
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woords of ouderli ng hebben 9efonctioneerd. Bvenmin is e-r overt.uigend bewijs dat v=ouwan io het dia.kenambt hebben gediend. 11

Op een voorstel om verdere studie te l a.t êo verrichten met
betrekking tot het karakter van het ambt in het Nieuwe Testamênt,
ging de synode niet in. De zaak werd duidelijk genoeg geacht. In
1994 kreeg de synode te maken met éen verzoek om het besluit van
198-8 te reviserén. Dit Vêrzoek •.rerd niet ingewilligd; de GKSA

blijft bij het ingenomen standpunt.
Reformed Churches of Austr&lia
De in 1985 benoemde studiecomtnissle rapporteert aan de synode van
1988 dat men aan do opdracht "to advise the Churches in the whole
issue of the ｡､ｾｩｴｮ｣･＠
of Chri stian woroen to the offices in the
Church" niet heeft.. kunnen voldo,e n. 1i Slechts een i nterimrapport
mot hermeneutische begi nselen kon worden 9eprosenteerd. Ook de
synode van 1991 kreeg van de commissie die i n 1988 benoemd was ,
te horen dat men de opdracht niet geheel had kunnen uitvoeren.
Een begrenzing van de opdracht vond plaats. In 1994 djende ter
synode eén meerderheldsrapport dat de positie van de man als
hoofd van fundamenteel belang achtte voor de keuze van ambtsdra9ers en dat met de vrouw in het ambt de trouw aan de confessie
in het ged i ng is. Een mincterheids(appoct pleitte voor de

openstelli ng van alle ambten voor vrouwen.

De synode besloot de

conclusie t&n aanzien van de man a ls hoofd uit het meerderheidsｲ｡ｰｯｾｴ＠
te aanvaarden, maar deed geen uitspraak over de vraag of
"womèn in office a confessional i ssue" i s. 11 Een nieuwe studiecommissie werd aangestel d om de ･ｸｧｾｴｩｳ｣ｨ＠
basis te onderz.o·eken
voor de moge l ij ké openstelling van b.e t ambt van diaken voo'x:
vrouwen .
Christian Reformed Church of North America
1\.nders dan in de GKSA en de RCJt. heeft de zaak van de v r o uw in het
ambt de CRC zeer intens en l angdu rig beziggehoudeo . Doordat er
geen consistentie in de ｢･ｳｬｵｩｴｶｯｾｭｮｧ＠
was op de jaarli jkse
synoQen maar er vee l eer van een zi9za9koers gesproken moet
worden, is er grote onrust ontstaan en is de CRC er ernsti9 door
verdeel d geraakt .
In 1970 werd door de synode voor het eerst éen oommissie
benoemd om zich te buigen over de praktijk in ｫ･ｾｮ＠
van
gereformeerde confessi e om vrouwen uit te sluiten van de ambten .
Dé commissie gaf in 1913 dé aanbeveling aan de synode om ｾｩｴ＠
te
spreken "chat the practice of excluding women from ecclesiastical
office c·a nnot concluaivel ;: be defended on biblical 9rounds" . 1• De
synode nam dit echter niet ｯｶｾｲＬ＠
maar bésloot het r4pport de
gemeenten in te sturen voor reacties en stelde een nieuwe
t l
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studiecommissie aan. Deze nieuwe commissie kree9 hoel wat
reacties uit de kerken te verwerken, voor het merendeel negatieve. De synode van 1975 besloot uit ｾ ･＠ spreken dat dé bestaande
praktijk gehandhaafd bleef, tenz i j ·dringende bijbelse ar9umP,nten
tot een ander sta·n dpont noopten. Ook wer.d een commissie benoemd

om hermeneutische principes te ｯｮ､･ｲｴｫｾＮ＠
Het résultaat van de hermeneutiscne studie, ingediend op de
synode van 1978, liep uit op de aanbeveling het cila-k eoambt open

te stellen voor vrouwen, omdat dit de principiële positie van de
man als hoofd niet aan 2ou tasten. 7Jaarop ､ｾ＠
synode overeenkomsti9 het advies besloot vrouwen toe te laten als d iaken. Deze
uitspraak maakte een wijzigi·n g van de kerkorde noodzakelijk.
Overeenkomsti9 de in de CRC bestaande praktijk dient. zo•n
wi jziging op een volqénde synode geratificeerd te worden . De
synodl2" van 1979 kreeg e-c hter te maken ｭｾｴ＠
een grote hoeveelheid
instructies en brieven waarin verzocht werd het besluit van 1978
te herroepen. Op grond daarvan besloot zij de ratificatie van de
wijziging van de kerkorde uit te stellen totdat een nieuwe
studiecommissie een rapport zou hebben gepresenteerd. Dat r appo:::::t
l ag ter tafel op de synode van 1981 . Het bestond uit êên
meerderheidsrapport en twee minderheidsrappor·ten. Daardoor
ontstond er 9rote verwarrin9 met als resultaat dat er geen

besluit genomen kQn woxden; geen

ｶｾｮ＠
､ｾ＠
ｶｯｧｲｳｾ･ｬｮ＠
verkreeg
namelijk een meerderheid . Daarop besloot de synode een commissie
te benoemen om te onderzoeken wat de Bijbel bedoelt als zij
spreekt over de man al$ hoofd van de vrouw. Ook hét rapport van
deze commissie, dat op de synode van 1984 diende, was niet

eenstemmig in haar conclusies en aanbevelingen. In de lijn van
een al eerder qenomGn ｢ｾｳｬｵｩｴ
Ｌ＠
aanvaardde da synode een motie
"allowing consistories to ordain qualified women to the office
of deácoo'" . 1 s. Ook werd nu de wijziging van de kerkorde geratificeerd.
Hiermee was de zaak echter nog niet ten e ·i nde. De syoode van
1985 kree9 ee.n groot aarltal vèrzoeken te behandelen Qie vroegen
om herroeping van het besluit van 1984. Een studiecommissie werd
aan het werk 9ezet . Intussen ,.,.aren enkele keJ;ken ｾｩＺｴｯ･＠
overgegaan
vrou\<.•elijke ouderll1\qen aan te s:tellèn. De syn·ode van 1989 riep
hieraan een halt toe . Het volgende jaar , 1 990, bracht een grote
wendin9. Het rapport van de in 19$7 ingestelde ｳｴｵ､ｾ･｣ｯｭｩ＠
kwam tot de conc·1usi(! dat eerdere synoden ten onréchte hét hoofdzijn van de man dat in het huwelijk geldt , hadden toegepast op
de kerk. Toen besloot de synoçle het woord "mal.e " (mannelijk) weg
te laten uit artikel 3 van de ke%korde , zodat alle belijdende
leden in aanmerking kunnen kome·n om gekozen ·t e worden in de
ambven. Ratificatie van deze wi jziging zou in 1991 plaatsvinden;
tot zolan9 zou het genome·n besluit niet gcêffectueerd kunnen
worden. Vele bezwaarschriften kwamen Uit de kerk.en . EchLer , de
synode van 1991 was van menlnq dat in de bezwaren geen overtuiｾ＠

ＢｾＧ＠

01 $ynod. 1'94, p , 4l-2,
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gende bi;Jbelse of confessionele 9ronden naar voren ｷｾｲ･ｮ＠
gebracht.
ｾﾷ｡ｲ､ｯ＠
de in 1990 geno:ti.en beslissing teruggenomen mo·e st woeden .
'iiel werd de ratificatie van de wij zi.gin-g van de kerkorde: -

nood2akelijk ingevolge het besluit van 1990 - r.îê l oen_ jaar

uitgesteld. Ook werd opnieuw een ｳｴｵ､ｩ･｣ｯｭｾ＠
benoemd . De
synode van 1992 kreeg t e maken met een meerderheids - en een
minderheidsr·a pport van haar adviescommissie. De minderheid

adv i seerde de wijzi9in9 van de kerkorde te r at ificeren. De

meerderheid stelde voor dat niet te ctoen . De synode besloot de
veranderin9 niet te

ｲ｡ｴｩｦ

ｩ｣･ｾ

･ｮ＠

maar zij riep de ker ken we l op

de diensten van vrouwen ten volle te benutten, zij het dan buiten
de ambten .

Ook deze besluiten bz:achten 9een oplossing . Zoals was te
ＱｾＹ
･ｮ＠
er op de ta fe l van de synodé van 1993 weer
verschi l lende instruct.j.es om op het besluit. va n ＱｾＧＹＲ＠
té.rug te
komen en wel tot ｲｾｴｩｦ｣｡･＠
van de kerkorde over t e gaan. De
synode herzag het beslu it van l992 in de zin dat alle ambten voor
de vrouw opengescelc;:l zouden worde·n . Schter, in 1994 vond de
benodigde ｲ｡ｴｩｾ
ｩ ｣｡ｴｩ･＠
niet plaats omdat er argumenten waren
aangedra9en waaruit bleek ､ｾｴ＠
de Schrift vrouwen verbiedt om te
dienen i n de ambten van predikant, oude rling en evangel ist. Oe
smalle marge waarmee dit besluit genomen werd, maakte het hoogst
onwaarscb1jnlij x dat de ke rken zich bij àit ｢･ｾｬｹｩｴ＠
zouden
neerleggen en dat er rust in de ker ken zou komen. Het was dan ook
geé:n v-errasing dat de volgende synode (1995) weer te mak.en kreeg
mee een ｧｲｯｾ＠
aantal verzoeken tot revisie v an het 9énomen
besluit . Ook dit keer waren er een meerderheids- eo oen minderheidsrapport. van de adviescommissie . De synode volgde in g r ote
lij nen çie aanbevêlin9én van_de meerderhe id van de commiss i e . Het
besluit. van 1995 lijkt. een c,ruciaal besluit te zijn geweest , met
verstrekkende i mplica ties. Dé synode bes loot onder meer dat er
twée verschillende visies zijn op de ｶｾｯｵｷ＠
in het ambt die beide
schriftgetrou'"' iijn e n dat een classi s mag beslui t en in eigen
ressor t vrouwen toe te laton in de ambcen van pxedikant, ouder1109 en evangelist . Daarbij weed bepaa1d dat ·dezê regeling zou
gelden t.ot het jaar 2000 . 1'
ｶ･ｲｷ｡｣ｨｾｮ＠

Relevantè kerkelijke uitspraken over vrouw en ambt binnen
ei9en kerkverband
Tet synode zijn et" tw.ee kwesties aa.n de orde ｧ･ｾＢｳｴ＠
in de
Christelijke. ｇ･ｲｦｯｭ､ｾ＠
Kerken, die raakvl akken he-b ben ｭｾｴ＠
､ｾ＠
vragen rondom vrouw en ambt . Oe eerste is de zaák van de plaats
van d·i akenen in de kerkeraad én dé tweede gaat over het kies recht
van de- qemeénte .
Het gaat bij de v r aag welke pl4ats de diakenen i n de kerkeraad
innemen over de ver houding tussén de ambten van ouderling en
diaken. Wanneer het ambt van diaken niet van gelijke waarde zou
2.4
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zijn a l s het ambt van ouderling, dan zou een situatie denkbaar
zijn waarin het ambt van d e barmhartiçheid wel voor vrouwen
opengesteld kan "' o r den terwij l

he t ambt van oude r l i ng (en

p r ed i'kaot} alleen aan mannon blijft voorbehouden . In :&o ' n
situatie zouden zaken van opzi cht en ｴｾｨＬ＠
leren en regeren van
de 9eineent.e door mannen wo·rden uitqeoefend, terwij l vrouwen niet
in een positiê komen waari n zij de i nd:ruk wekken heerschap·pij te

voeren over mannen.
Wat betreft het kie·s rêcht van de gemeente g.;iat hèt ll'lét name
om de vr aag of vrouwen hun stem mogen uitbren9eo bij verkiezingen
die de kerkeraad organ i seext. om een antwoord op die vraag te
ｾｩｮ､･Ｌ＠
moest er een eer ste oriënterende ｢･ｾｩｮＱｴｬｧ
Ｍ op gang komen
over de plaats van de ｾＱｲｯｵｷ＠
in dê gemeente .

De. plaats van de diakenen in de kerkeraad
De aanl eiding tot de d i scussie over de ｰｬ｡ｴｾ＠
van diakenên in de
kerkeraad, was een tede d i e prof. J. Hovius in 1951 ｵｩｴｳｰｾ｡ｫ＠
op
de negende ｌ｡ｮ
Ｎ ､ｾｬｩｪ＠
ke Diaconale Confer enti e. Hij bracht daar als
zijn mening naar voren dat ､ ｾ ｡ｫ･ｮ＠
tot de kerkeraad behoren. Dit
zou volgens hem kerkordelijk vast:9 ele9d moeten word.en . t-1et deze
Loes9raak bracht hij tegel i jk de discussie op 9an9 over de
mogel i jkheid dat diakenen naar bredere k·e rkelij ke ver gaderi ngen

af9evaardi9d kunnen worden.

Via een instructie van de pa:r;ticuliere synode von het t;.•esten
kreeg de 9enerale synode van Apeldoorn {1953} te maken met d.e
vraag naar de plaa t s van de d i akenen in de kerkeraad. De
toenmal i ge hoogleraren van Qe Theologische Ho9eschool hadden
opdracht qekregen de zaak t e onderzoeken . Zij rapporteerden bij
monde van pr of. Hovius op de generale synode van Apeldoorn
(1956) . Voornaamst e conclusi es uit het rapport van de hooqler ar e.n:
1 . Het d r i evoudi g ambt van Ch ris t us i s de wort el van de in de
Hèilige sc.h rif t gènoérnde en in de kerken der Calvinist iscbc
Ref o r mat i e Îunctionerende ambten. Hi eruit vl oe i t de principiël e eenheid der ambten voort .
2. Het door Christ us i ngestelde ambt, dat .ziCh verder onder
l eidi ng van de fle i l i ge Geest verbijzonde rt , i-s de algemene
l eiding vt1.n de çerneente van Chri stus op9edra9en. Nlets wl3st

erop dat diakenen daarvan zijn ui tges l o t en; integendeel : Fil.
1 :1 en 1 Ti m. 3 stellen opzieners en diakenen zonderr.'leer naast
elkaar.
3. De NGB art . 30 stel t ter echt dat diakenen t o t de kerkeraad
behoren.
4. De kerkorde reken-c de diakenen soms ｾｩ･ｬ＠
en soms niet. t.ot de
ker keread . Dit kan aanleidi ng geven tot ､ ｾ ｳ｣ｲｩｭｮ｡
ｴｩ･＠
van het
diake na mbt , met al s gevolg_, da t de d i akenen als een l ag-e r
s oo r t ambt-sdrager s worden beschouwd.
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S . Het is niet juist om de diakenen wel toe te làten op de
Ｙｲｯｮ､ｶ･ｧｾｩ＠

der kerk (nl . de kerkeraad) en ze vervol9ens
van de b redere vergaderingen uit te sluiten. 1 '
Naar aanleiQing van de exegese van Fil. 1 :1 ên 1 Tim. 3 ging bet
vooral om de vraa9 of diakenen ro0de zor9 hebben voor de gemeente
Gods, in de zin van het mede leidinggeven in algemene zaken aan
de gemeente . De synode sprak u i t: "Orrtdat de d iakenen t oe de
kerkeraad behoren, moeten zij / net inach t neming va:o het bijzonder
karakter van hun ambt, kunnen worden afgevaa r digd naar de
meerdere v e rgader ingen" • 18 Depu taten werden benoemd o m het
beginsel van de ge li jkwaardighei d van de ambten nader uit te

wetken ｶｯｾ＠
de praktijk van hét ker kelijk l even .
Pas o-p de generale synode v.a n Haarlem-Sant poort (1962) kon
verdere voortgang gemaakt worden. Een consequente gelijkstelling
van de ambt.en, voorgesteld door de particuliere synode van het
westen , werd op formele gronQen afgewezen . Dé bespreking richtte
zich op prak-t i sc·he- re9êlingen om het mogelijk te maken dia kenen
af te vaardi ·g en naar bredere vergader-i n9en en op ｾ･＠
plaats die
zij daar konden i nnemen. In 1962 werd een voorlopi9e regeling
ontworpe.n. t 9 Het ､ ｵ ｵｲ､ｾ＠
tot 1 968 voordat di.a kenen voor he-t eerst
verschenen op de vergadering van de generale synode te Hilversum.
De definitieve re9elin9 voor de afvaardiging van diakenen werd
oopoill<i op <:!e 9eneti1le ｾｹｯ
＼［Ａ･＠
v;rn Rott;er<;!@!JI ( 1 ｾＱ＠
/?2) , "
De qererorineerd vr13gemaakte ｮｩ･ｵｾｳｴ｡
ｮｴｩ｣
ｵｳ＠
prot. dK- J . ｶｾｮ＠
scu99• n
ｶｾ
ｦｴ＠ mening dat diakenen bele$aal ｮｩ･ｾ＠
｣ｨｏｬＤ
ｨ ｏｾ･ｮ＠
in de stee:r van ｾｮ｢ｴ｡＠
en een ｶ｡ｾＹ､･
ｩ ｮＹ＠
van at1bt&dta9era. Hi1 acht het een ontaporinQ dat
öi&kenen voor een deel betrokkeo tijn ge:a&kt bi ' de a lqehele le1d1nq van
de 9f!:ueent.e.i 1 Ván Bruq9en gt'!eft echter nieL voldoende aandach t aan
tek..5tti:n àl!J Uitnd. 013.4·35,3'1 ; 5:2. Daarin k ot11t u it. d at het we.l:'k van
diakenen Ｈ･ｶｮ｡ｬｾ＠
dct van de ouderling en! o p een ･ｩｧｾ＠
ｶｩ［ｾ･＠
ｶｯ
ｲ ｾ ｲ･ｴｬｮＹ＠
i& van een 9cdeelte van het we:rk dat. eerdec door d('. bpó!ltelen is gedaan.
Fil. 1:1 stelt ｯｰｺｩ｣ｾ･＠
en d ickene.n op êên lij n. I n l Tim. 3 worden
derelfde ･ ｩ ｾ･ｮ＠
gesteld ｣ｾｮ＠
diakenen .als can de ｯｰ ｺｩ･ｮＺｾ＠
en d e ｯｵ､ｾｴ｣ｮ
Ｎ＠
llet onder.sc heid t\l:sser. oudcrlin9cn o.l s •echte ' 4i!mbt!ldr-c9ecc:s en diokenen
als iJ!cch t:s h·e lper:s en helpst.e:r!I in. het- olgc:mec:i , goat niet. op.
ltcr·k.bistori!!ch 9e::: ien il'I de pla.:i';:i van. de dioken binnen de Jtcckec-a.ad
niet a.ls een vecvormin<J m.:i.cc o!:; een voltooiing t.c bcs.çhouwen Ｂ ﾷ ｾ ｮ＠
de
ontwikkeling v.an de ｡ ｭ ｢ｴＺｩｯｰ
ｶ Ｎ｡ｾｴ ｩ
ｮＹ＠
;o.:iln d l..o i n >lodccl and 9 0:1 t a>l.te kr:oo9
vanuit de cclvini$ti$che t .:ik van do Rof orm3t.io.

is

Bet kiesrecht van de g emeente
De vraag naar het stemr ·e cht van v,:ouwen en hun ti l a.ats i n de
gemeente kwam voor het eerst aan de orde op da gênerale synodê
van .Zwolle/Apeldooi;n (1965/6fj) . De J<.e rke c.aad van ａｭｳｴ･ｲ､
｡ｭＭｾ
ｬ＠ had
via een i nstruct ie te kennen qegeven van mening t e zijn dat
v rouwen niet mogen wo rden uitges l oten van de réchten d ie a l lé

t'f

lil
t'I
10
2'1

AGt.11 Çf 1,"•• a r.:it.AGE )l)O(Vl , 9, lfJ . . ....

lloto oa 1t5f. p. so.
p . fit .
lio ｬＡｯｲｾ｣､＠
ll l to. lt,), ort.4l
u. v 11 n ll f<,l'J'J&n, Ar.t>te11 11t do ｾｰｯＬ｣ｊＱ･ｬ＾＠
p . 110-11•.

Ac:tll Gll l t , i ,

'ub 1,

&tt .4l, rrrt . SO oub 1.
kerk, ('On oxe4ot1 ,cll 11or•lo lc, l<&l'IPO fl 1 9$4,
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Ｑ
Qelijdende lidmaten in de kerkorde ｯｮｴｶ｡ｾ￩Ｎ
ｩ＠ De synode
oordeelde dat nader onderzoek nodi9 was en benoemde een ｳｴｵｾｩ･ﾭ

depuuatschap . v ·e rmeldenswaardi9 is, dat dé SY,J'lOde de terminolo-

gie actief en passiaf kiesrecht volstrekt ver werpt als behorend
b ij de polit-ieke verhoudingen van deze wereld maar niet passend

bij de ｃｨｲｩｳｴｾ･Ｙｮ＠
in de kerk. Verder we r d er sterk de
nadruk op gelegd dat de zaak van het kiesrecht var) de ge1neente
geheel los moet ｧ･ｺｾｮ＠ｷｯ､
van de vraag naar de toelating van
de vrouw i n het ambt. De synode wees in niet mis t e verstane
woorden de gedachte af dat het actief kiezen door vrouwen te
beschouwen is als een opstapje naar het als vrouw in een ambt
gekozen kunnen worden. Op grond van Schrift en belijdenis Achtte
men die redene·r ing een onbegaanbare Wè9.
De gGnerale synode van Hilversum (1968/69) k reeg voor de
t weede keer te maken met ｾ･ｴ＠
kiesrecht van de 9emeente. De zaak
stond nogal in de bèlanqstellin9: er waren drie i n·structies en
vier brieven van kerken, classes en een particulier met verschillende standpunten ten aanzien van diverse onderdelen van het
rapport dat door de benoemde studiecommissie was vervaardigd . In
de bespreking ｾ･ｲ＠
synode werd besloten dat het deputàtenrapport
op onderdelen aanvulling nodig had. De commissie die de bespreki ng van het ｲ｡ｰｯｾｴ＠
op de synode had voorbereid, kreeg de
opdracht de ontbrekende èlementen aan te vullen. Drie stukken
werden aangeboden: een meerderheidsrapport, een ｭｩｮ､･ｲｨｳ｡
ｰ ｾ＠
port en een nota van prof . J. Hovius . Het minderheidsrapport
stele dat deelnemen door vrouwen aan het verkiezen van ambtsdragers een OngeoGrloofde vorm van uitoefenen van de kerkregerinq
is, ter•,.,. ij 1 de nota van prof. Hov.ius de daad van het verkiezen
ziet als een uitoofeneo door de gehele gemeente van de door

geschonken regeermacht .
meerderheid$rapport betoogt dat verkiezen niet te
ｫｾＴ｡ｬｩｦ｣･ｲｮ＠
is als .regGren. verder leert de schrift ons dat de
vrouw niet in ieder opzicllt van het r.egeren i.s uit9esloten,- ziè
Gen . l .: 26-28 . !•let de man samen is zij geroepen tot heerschappij
over de schepping. In de geméente krijgt de vrouw die plaats ook
terug die haa r door God is toegekend. "Alleen wanneer de: vrouw
9aat heersêl'I: ovèr de man, klinkt ｨ･ ｾ＠ apostolisch vermaan". 13 Uit
het voot:afg:aande concludeert de co1r.Jnissie dat er een "ingcijpend
verschil" ia tussen het deelnemen van vrouwen aan verkiezing van
ｃｨｾｩｳｴｵ＠

Het

ambtsdrag-e rs en de vrouw in het ambt. Drie zaken worden met. name

genoemd:
a. Dé mar.ier wq:arop verkiezing van ambtsdragers plaatsvindt,
wot:dt in de Heiliqe ·s ohrift n i et voorge$chreven ｾｮ＠
is van
onder9eschikt belang. " Maar .zeer nauwkeurig wordt ons gezegd
aan ｷ･ｬｾ＠
eisen de leden der gemeente ｭｯ･ｾｮ＠
ｾｯｬ､･ｮ＠
om gekozen te kunnen worden . Deze goddelijke aanwijzin9en zijn van
!1
1)

t.ct• G.S: lil!>!>/'' ' P • lO) e,v .
Aott ｇｾ＠
ｬＹｾｦＯｅＬ＠
p. 321, •fit v{l<1<1jt1A.1'
l K<1t . 11 : 3r tt. S:22•14J Kol. 1 : 11; l
TSte. 2111-15: 7,t . t :S: 1 ｉｬ＼ＭｾＮ＠
!l:t"l4- ."voor•) l Kor, <41))·)!> en l 1'J n. 1111-1 2,

l'I""'"
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beslissende en blijvende betekenis . Ze gel den onvoorwaarde! lj k

en onvoranderlijk en altijd".
b. I n het ｶ･ｲｫｩｾｮ＠
handelt de ge1neente als col l ecti ef. In het

verkozen worden komen de indi vi due l e gel ovigen ia het gezichtsvel d.

c . Lndien verkiezen regeren zou zijn, is het een wijze vao re-

geren geheel andersoor tig dan de wi j ze waarop het ambt le i ､ｩｮＹ･ｾｴＮ＠

liggen de vragen oaar het deelnemen aan verkiêzingen voor
ambtsdragers of het ｾ ｺ･
ｦ＠ gekozen kunnen worden a l s ambtsc;Lrager
ｯ｡ｲｾ＠

op een :vèrschillend vla k . 2•
De synode sprak uit "dat deelneming van de zusters aan de
verkiezing van ambtsQragers niet is te beschouwen a l s een stap
op dé weg naar het toelaten van de vrouw tot het bij·zonder ambt" .
Het voors t el om c:iaaraan de z.insnedé toe te voegen "·..;,aartoe de
Schrift 9eén grond biedt " , nam de synode ni et over "niet omdat
de synode van ll)ening ｾ ｯ ｵ＠ zi j n dat de schrift wel grond biedt- voor
deze opvat ting, maar omdat i n het rapport deze zaak niet wordt
be.h andcld en he t niet juist zou zijn in een c9nclusie een element
op te ne·men dat ni e t in het rapport gefundeerd is" Ｎ Ｒ ｾ＠
Er dienden op de generale synode van Rotter dam (197 1/72} niet
minder dan twintig bezwaarschri ften tegen de beslui t en van de
la.'1tst;.9ehou<;ieo 9ériérale synode te Hilversum (1968/69} . l<ernvraa9
was of deelname apn de verkiei i ng van ambt sdra9ers een re9eerdaad
i s. Da synode bes l oot de bezwaren af t e wij ze n, omdat deel name
aan verkiezing van ambtsdrage r s niet al s een regeerdaad ie t e
beschouw·e n . Aet rappor t waarin ･ Ｎ ｾ Ｎ ｡ Ｎ＠ is onderbouwd, ontvinq vae·l
waardéring en bij val van de synode, 906ral ook omdat het de weg
naar de vr ouw in het ambt afgrendel t. 2•

3 . Historie
Van meet af aan leefde in het deputaatschap d.e gedachte dac het
goed zou zijn een beknopt hi s t orisch overzicht van de pl aats van
ｶｾｯ
ｵ ｷ･ｮ＠
in de gemeente van Christus i n het e i ndrapporc op te
nemén . Bij één oriënterend onderzoek kwamen echt er twée knelpunten naar voren. om te kunnen spreken over de pl aats van de vrouw
in de 9emeente door d:e eeuwen heen, ｷｾｳ＠
het n.odig zicht te
krijgen op de geschiédéni s vá.n de vrouw i n kerk en maatschappij .
Ver der bl.e ek da t i n de eerst e eeuwen van de kerkgeschi edenis geen
eenduidige prakti j k te vinden ia m·e t bet rekking tot de pl-aats van
da vrouwen in de gemeente. oezê diversiteit heeft t e maken ten
del e met i nvloeó van en reacti e op ket.terse stromi_ngen en ten
dele met êên verschi l lende ontwikkelin9 b i nnen de kerk zelf . Door
deze verschillen is het zo 9oad als onmogelijk een ononderbroken
lijn t e trekken vanaf de t i jd van het Ni euwe Testament door de
eerste eeuwen kerk9eschledenis én vandaar verder tot het heden.
Ｚｴ ｾ＠

2!>

·2:,

ａ ｾｩ＠
G$ J..9tf / ' '• 1' • l l f ,
Aei" e s 1 t,etst, p . '> 2:.
Act-• Gs 1•'1 1/t:l, :p. 1.01" .
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Desgevraagd deelde pxof . dr . tv. vao ' t Spijker in een brief
mee_, dat hij even.als prof. dr. 1\.. 'f h. va.n Deursen de geschiedenis

van de vrouw met name in de periode van de eerste eeuwen van de
christelijke jaartelli ng beschou•,.,t als een nog ondèrontwikkeld
onderzoeksgebied. 31 E:r zijn niet veel duidel ij ke bronnen beschik-

baar en de interpretatie d4arvan is verscbillend .
Toen i s de vraag geopperd of en in hoeverré de Reformatie zich
heeft aangesloten bij de praktijk vao de oud-christelij ke kerk.
Het antwoord rnoet luiden dat de reform.a-coren zich bij hun denken

over de vrouw in de gemeente niet hebben aangesloten bij de oudchristelijke kerk . De roden daarvoor was alle r eerst ､｡ｾ＠
de
praktijk in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis op d,it punt
niet erg duideli j k was. zo was ･ｾ＠
sprake van een aanmerkelijk
verschil tussen de kerken in het Oosten en in het 'ilesten. Verder
wijst prof . dr . W. van ﾷｾｓｰｩｪｫ･ｲ＠
in de oarder genoemde brief er
nog op dat de Reformatie o·pkwam in een tijd dat de verhoudingen
t ussen de geslachten vrijwel vastlagen. De ｶｲｯｵｾ＠
werd in het
algemeen niet op de voorgrond 9eplaatst , ｴ･ｲｾｩｪｬ＠
de mannen min
of meer vanzelfsprekend een plaats innamen .
Vanwege de bovengenoemde cedenen is afgezien van een po9in9
schetsmatig weer ta qove-n wat in de ke r khis torie dé plaats
geweest is van de vrouw in de gemeente . Historische 9e9·c vens die

niet slechts de plaats van de vrouw in de

ｱ･ｾｮ＠

'axen, m"9r

bétrekki·ng hebben op de relatie vrouw en- ambt worden i n de
volgende pacagraaf behandeld.

4. Ambt: achtêrg-rond en ontwikkeling
Oè huidlge ambten zoal s wij die kennen in ons kerkverband zijn
niet rechtstreeks afkoms-ti9 uit Oude en Nieuwe Testament . In de
kerkeli jke en theologische traditie waarih wij staan,. heeft een
ｶｾｲｷ･ｫｩｮＹ＠
van de bijbelse gegevens plaatsgevonden. ｅ･ｾｳｴ＠
wordt
een overzicht gegeven van de bijbelse ｾ｣ｨｴ･ｲＹｱｮ､＠
van de huidige
ambten en vervolgens van de historische vormgeving ervan .
4.1

Achtergrond van de ambten in Oude en Nieuwe Testament

Oe gemeente van het ｾｩ･ｵｷ＠
Testament bevindt zich in een andere
heilshistorische positie dan Goàs vol k onder het oude Testament.
Het offer van Christus aan het kruis en de uitstorting van de
Heilige ｇ･ｳｾ＠
hebben beslissende betekenis voor zowel het heil
als de heilsbediening en de gestalte daarvan.
Lijnen vanuit h•t oude Testament
De heilsgeschiedenis uit het Oude Tes tament omvat vele eeuwen .
aan
Gedurende die lange periode is e r een grote ｶ･ｲｳ｣ｨｾｩ､ｮ￮＠
bijzondo.re diensten waar-toe de Hl:aRE; .mensen. roept , bekwaam maakt
en vo l macht verleent. Opvallende plaats daarbi j nemen de
koningen, priesters, profeten en oudsten v·a n het volk in .
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Het priesterschap is gebonden aan de stam van Levi en omgeven
mét allérlei voorschrifteO uit de Pentateuch. Saul is de eerste

koning i n Israël. Hier zijn de bepalingen niet zo dutdelijk en
talrijk al$ voor de priesters . ｈ･ｾ＠
kon ingsçhap 94at over naax
David. en zijn nageslacht . Toch is de opvolging op de ｴｾｯｮ＠
van
David n iet on9ecompliceerd. evenals bij het

ｰｲｩ･ｾｴｳ｣ｨ｡＠

is. in

hét koningschap een lijn door de geslachten heen te herkennen .
Bij het k,o ningschap is die lijn niet exclusief a.an één stam
v:erbonden 9eweest, .h oewel de grote beloften over het koningschap
alleen aan David zijn gegeven (2 Sam. ? : 12-16-). Oe scheuring in

tien- en

ｴｾﾷ･ｳ｡Ｎｭｲｯｮｩｪｫ＠

en de verdere geschiedenis hebben de gein het koningschap verduisterd. Bij de profeten is
er helemaal geen geslachtslijn te onderkennen. Er kan zelfs niet
gesproken worden van een duidelijke opvolging van de ene p rofeet
door de andere . 28 Ook zÏJn ･ｾ＠
ze&r ｾ･ｩｮｧ＠
voorschriften waaraan
een profeet zich moet houden. Bepalend ｩｾ＠ bij de profeet, dat hij
het Woord van God brengt. Tijdstip en wijze waarop iijn zeer
ver$Chil lend . sommige profeten zijn verbonden geweest ann eêo
bepaalde plaats (2 Kon. 2:15; 4: 38}, of in dienst van een koning
{l Kon . 22: 12-); zij worden gerekênd tot do inst itutionele pi::ofeten . Anderen zijn de zogenaamde ' vrije ' profeten, dat wil zeggen :
z-0nder binding aan een bepaalde plaa-t s, een bepaald heiligdom of
ｳｬ｡｣ｨｾｩｪｮ＠

eea bepaalde persooo.

De functie d ie de oudsten ver\rullen ｾ･ｭＮ￮､ｮ＠
van het volk gaat
zover terug, dat het ontstaan ervan zich aan onze waarneming
onttrekt. De inhoud wordt nergens duidelijk omschteven, maar als
bekend verondersteld. De oudsten verte9enwoordigên het volk (of
een deel ervan); zij hebben 9eza9 en invloed in politieke en
ｲｾ
ｬ ｩｱ･ｵｺ＠
aangelegenheden. Na de ballingschap vormen zij meer
en meer een ｡ｲｾｳｴｯ｣ｩＮｨ＠
college dat niet hét hele volk, maar
slechts de meest aanz ienli jke fami lies vertegenwoordigt. In de
t i)d van het Nieu.,.,•e Testament hebben de oudsten bepaalde bevoé9dheden in de synagoge. Het accént liqt daarbij ｮｩｾｴ＠
zozeer
op liturgische of geestelijke taken, maar is mee r betrokken op
bestuurlijke en ｡､ｲｮｩｳｴｾ･ｶ＠
bevoegdheden . Het ｦｾｮ｣ｴｩｯ･ｲ＠
van de oudste is erop gericht om de geboden van God tot gelding
te lçten komen in het leven van het volk .
Lettend op de positie van vrouwen in dit geheel, is er in
Israêl wel sprake van de profetes {!•11rjam, E:x. 15 : 20; Debora ,
Richt. 4:4; Hulda, 2 Kon . 22: 14, 2 Kron. 34:22; Noadja , Neh.
6:14, Jes . 8:3) maar niet van een priesteres , koningin of
vrouwelijke oudste .
Het is onmogeLijk om v8nuit het Oude Testament een duidelijke
afgegrensde ambts-idee of ambtsontwikkeiing af te lezen, om van
daaruit de lijn naar het Nieuwe Testament te trekken. Alleen van

18
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dé ouds té in bet Oude ｾ･ｳｴ｡ｲｯ＠
kan gezegd wö rden dat e r verb i ndingsli j nen lopen naar de oudste in het Nieuwe Test ament en
de latére presbyter/ouderling in de ke t kgeschiedenis. Echter van
een geleidelijke ononderbroken ontwikkel i ng i s geen ｳｰｾ｡ｫ･
Ｎ＠ Het
Oude Testament kan daarom sl·e chts dienen om de wortels van het.

ambt bloot te leggen en enkele zeer algemene lijnen aan te
ｾ･ｶｮＮ＠

Voor a l bij d.e profeten blijkt het grote .gewi cht van de roepi nq

door God, die t egelijk verant woordelijkheid impliceer t t egenover
de God die geroepen heeft. Naast de roepi ng komen e l ementen van
gezag en dienst . Gé1neenschappelijk doe l van de bi j zondere

die nsten waartoe God roept , is het r uimt e maken voor en tot klinken brengen van het woord van God in a l zijn vol heid.
Lijnen vanuit het Nieuwe Testament
In Christus komen de l i jnen van Oude en Niéuwê Testament bij
elkaa r . Hij is door God geroepèn als Profeet, Priester en Koning .
Hij bre1t9t het \')oord van God met. gezag en Hij i s aller Dienaar .
Hij ｳｾ･ｬｴ＠
mensen i n eeQ ｮ ｾ ･ｵｷ＠
relatie tot God. Christus i s in
het bijzondér de ora9er van de Geest (J ob. 3:34) .
In de Romei ns- hell eni s tische wereld van de e·e rste eeuw na
Christus zijn er bepaalde woorden waarmee een publ iek ambt aange duid kan worden:
<iPXIÎ (archè!
reget.i.ng, m<1cht , ｦｬ＼Ｇｃｨ
ｴ ｾｰ Ｙ ｳｩｴ･
Ｌ＠ heerschappij.
ö6(o (doxa}
eer, geldi ng, aanzien, goêde naam.
tt1'oi; (telos)
doel, voleinding, hooqste posit ie i n het maatschappelijk l even.
t lµn

{t i mê}

eer, eer volle positie .

Deto toen bekende woorden komen wel i n h,e t. burger li jke leven
voor , maar n i et in de gemeente van Ch ristus . Er is in de Ke r k
geen pl aat s voor eigen eer , waardighéid o f een macht spositie van
de ambtsdragers. ｾｬｫ･＠
aanduiding in die r ichting wordt vet:1lleden.
Hetze l fde geldt van de uit het Oude Testament bekende sacraalcultische bétekenis . Het ene offer dat de zonde ｶ･ｲｺｯｮｾＬ＠
is
gebr acht. De cu ltische ｰ ｲＮｩ ･ｳｴｾ､ｩｮ＠
is daarom n i et meer nodig.
Het werk waartoe God roept in de gemeente -v an het Nieuwe
'l'estame-r1t moet dan oo.k eer st en vooral vanuit ｃｬＱｲｩｳｾｵ＠
en 2.i jo
hei l sl-.•er;k worden verstaan.
Er ls een veelheid van woorden die een ｢ｩｪｾｯｮ､･ｲ＠
positie in
de gemeente aandui den. Die bonte veel heid tekent de rijkdom en
veelkl eurigheid van het werk van de Geest in de gemeente .
￪＼ ｮ Ｖｯｴ＾ＭＮｾ＠

Ca1>08tolos)

apostel ;

nadruk op het

gezonden

Z l )O

door Christus en het 009- en oor9etui9en
z i jn v•n <;i jn werk (1 Ko r . 12 : 28 ; Ef.
4 ; 11! .
dienst i n navolgi ng van de dienende

liefde vpn Chri stus voor Zijn gemeente
(passim! .
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6tÓKOVOÇ'

(diakOl'IOSJ

d.ien.:Jar van het evangelie en van de
gemeênte (2 Ror. 3:6: Ef . 3 : 7; Fil.

l : l).

leraar; ziet op voortgaande opbouwende
werkzaamheid (1 Kot. 12 : 28; ef . ｾ Ｚ Ｑ ［＠ 1

b1&ó:aKo->..oç ｦ､ｩ｡ＮｳｫｾＱＭｯ＠

Tim . 3 : 2).
tvtpyflµC:t

ｊ･Ｎｮ｣ＡＧ

Ｙ
ｾｭ｡ＮＩ＠

werking;

valt de.

hierbij

zozeer op de
ｳｴ｡ｾ＠

ｶｯｾ＠

nadruk n i et
､ｾ＠

drage r,

alswel op de genade waarmee gewerkt moet
worden {1 Kor . 12:6).
tf,ouo(a •ex.ousial
tnioiconoc; <epjskopo:sl

otKovoµl1x •oikon·o ml.:i)

volm.acht (1 Kor . 9; 12 en 18 ; 2 Kor .
10:8 ; 13:10; 2 Thess . 3 : 9) .
opziet1cr; moe"t oog hebbèn voor de
gemee nteleden ( ril. 1: 1 ; l Tim . 3 :2;

Tit. 1 : 7).
bediening,

beheer·;

heelt het karakter

van rent·m eesterschap met ver.antwoorde1 ij kheid naar de gemeente en naar
Cbristus (1 Kor . 9 :1 7; Bf. 3 :2; Kol .
nolµ.iJv (po.imén1

1:25; 1 Tim. 1 : 4).
herder; geeft de: zorg aan voor de ge-

npeo$01epoç fp"•byrnr oeJ

oudste; sluit aaa bij de reeds bekende

meente (Ef . 4 : 11 ) .

npotl'rtnç lp-rofètè$)

npototó1Je'-'O<;' cproïiJt<ini:nois)

l(Ó'pto1.1.a (eha.rlsnel

joodse presbyter (1 Ti·m. ＵｾＱ＠
en 19;
Tit. 1 : 5) .
profeet; bouwt_, vermaant en be.moedigt de
gemeente door het spreken van het 1-foord
vä1\ God (Rom. 12:6i 1 Kor . 12 : 10 en 2ä ;
Ef. 4 : 11) .
leidinggeven: om de gemeenté achter
Christus. aan te leiden (Rom.. 12 : 8; vgl .
de xu&tpvnoe1ç Ckybernèseis} in l Ko!i .
12 :28).
genadegave \tan Christus aan Zijn gemeenｎｩ･ｵｷｾ＠

te (passim i n het
Br zijn oog wel meer aandu i dingen
ｶｾｮ＠

Testament) .

bijzondere diensten en

posities in he t Nieuwe Testament, määr zij vallen grotendeels sa-

men met de bovengenoemde, of zijn er een
ｯｮ､･ｾｬ＠

van . Van de

genoemde woorden ",orden geen specifieke vrouwelij kê vorme·n
qêbru ikt in het Nieuwe Testament, rnét uitzondering van ｮｰｯｾｦｩｴ
ｬｾ＠
(Luk. 2 : 36 Han.' là; Op.b. 2 :·20 ｩｲ ｾ＠ nega t ieve z in : valse profetes
Iz.e be1). Een bij z·o ndere plaat:s nemen de ,,.,oordén x,d:,:i\o-1.1a (chari sma}
en b,tf:lt(ovca (diakonia) in. De woorden chärlsJt1a en diakonia zijn

in het Nieuwe Testament de woorden bij uitstek om daarmee aan te
duiden wat wij tegenwoordig verstaan onder ambt én ambtelijk
""'erl<..
Charisn1a is gave van de Geest om te doen delen in het volle
heil dat Christus voor Zijn Kerk vexworven heeft . Ch8rism8 als
opbou·,...end element in de gemeente is nie.t e xclusief gebonden aan
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mensen met een b i jzondere roeping, d i e.nst o f pos i tie in de

gemeente. ｾ ｬ ｬ･＠
gelovigen hebbén chbrisroata ontvangen . Daarbij
moet niét alleen aan uitzonderlijke of opvallende zaken gedacht
worden. Al het onderlinge dienstbetoon dat q:ebeurt tot opbouw van
de gemeente is chQrisma. Leidinggeven in het ambt en besturen
valt onder de charismata, maar ook het onderli nge opbouwen in het
qeloof. !n de chari smat a komt uit, dat de Heilige Geesc werkt in

de gemeente . Niet allén hQbben dezelfde gaven ontvangen (1 Kor.
die erom
12:4-10) , maar juist daardoor zijn de charismata ｧ｡ｾ･ｮ＠
vragen door ･ｬｫ｡
ｾ＠ gecompleteerd te worden oro i n gemeenschappelijke en wederzijdse afhankelijkheid te functioneren . zo voltrekt

zich dè opbouw \fen de gemeente door de onde-r l ingè di(;Ynst van de
gelovigen ten opzi chte van elkaar. Er is een ｫ･ｾｮ＠
aan te wijzen
io de veelheid van charismata . In Rom. 6:23 wordt het eeuwige
leve-n in Jezus Christus genoemd : het charisma, van God . Alle
andeLe chari smata zijn er alleen, omdat 20 betrokken zijn op dit
ene chari sma. De gave van Gods 9enad0 is meteen opgave : genade
activeért êO gê-n tide manifesteert i: i ch Qla dienst. Daarbij moet.
wel bedacht wor den, dat de gave van het charisma nooit los .gezien
mag worden van de Gever. Jezus Chri stus. Hij is Zel f in de 9a-ve
present.
Diako."lia is dienen in algemene zin . Naast de algemêné beteke-

nis i s er de meer specifieke betekenis

ｶ｡ｾ＠

het aan tafe l

bedienen , o f in wat breder·e zin: zorgen voor het levensonderhoud.
Dia.lconi.a wordt in het Nieuwe Testament het wooi:d OIII alle
ambtelijke dienst mee te kwalificeren. Het dienèn of .bêdienon aan
tafel werd door de Grieken beschou•.iid als iets minderwaa r di gs. Het
is nederig we r k. I n een cu l tuur waarin ongehinderde zelfootp1ooiîn9 en zelfverwerkelijking hoog aangeschreven staan als na
t e streven idealen, past nederig dienen ni et . t\lanneer. nu jui st
dit woord gekozen wordt om daarmee bi j u i tstek. cie dienst in llét
Ni euwe Testament aan te duiden , dan mag het duideli j k zijn, dat

voor alle ambtelijke werk oiet de waardigheid, maar het di enen
karakteri sti ek is. Niet de autorite i t staat voorop, maar de
gézindheid van de minstê te willen zijn . Er loopt hier een
directe lijn ｮ｡ｾｲ＠
de ambtelijke dienst van de Here Jezus Zel f .
De Heiland is ge.komen, niet om gediend te worden , maar om te
di enen {Mrk. 10 :4 5 par.). Dienst en autoriteit sluiten elkaar
echter niet uit, noch bij Jezus Ze l f, noch in iijn gemeente .
Omdat het n.iet gaat om eigea eer 1 waal:digheid of prestatie, houdt

d-at nog niet in 1 dat er geen gehoorzaamheid gevraagd wordt. Het
gaat niet om ｧ･ｨｯｾｺ｡ｭｩ､＠
ｾｮｫ･ｬ＠
op grond van positie of
ｾ｡ｲ､ｩｧｨ･Ｌ＠
maar gehoorzaamheid aan het woord dat door de dienst
van de ambtsdrager tot de gemeente komt.
t''ie geroepen is tot diakonia moet midden in de gemeente
functioneren en niet boven de gemeente . Dit sluit nie.t uit dat
dé 4rnbtel ijke diakonîa een 'teger.over'-positie inhoudt . Echter
dit is niet het gevolg van een bijzondere waar.digheid die aan het
ambt inherent zou zijn, maQr hangt samen met. het 'tegenover' van
het Woord van God waarmee de ambtsdragers in de gemeente werkzaam
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ｩｾｊｮ＠
in ｾ･ｨｯｲｺ｡ｭｩ､＠
en verantwoordelijkhei d tegenover God die
roept. Het element in diakonia van de minste te wi l l en z i jn,
s luit het wi llen heersen over anderen radicaal en vol komen uit.
Het gaat erom dat de regering en de heerschappij van Christus
door Zijn Geest en Woord voluit gês ta lte zal aannemen in de
gemeente . J.P. verst eeq zegt daarvan: " Ben dienst is ambtelijk
van ka r ake.er / ｾＭＱ｡ｮ･
ｸ＠
d i e dienst niet slechts naast, maar ook
t egt?nover de dienst v.·a.n .8.ndGren ve·r richt wordt . ( ... } Een ambt
is zo e.en d i enst van sommigen in de kerk ten di·e nste van het dienen van a lle anderen in de kerk. Aan het dienen van allen in de
kerk moèt léiding gegeven worden. Oat dienen moet ook mogelijk
gemaakt wor de-n en wat dat dienen in de ""09 staat moet uit de weg9e ruimd worden . Daarin bestaat de d i enst van het ambt" .i'
Charismata kunnen buitengewone en opvallende gavên zijn, maar
het zijn heel vaa·k ook ' gewone' en onQp\.·allende gaven . Het gaat
bij charisma t a niét om de hoeveelheid (kwantitei t ) die men
ontvangt , noch om de ra.n gorde va'.n de 9 aven {kwaliteit), maar om
de inzet ervan ten dienste van de ｯｰ｢ｵｾ＠
van het Lichaam van
Christus. Ret i s de ene Geest die alle ｣ｨ｡ｾｩｭｴ＠
in de gemeente
uitdeelt . Er is we li swaar verscheidenheid van gaven, maar de
origine uit dezel fde bron waarborgt de eenheid van de gemeente .
Diakonia is éen me t auboritcit bek l e<le dienst middenin en
te9elijk tegenover de qerneente . Nooi t ma9 deze diakonia l os
worden gezien van God zelf, die mensen roept tot deze ､ｩ･ｮｳｾ
Ｌ＠ er
het gezag aan verl eent en ook verantwoording ero\•er vraagt .
De aposteJ.en zijn door Jezus Zel f Ｙ･ｲｯｰＭｾ＠
en aangesteld . Zij
hébben eén unieke plaats i _o de he il shist.or i e a l s oor- en
ooggetuigen van het werk en de l?er so·o n van Christus . Samen hebben
zij met Hemelvaart de opdracht ontvan9en : Gaat dan henen, maakt
al de volken t o t mi j n d i scipelen en doopt heo in de naam des
Vaders en dea Zoons en des Rei ligen Geestes en leort hen
onderhouden al wat Ik u bevolen heb (Mat. 28 :19). Voor afgaand aan
ｐｩ
ｮｫｳｾ･ｲ＠ｷｯ､ｴ
de opengeva llen plaata van Judas op9evu1d door
Matthia s; latêr komt Paulus er noq bij . zo bereikt bet 9etal van
de Apostel én een numerus cläusus . Toch blijft ｣ｴｾ＠
gave van en de
roeping door Christus het beslissende uitgan9-spunt voor het
bijzondei:e d i enst...,•erk in de gemeent e, Ef . 4 : 11-12 : En Hij l1eéft
ｾｯｷ･ｬ＠
apcstelên als profeten 9e9even, zowel evangelisten als
herders en leraars, om de hei ligen toe te rusten tot di enstbetoon, t ot opbouw van het lichaam van ｃｨｲｩｾｴｵｳＮ＠
Het ambt van apostel heoft een universeel karakter in die zi n,
da t het al l e geestelijke en praktische werkzaamheden omvat die
nodig zi jn om het Koninkrij k van God op te bouwen , uit t e bouwen
en te onder houden. twaartepunt in de arbei-d van de apostelen is
te ｶｬＬｮ､ｾ＠
i n de verkondiging van het Vloord van God d.oor middel
van evangelisat ie en onderwijs. Daarnaast zij.Il zij verantwoor delij k voor en geven zij leidiag aan het l even van de gemeente in
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de meest bre·de zin van bet woot:'d

(Hand.

2 e .v . ). Door de

voorspoedige voortgang van het evangelie blijkt het al snel nodig
te zijn om helpèrs aan te stellen. De apostelen kunnen zelf al
het werk niet meer naar behoren verrichten. Randel-in9en 6 laat
zien dat de apostelen zich zullen richten op het gebed en de
bedienin9 vatl het woord (ver$ 4) . Zeven diakenen worden door de
gemeente geko·i en en door de .apostelen bevestigd om een deel van
het werk over té rte.men.
In Hand. 11 :·3 0 worden voor het eèr$t de oudsten (11peo-(!l)tepoç,
presbyteroi} van de gemeente te Jeruialem genoemd. Hun bestaan
is blijkbaar zo vanzelfsprekend, dat het 9een nadere introductie
of toelichting behoeft . In de Jeruzalemse gemeente vormen de
oudsten met dé apostelen een raad waarin ze o·p treden als
beheerders van gernee.n t ege-lden e.n verder oordelen ze in alle
aangelegenheden op ge lijkwaardige wijze mee (Bartd. 15:6; 21 :18) .
De oudsten in de gemeente te Jeruzalem staan nog heel dicht bij
de oudsten uit het jodendom. Later in de brieven v9n Jakobus en
Peti;us versc.h ijnén ze als 'Voorgangers van de qGmeen·te, herders
en leraars met gezag op gebied van geloof en tucht (tnicxonoç,
opiskopoi) .
Sinnen het Nieuwe Testament zelf is er dus een ontwikkeling
waar te nem·e n van het ene universele apostelambt oaa·t" een zekere
differentiatie en taakve rde l ing tussen oudaten/presbytors,
ｯｵ､ｳｾ･ｮＯｰｩｫ＠
en diakenen . Reel scherp tljn de grenzen nog
niet . Er tekenen 2ich gaandeweç wel drie kernwoorden af ter
typerin9 van dé bijzondere diensten i n de gemeente van het Nieuwe
Téstatnent: verkondiging, pastoraat en diaconaat. ten opzichte van
de met charismata toegeruste ge.m eente, staan ambtsdrager.s niet
in een çoncu rrerénde positia. Ambtsdragers en· gemeenteleden
vullen elkaar aan en t;.,•erken met e l kaar mee. Zo staan amb·t sdragers
volui t in de gemeente met het ' te9enover ' van ｨ･ｾ＠
Woord van God
waat;:mee z.ij in de gemeente '1-:erkzaam zijn {Rom . 10 :14-15; 2 Kor.
5 : 20) .
Het is bekend uit het Nle-uwe Testament dat J.ez:us "Zich ande:rs
tegenover vrou•..Jen opstelt. dan men over het algemeen gewend ""'as.
Vrouwen volgen en dienen Rem e11 getuigen van Hem. Later woi:dt van
hen 9etui9d dat zij gastvrijheid aan de gemeente verlénén; 2ij
profeteren en werken mee in de dienst van het evangelie. Het is
niet met volkomen zekerhe id ｾ･＠
zeggen, maar bet woLdt wel al$
waarschijnlij k aangenomen dat vrouwen als door de gemeente
aangestelde en erkende diaconessen werkz4am zijn geweest. Met
name l Tim. 5 :3 - 16 wijst in die richting (verder valt te denken
aan Tabita o f Dorkas, Hand. 9:36-43; Febe, Rom. 16 : 1 ,2; en
wellicht ook 1 Tim . 3: 11) . Over het ambtelijk karakter van de
dienst van deze vrouw.e n bestaat geen duidelijkheid.
Er kan geconcludeerd -worden dat de grote <;iiversiteit va-n
ｴ｡ｫ･ｮｾ＠
diensten en ambten erop wijst da t d& Heilige Geest de
9emeente heeft voor-zien va-n een rijk geschakeerd i nstrumentarium
om het ｴｾｯｲ､＠
van Christus rijk in haar hart te do-en wonen (Kol.
1:16a). Christus heeft niet per decreet enige arobten inges teld,
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opgeleqd en meegegeven aan Zijn gemeente. Hij deed onder ieidin9
vao Zijn Geest de ambten als vormen van continue

ｏｴ｡ｸｯｾｬ＠

(diakonia) opkomen uit het leven van de gemeente ten dienste van
de voortgang van het Koninkrijk van God in en door de gemeente .
Daarmee is de gemeente niet een autonome producent van allerlei
ambten geworden. Z.ij is de ver.bonds9emeenschap die doot; de
Heilige Geest is voorzien van ambten en diensten. ｎｩ･ｾ＠
elk x«p1aµa
(charisma ) is een ambt . De nieuwtestamentische gert1.eente is geleid
door de Hei lige Geest om naast de apostelen (en later in hun
plaats) ambtelijke diensten te institueren om -zo de ｲｩｪｫ､ｯｮ

ｾ＠

van

Christus tot opbouw van Zijn lichaam te openbaren (Ef. 4:8-16) .
4.2
De his torische vormgeving van d e ambten
Dé ambten zoals we die nu kennen in kerken van gereformeérde
ｳｩＹｮ｡ｴｵｾＬ＠
zijn niét rechtstreeks te her.leiden tot dê Bijbel. Er
is i n de geschiedenis van kerk en theologie een voortdurende
worstelin9 aanwîjsbaar om do bijbelse gegevens over ambt en
9emeente to vertalen naar de praktijk en omgekeerd om de
bostaande structu ren te legitimeren vanuit en te corrigeren naar
Gods l\'oord.
v an da eers te e euwen na Christ us tot in de Middel eeuwen

I n de joodse synagogale ttaditie ia het ambt van oudste voota4

administratief vàn aard. In de christelijke gemeente verandert
hat van karakter : het wordt een ambt ten dienste van verkondiging
eo pastoraat, opdat de gemeente bewaard wordt bij de apostoli5che
overlevering. Gêleidelij .k ontstaat in de ･ｊ［ｳｴｾ＠
eeuwen na
Ch.ristus een hiërarchisch cJ.erica;;il systéem \'an ambten met aan
het hoofd een bisschop. Aanvankelijk gezien als één pr1mus inter
pares, wordt de tnioKonoç (epiekopos} een monarchisch heerser. De
kerk.regering van de tnfdKonoç (episkopos) wordt gezien a ls een
｡ｦｳｰｩ･ｧｬｾＹ＠
van de r.e9erinq van Christus over Zijn kerk . In ､･ｾＦ＠
situatie is de nceoBótepoÇ' (presbyteros) niet ｭ･ｾ＠
de gel.ijke van
de ￪ ｮ ｬｯｋｮｾ＠
(episkopos), maar diens gedelegeerde . In samenhang
met de ontwikkeling van de ｾ｡｣ｲｭ･ｮｴｳｨｯｬｧｩ＠
en de kijk op de
kerk, worden dé ambten gesa-craliseerd : de presbytex: is priester·
en als zodanig plaatsvervanger van de bisscho_p die g·o ld als
hogepriester . Voor èe ＦＱＶｸｯｶｾ＠
(diakonos) is nog slecbtS plaats
als assistent \•an de tnloxorroç (êpiskopos) of npeo&û"tepoç- (presbyteros) in de sacrale eredienst.
Diaconessen zijn er al tamelijk vroeg in de kerkgeschiedenis.
Zij ve-r·vul len taken die .specifiek zijn voor hulp aan vrouwen,
zoals bijvoorbeeld bij de (volwassen}doop en pastoraal bezoek aan
alleenstaande vxouwen . Dat zij daarna uit het Ｙ￪ｾ
ｩｯｨｴ＠
verdwijnen,
hangt waarschijnlijk sam0n met de marginalisering van het ambt
van diaken onder ､ｾｵｫ＠
van het monarch.isch episcopaat . Er is een
lijn die onder invlQed van de ascese van da weduwen uit l Tim.
5 ook jonge vrouwen en zelfs maagden rekent onder de weduwen diè
doo::: de gemeente erkend zijn en een bepaa.lde plaats en taak
hèbbén. De 9eschiedeniS van het vrouwelijke diaconaat woljdt door
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deze invloeden groténdeels bepaa l d . Wa t ervan

ｯｶ･ｲ｢ｬｩｪｾ＠

is de

re-ine maag·d el i jke staat en die verdwi j nt uit het. gewone léven

achte.t' de veLl iqe kloostermuren . Ｓ ｾ＠
Grote nadruk komt te li99en op de gedächte v.a.n de ambtelij kè

successie . Oe1:e successie is er de garantie voor dat de ambtelijke potestas in de geschieden i s kan voort9aa n . Alleen een
sacramenteel geordende priestet staat in Qe lijn van de opvol gLng
die venaf Petrus re i kt tot aan de paus van Rome . Slechts de
sac.ramenteel geordende priester wordt geacht de inächt te hebben
in het kader van de mis het lichaa.m en bloed. van Chtis-eus pr·e sent
ｾ･＠
stellen en opnieuw te offeren . Op de achtergrond staat de
gedachte dat Christ us regeer·t over ｾ･ｲｫ＠
en wareld, maar dat Hij
zich daarbij door de kracht van dé Hêili9e Geest laat representeｾ･ｮ＠
door de kérkelijke hoogwaardighei dsbekleders. Het geheim van
kerk, sacrament en ambt i a de gedachte van de representati e langs
de ｨｩ￫ｲ｡ｾ｣ｳ･＠
weg van de clerus mee de pau$ aan het hoofd. Het
werk van de Heilige Geest wordt op deze wi jze verregaand
geobjecti veerd en in hoge mate exclusief opgesl oten in het deel
van de kèrk dat geacht wor dt Chr istus ' Persoon en Zijn leer te
representeren . Gevolg is dat alle mogelij kheden stel.sel mati9
worden afgesneden om als gelovige zelfstandig , bu i ten paus,
bisschoppen en priesters om, te komen tot de bron van waarheid
en gezag i n de kerk .
De afha:nkel ij khei·ct van de ambten wordt verdê.r versterkt dooi::
de biecht: . Vanaf de negende eeuw is de Biecht algemeen i ngevoerd.
Het vierde Later8ans concilie te Rome (1215) stelt dé periodieke
biecht verpl i cht en beschouwt het als eerl sacrament. l n plaats
van zeldzaam wordt de boete en belijdenis van zonden een
.re·9 elmat l 9 terugkerend gebeuren da t voor iedere 9élovi9e
verpl icht is . Het ｾ･ｳ｣ｨｩ､ｴ＠
niet meer i n het openbaar, maar in
de bes l otenheid van dé biêcht st oel om9even met de geheimhoudi ngsplicht. Door de biecht is de scheiding tussen c l erus en leken n09
9t;ote:r gewor den . In een zo :?terk hiërarchisch 9·e ordend systeem
van kerk en ambt, blijft voor de gelovige niets ander s over dan
9ehoorzaamheid aan en afhankelijkheid van de clerus.
Van de chari smatische structuu.r van de qemee·nt;e en het di e nende karakter van het ambt. in bet Ni eutve Test.amant is Weini 9
meer t erug te vi nden in westerse kerk tot áán de Reformatie. ooo-r
de cle.ricaliserin9 en sacr-al i sering van de ambt.en i s el)c
lekenelement i n de ｾ ･ｧ
ｲｩ
ｮｱ＠
van de ｫ･ｾ
ｫ＠
verdwenen . Alles wordt
9econcentreecd rond het offer van de priester in de eucharistie.
De. h i êrarchi sche episcopale ambtsopvat ting veróri ngt de chari smatische en diaconale str\1cturen uit de kerken .

Dé tijd van dé Reto.rma tie tot de Dord tse synode

huidiqe ambtel i jke en kerkelijke structur en ｾ ｩ ｪｮ＠
ont;wikkeld
in de tijd van de Reformatie . VQor wat Nede4land betreft kan da
De

JO
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Dordtse synode (1618/1619} gezien worden a l $ sluitstuk van deze
ontwikkeling . Daar wo.rdt !<erkè>rdelijk vastgelegd dat er vier

diensten zijn : dienaar dés ｷｯｾ､ｳＬ＠

doctor ecclesiae, ouderling

en diaken {art . 2 Dl<O) .

Luther en he t priesterschap va.n alle gelovi gen

Luther verzet zich tegen het Beroep van rooms-katholieke zijde

op de hièrarchiscn gestructureerde mache en
｡ｵｴｯｲｩｾ＠

van het

ambt (die het 9evol tj' zijn van sacraliserin9 e ·n clericalisering,

zie boven). 'Goddelijk recht ' met de daarbij behorende macht en
autoriteit is ｮｩ･ｾ＠
te vinden ｬ｡ｮｧｾ＠
<;Ie weq van successie v-a n

mensen, maar alleen als wet en belofte van het. door God geopenbaarde tiJoord. Hot concrete ambt. als functie en instituut i n de
gemeente wo.rdt daarom rechtstreeks 9e9rond 9eacht op het bevel
van Ch ristus, die Zijn hei l swerk op aarde voortzet in de
prediking van de rechtvaatdiging door het geloof allêen .
Uitvloeisel van dè léer van de rechtvaardiging is de sterke
nadrllk bij Luther o·p het priesterschap van .alle geloviqen. De
rech&vaardigin9 maak·t van de 9elovi9e een vrij mens die slechts
gèbondé,n is door de liefde van Christus . Het geheim van het leven
i n vrijheid ten behoeve van de naaste is te zoeken io de
p l aatsbekleding die in de verzoening tot stand is gekomen .
Christus is Heiland , maar Hi j vernieuwt mensen zo, dat iedere
christen voor zijn náasté èen Christus wordt.
Door het algemene priesterschap van de gelovigen centraal te
stellen, radicaliseert Luther het denken over kerk en ambt. "'flat
uit de doop omhooggekropen is , dàt mag zich beroemen, dat het
ｾ･､ｳ＠
tot pri estex, bisschop en paus is gewijd, hoewel het niet
i eder past zulk een ambt. uit- te oefenen " {Citaat uit An den
christlic;hen Adel , 1520) . De kerk wordt geboren uit het- t\!oord .
Voor de verkondiging daarvan zijn prédikantén nodi g. Te.t"'-•ille van
de orde dient de taak van de prediking en de bediening van de
Ｎｳ｡｣ｲｭｾｮｴ･＠
door de gemeente aan bepaalde personen t:9ev$rtrouwd
te worden . Weliswaar zijn al l e gelovigen ertoe bevoegd en in
persoonlijke omgang of noodge.vallen er ook toe geroepen, maa.r
vant.,oege problemen met de orde moet de openbare verkondiging niet
door iedereen geschieden. Luther verstaat ｨ･ｾ＠
ｰｾ･ｑｩ
ｫ ｡ｭ｢ｴ＠
vanuit
het algemeen priesterscbap van de ｱ･ｬｯｾｩＹｮ＠
en verdedigt het als
een zaak van orde ; tegelijk fundeerc bij de noodzaak en de
volmacht van het ambt op de inste l ling door Christus. Hét zou
niet juist zijn om dit als een ambivalente houding tegenover de
grondslag van het ambt aan te merken . ｊｭＮｾ･ｲｳ
Ｌ＠ Luthers geschri ften
over het ambt zijn 9ele9enheids9esohriften met één polemische
spits naar zowe l de rooms-k.a tholieke theologie als naar de
wederdopers .
Naast het. p·r edikambt kent Luther alleen nog het ainbt van
dîaken. In de ｒｯｾｳ＠
Katholi eke ｾ･ｲｫ＠
van d i e t i jd i s ･ｾｮ＠
diaken
niet meer dan een litur9 i sché a$Sistent van de priéstér. In
｡ｮｳｬｵｩｾｧ＠
op het Nieuwe ｔ･ｳｴ｡ｲｮｾ＠
wil Luther het diaconaat
anders ordenen mêt de nadruk op ､｡ｷ･ｲｫ
ｬｩｪ
ｫｾ＠
hul pverlening aan
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de armen en behoefti gen. Er komt echt er n i é t vee l terecht van het

diaconaat als een ve r ant woor delijkhei d van de gemeente en haar
ambtsdrage r s . Al spoed i g_

ｷｯｾ､ｴ＠

de verzor9ing van de ai;men

o vergela t en a a n de ｯｶＮ･
ｲ ｨｾｩ､
Ｌ＠
z i j het met medewerkinq van de
dienaren van de ker k. Diaconal e ｾｯｲｧ＠
wordt beschouwd als een taak
van de christelijke overheid. De kerke lijke gemeen t e wordt wel
ingeschakeld, maar opereer t ni e t zel fstandig.
Zwingli , Oecol ampadius en Bucer

Evenal s Luther wi j st ook Zwi ngli de ｲｯｭｳ
ｾ ｫ｡ｴ
ｮ ｯｬｩ･ｫ＠
gedachten
over het ambt af. Niet hiërarchie of ｳｵ｣･ｾ＠
garanderen de
ambtelijke a u toritei t, rr.aar .al leen het v;oord van God . Vandaar ook
bij Zwin9li de nadruk op het predikambt . ln Zürich i:ijn de eerste

aanzetten te vinden die hebben geleid tot een presbyteriale
ker korde. Deie zij n aanwez i g in het Zürcher Ehagericht, dat al
spoedig t evens Sittengerich t word.t . Het ｾｳ＠ een orqaan dat gebor en
is oit de theocratische ideeen van Zwi nqli . Oeze ideeën kri jgen
qesta lte i n het opzicht over de zeden , waarbi j het gaat om een
ke r sten i ng van het vo l ksleven . ｄ｡ｾｲ｢
ｩｪ＠
acht men tlwang tot
kerk9an9 en ki nderdoop niet verwerpeli jk. Over hei d en kerk werken
hieri o samen zonder dat dit a l s een bezwaar wordt 9evoei d.
In Basel kri j9t Oecolampadi us te maken met. Oopersen die de

ker k afwi jzen, onder andere omdat e' geen tucht wa5 . OecQ1""1padi-

us geeft hen daarin gelij k en strijdt daa rna voor een kerkel ijke
tucbt, die hij wi l opdragen a an· de predikant en samen met een
coll ege bestaande uit vier leden van de gemeenteraad van Basel
en vier leden uit het volk. In de laatsten ziet hij een herl evi ng
van de pr esbyter s ui t de dagen der apostelen. De gemeenteraad van
Base l wil de tucht niet zondermeer aan de kerk overlaten. ｅｾ＠
ontstaat een verwarde ｳ ｩｴ ｵ｡ｾ
ｩ･Ｌ＠
doordat verschi l lende organen
voor de tucht naase e l kaar functi oneren . Er is eni g onderscheid
t ussen kerk en ovèrheid maar slechts i n theorie is er sprake van
een kerkelijk presbyterambt.
Bucer gaat uit van de kerk als een ｧｾｭ･ｮｳ｣ｨ｡ｰ＠
die bepaald
wordt. door het Koni n9schap van Ch.ri stus door Zijn i\'oord en Geest .
I n d i e gemeenschap i s iedereen lid van ClJrist.us en werktuig van
de Hei llge Geest en heeft een opdracht voor het bij zondere en
heilzame \-1erk aan het lichaam van Chri stus. Iedere gelovige is
daartoe ook met deugdel i jke ver mogens begifti gd . Niema-nd i s
uitgezonderd van takèn in de gemeen$chap . Sterker dan bij Luther
is hier het pri esterschap der ｧ･ｬｯｶｩｾｊｮ＠
pneumatol ogi sch bepaald.
Óoordat Bucer ambt en chari sma i n een de nauwe onder lin9e
betrekki ng tot elkaar zi e t staan , is er bi j hem geen sprake van
een tegenstelling tussen het ambt als instelling van Chri s t us en
als funct i e van het p r iest erschap der gelovigen . Het priest erschap van de gelovigen en de ambt elij ke di enst vi nden bun eenheid
in de presentie van Chr i stJJs doo r de Geest i n de gemeen-t e.
Daarbij gaat Bucer uit van t we:e ｳｯ
ｲ ｴ･
ｲｾ＠ van diensten diè blijvend
zijn i n de gemeent e: herders/leraars en diakenen. Pastoraat en
d.i aconaat zijn de twee funct-ies die altijd en overal vereis t
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zl.jo. Daarnaast zijn er tijdelijke diensten. waarvan de kerk

gebruik kan maken indien en voor zolang de nood van de tijd dit
ｶ･ｾｧｴＮ＠

Aanvankelijk

Ｙｾ｡ｴ＠

Bucer in het spoor van zwingli en meent dat

kwesties vao tucht en opzicht geen zaak zijn van de kèrk r.'laar van

de overheid. Onder invloed van

ｯ･｣

ｬ ｡Ｚｭｰｾ､Ａｵｳ＠

en in antwoord op

d·e kritiek van de Dopecserl wijzigt h ij rond lS..30 zijn mening.
Uitei.ndolijk rijpt bij Bucer de overtui9in9 dat de kerkelij ke
t llcht de derde not.a ecCles.iële îs . Om die kerke l ijke tucht te

kunnen laten functionecen zi j n er n aast de predikanten en
diakenen ouderlingen nodi9 . Wanneex Bocer sa.men met Oecolampadius

een kerkorde moet ontwerpen voor Ulm , is daarin voo r zien in
kerkelijke tucht, d i a gaat tot de bevoegdheid iemand uit te
sluiten zonder Qat daarin de overhèid gekénd hoe f t te worden en
een kerkelijk tuchtcolle9ê , ｾ｡ｲｩｮ＠
de raad en het vol k élk door
drie personen vertegen•,;oordigd zijn, aangevuld met twe.e van d.e
predi kanten . In het voorstel is ｴＦｶｾｯｳ＠
voorzien i n een a f zondèr lijk college voor het opzicht over de predikantén inzake hun
leer , leven en amqcsvervuJ.ling, het9een gézlè-o wordt als een zaak
allereerst van de over heid in samen•,o1erking met de predikanten.
In Ulm komt er van dez-e voorstellen niets terecht . De overheid
neemt hel; opzicht 9eheel in e i gen hand. t-laar de idee leeft verder. Bucer doet alle moeite om in Straatsburg deze wel te verwerkélijken. ｅｾ＠
komt dan ook een ambt voor ｨ･ ｾ＠ opzicht : dè Kirchertpflager. De d r agers ·v an dit ambt echter blijven - als ze a l f unc tioneren - teveel ｳｴ｡｢ｾｭ･ｮ＠
en ze worden te r,..•einig de presbyters , de harders der 9emeentc, die Sucer in hen zag . Wel dringt
hij er voortdurend op aan dat ze deze taak zullen vervullen, maar
het .resultaat is evenwel teleurstellend : de- overheid duldt geeo
kerkel i jke t ucht en de Kirchenpfleger ｢･ｳ｣ｨｯｵｷｾｮ＠
zich niet als
kerkelijke ambtsdragers . Tenslotte z i et Bucer gèen ｡ｮ､￩ｾ･＠
mogel ij kheid dan door het stichten van 'Chr istl iche Gemein schaften ' te voldoen aan de e is van het handhaven van de tucht
i n de ker k, zij het dan voo r &en klei ne 9coep die dit geheel
vrijwillig op zich neemt. Bi nnen deze gemeenschappen funct i oneert
het ouderlingenambt .
De mot ieven waarom Bucer het ambt van ouderlin9 nodig acht,
komen tot uitdr ukking in z1jn ontwerp van een ker korde voor
Ressen : 1. de predikanten kunnen onmogel i j k het opzicht houden
over iedercc:n : het gaat i mmers om het hele volk dat gebracht moet
wo-rden tot gehool;'i:aamhei d aan de wil van God; 2 . e(" moet. een
kèrkél!jké instantie zijn d i e het. opzicht. houdt ovèr de predikanten; 3 . een nieuwe dictatuur van de c lerus dient te worden
voorkomen; -0. he t ambt van ｯｵ､･ｾ
ｬｩ
ｮｧ＠
is een garantie voor een
goed contact tussen ovérhéid en kerk.
Cal vi j n
Oe uitge•N erj<te leer over de ambten d i e we b i j Ca l vij n v i nden,
heeft grote invloed uitg-eoefend. De organisatorische structuur
van kerken van gereformeerde belijdeni s en voor een deel van het
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presbyterianisstte is çrotendee.ls afhankelijk, van de ambtsleer van

Calvijn . De gedachten van Calvijn over de ambten zijn voornamelijk te vinden i n Inst . IV,3 (1536/1559) , Ordonnances ecclésiastique.s (15'1l) en de commentaren op Rom. 12, 1 Kor. 12 en Ef, 4.
De ambtsleer van calv1jn hoeft een aantal grondmotlevén gemeen
inet de gedachten van de ander e reformatorén . Er is een twee"1oudi9e polemische spits te vinden die gericht is enerzi j ds op de
rooms- katholieke en anderzijds op de doperse opvattingen . Hij
verzet z .i c-b tegen een onschriftuurlijk onderscheid tussen

geestelijken en leken waarbij het ambt een ｭ｡｣ｨｴｾｰｯｳｩ･＠
wordt
in een hiërarchisch gestructu reerd systeem. Aan de andere kant
zet hij zich in voor de heiliging van de gemeente. Echter hij
zi0t daarbij het ambt (met opzicht en tucht) niet als een
functionele verbij zonderin9 van het ｰｲｩ･ｳｾ｣ｨ｡＠
van alle
qelovigen, maar a ls een bijzondere d i enst •...•aartoe i.emä.nd geroepen
en aangesteld wordt . Zo staat het ambt bij Calvijn niet boven de
gemeente (rooms- katholiek) , het komt niet op uit de 9em&entä
(dopersen> , maar het staat zowel tegenover als in de gemeente,
waarbij het <lmbtelijk gezag wo·r dt begrensd door het algémeen
priesterschap van de gelovigen . ｖ･ｾ､ｲ＠
wordt bij Calvij n (via de
invloed van met name Bucer} hét ontwi kke l i ngsproces naar een
volwaardi9 funct i onèrendc ouderling tot een zekere afsluiting
gebracttt: opü.cht. en tuc;:ht over leer en leven v.an de gemeenteleden is een zaak niet vän de overheid, maar van de kerk ｾ･ｬｦ
Ｎ＠
ln navolging van aucer maakt Calvijn onderscheid tussen
tijdelij ke en blijvende ambten . Tot de t i jde.lij ke amb.t en rekent
h i j apostelen , profeten en evangelisten en ｾｯｴ＠
de bl i jvende
berders , leraars, ouderlingen en diakenen {Tnsc . ｉｖＬＳ
ＬＴ
Ｍｾ
Ｉ Ｎ＠
Het
onderscheid tussen t ijdelij ke ｾｮ＠
bl i jvende ouderlingen 9èeft
Calvijn de mogelijkheid om volui t recht te doen aan het unieke
karakter van het apostelschap. Ten aanzien van de profeten en
evange l isten is b i j zeer teru9houdend. Rij zièt deze ambtén
vooral verbonden met de beginperiode waarin kerk en gemeente
worden opgebouwd. I s er een maal sprake van een behoorl i jke
gereguleerde kerkinrichting, dan zij n de buiten9e"11 o rte aniliten niet
meer nodig. Hij laat daarbij de mogelijk.heid open dat. in tij d_e n
van nood de buitengewone ambten weer gaan functioneren, maar in
zijn ei9en tijd merkt hij er niets van.
Er is kritiek mogelijk op de onderscheiding van t ijdelijke en
blij vénde ambten . Daartegenover moet wel bedaçht worden dat het
onderscheid tussen t i jdGlijke en blijvende ambten bij Ca l vi jn
ｦｵｮ｣ｴｩｯ･ｾ＠
in het vexl engde van het onderscheid tussen ambt en
char i sma : het ambt heeft in ｾ･ｭ￩ｮｴｬｩｪｫ＠
vérband niet een
incidenteel maar een blijv·e nd karakter waaraan .roeping, aanstellin9 en vol macht een 9eheel e i gen Karakter geven4 ｖ･ｾ､ｲ＠
heeft
Calvijn i n zijn t i j d heel wat uitwassen 9e:&ien van de 1 profe teo 1
bij de ｗ･､ｾｯｰｲｳＺ＠
in de nadruk op het geregelde kerke l ijke
leven is ﾷ ･ｾｮ＠
reactiemoment te onderkennen ten aanzien van de soms
wanor delijke toestanden bij de doper s e radicalen.
1
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In Insc . I V, 3, 9 $pte•kt Calvijn over t weè soorten diakéneo.
Sommigen hebben meer een admi nistratievê e n financiëlo taak en
anderen meer een praktische taak zoals bijvoorbeeld de weduwen
uil l Tim . 5:9 . Calvijn merkt daarbij terloops op dat vrouwen in
de tijd van het Nieuwe Testament geen enkel openbaar ambt konden
waernenien dan ｨ･ｾ＠
dienen der armen . Hee is opvallend hoe Calvijn
door de onderscheldin9 van twee soorten diakenen opnieuw een
plaats weet te qeven aan de nieuwtest.amentische en vroe9ke1;kelij-

ke weduwen c.q. diaconessen.
Hèt staat voor calvijn vaat dat. tucht over de 9oede zeden
noodzakelijk is, omdat het Woord van God anders niet tot 9eldin9
kan komen in het leven ven de 9e l oviqen. Oie overtuiging wordt
verdiept tijdens de periode in Straatsbur 9 bij 8ucet. De rechte
uitoefening vAn da sleutelmacht is niet een zaak die aan één
parsoon toeve rtrouwd kan worden of al l een ｾ ｮ＠ de predikanten.
Vanwege l. het ｧ･ｶ ｡ｾｲ＠
van een ｾｨ･ｲｮｩｵｷ､＾＠
ovetheer elng van de
clerus ; 2. de erkenninq van da noodzaak om de 9e1neente in het
op:icht op de een of andere manier t e betrekken naar het gebod
van Jêzus, Mat . 18 : 17; J. de praktische ｯｮｵｩｾｶ･ｲ｢｡ｨ､＠
door
de Ｙｲｯｴｾ･＠
van de 9emeenten en het aanz ienlijke getal van de
openlijke zondaren ontstaat de behoefte aan een aantal mensen,
die naast die dienaar des Woords en met hem ｾｮ＠
biecvoor de
verantwoordelij kheid zollden dra9en, Paarom pleit Calvijn voor het
ainbt van oudste . Aan ､ｩｾ＠
a.tllbt wordt evenveel 9eza9 toe9ekend in
zaken van opzicht en tucht als aan het predilc.4.mbt.
Calvijn heeft wêl moeite met de exegetische onderbouwin9 van
hot college vao de oudaten en de onmisbaarheid van het ouderlin9enambt . Naar de Ｙ･ｷｯｾｴ＠
van die tijd kent Genève oen stedelijke
raad met daar-i n de tiguur van de censores mo.r;um. Calvijn heeft
geprobeerd die f iguur over te zetten in de ambtelij ke structuur
van de kerk . tn ｾｩｪｮ＠
exe9eses van Rom. 12:8, l Kor. 12 :28 en 1
Tim. 5:17 heeft hij geprobeerd hiervoor een bijbels fundament te
le99en. Evenals Luther ｾｩ･ｴ＠
Calvijn de prediking van het woord
als essentiële taak van de episcoptin en presbyter:J.. Aanvankelijk
staat hens. dat in de ve9 om de uitoefening van de kerkelijke tucht
ale een typische taak van de presbyters ｾ･＠
zien. In Inst. tV,3, 8
en ln IV, 11,1 verwijst hij naar Rom. 12: 8 en l Kor. 12: 28 maar
voegt er dan in IV,11,1 ean toe de uitleç over 1 Tira. S : l7 die
h•m de mo9eli jkheid geeft om over tweeërlei ouderlingen te
spreken : sommigen hebben een taak in opzicht en tucht o ver de
qemeente; anderen houden zich bez i g met de pcedlkinQ efl de
bediening van de ｳ｡･ｾＦｭｮｴＮ＠
Hier ｳｾ･ｬｴ＠
Calvijn de presbyterouds te naa.s.t de présbyl..or-prediker.
Het maq duidelijk iijn dat de oudste zoa ls wo die bij Calvijn
vinden, niet rechtstreeks is afgeleid uit de exeqe3e van het
Nieuwe Testa.ment. De historiach gegroeide situatie in ｇ･ｮｾｶ＠
en
de bijbeluit;leg hebben elkaar op èen t1:iet meer te reconstruer·en
wijze beLnvloed . Bueer en Calvijn zijn overcuiqd 9eweeat van het
schriftuurlijke ｫ｡ｲ
ｫ ｴｾｲ＠
v4n hun atJ.btstheol09ie. O.t neemt ｮｩ･ｾ＠
we9 dat op de exe9etische onderbouwing van het ouderlinqenambt
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bost wat valt ｾｦ＠
te dingen. Niettemin ma9 geze9d worden dat
Calvijn ons 9een biblicistische, maar wel een voluit aehriftuurlijko manier van kerkregari ng heeft nagelaten. Oe drieslag
prediking - pastor8•t - diaconaat is op goede schriftuurlij ke
gtonden te ·v erded i9en (Z.ie boven). Ook al worden predikant ,

ouderling en diaken in het Nieuwe Testament nergens io naast
elka4r ｱ･ｩｾ＠
als bij Calvijn (en de mede door hem qestempelde
gerefonaeercle ｾｬｩｪ､･ｮｳｧ｡｣ｨｲｦｴＩＬ＠
toch staae ar e•n zorqvuldi9 luisteren achter naar wat de Bijbel zeqe over de qoede orde
in het huis van God, de 9emeente van de levende God, zie Hand.
14:23; 20:17-32; Fil. l:l; 1 Tin. 3; Tit. 1:5-9 en 1 Petr. 5:1-5 .
De historische omstandigheden in Straatsbur9 en Genève hebben
een ｧｾｯｴ￪＠
rol gespeeld bij het totstandkomen van de ｯｶ･ｾｴｵ
ｬＹｩｯ＠
dat de kerk predikan ten , ouderlingen en diakenen nodig beeft .
Toch heeft het drietal van de ambten voor de reformatoren niét
als oe1l soort onaant;astbaar getal gefunctioneerd , zoals blijkt
uit het gemak waarn\ee Bueer en Calvijn kunn:en afwijken van het
drietal . Bucer spreekt soms over de ｾｷ･＠
ambten die in de kerk
nodig zijn: he.rderschap en diaconaat (de tucht valL dan onder het
herderschap} . Hij verdeelt het ook wel in drie!n: bediening van
het Woord, oe fening van de tucht en bedrijven van barmhartigheid .
7.elfa is er ook wel aprake van een viertal 414 het in het
lerooro411llt lxogrepen doççorenaiabt als afzonderli'k vlêrdê ambt
wordt genoemd . Voor Calvijn geldt. hetzelfde . Het gaat niet oa een
wett.lsche fixatie van een getal, w.aar om een geeetelijke typeri:ig
van de ambtelijke functie.s. In die tu·n cties exp.liciteert zich de
one CJtote zaak van het tn1nisterium verbi d.i.vini (zia ook a.rt . 30
NGB en art. 1 en 2 DKO).
ｆｾｮｫｲｩｪＬ＠

Emden , Londen, en Dordt

Op het fundament van de ambtatheolog ie van Calvijn wordt verder9ebouwd . In de Fr•nse protes tantse kerk wordt eafi kerkorde
9econcipieerd naar het voorbeeld van Genève. Omdat deze kerk
losstaat van de overheid, zijn haar atabtsd.ragers zuiver kerkelij ke dlénaren . Wat bij Calvijn nog niet 9erealiaeerd vas, vordt
hier werkelijkheid: ouderlingen functioneren volvaardig mee op
bredere kerkelijke ｶ･ｲｾ､ｩｮｧＮ＠
Johannes A Lasco werkt eerst in Einden en later in Lenden onder
de 9evluchte Nederlandse protestanten. A Lasco ziet de ambten
meer als verbijzondering van het priesterschap v4n de gelovigen .
Daarom laat hij de ambten meer uit de gemeente opkomen dan
Catvijn . Een gevolg daarvan is dat à Lasco do gomeente een veel
groter aandéel geeft in d& re9erin9 van de kerk dan Calvijn . zij
wordt actief betrokken bij de verkiezin9 van ambtsdragers, zij
heeft het recht van voordracl\t an verkiezing van •mbtsdragers uit
de voordracht van de kerkeraad. Naderhand heeft ze noo het recht
van approbatie . Zo is dat bij Calvijn niet te vinden en bij Bucer
1lechts teer ten dele. Heer in de lijn van Bucer dan van calvljn
onderscheidt A Lasco slechts tvée ambten: ouderlin9 en diaken.
De dienaar des Woords is eigenlijk niec meer dan een ouderling
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met bijzondere opdracht. Alle ouderliogen samen staan voor de
taak de gemeente te :ceger.en en pastor.aal to verzorgen. Let:l"r- eo
regeerouderling worden conse<;!uent aa·n elkaar gelijkgésteld. 1n
ｇ･ｮ￪ｶｾ＠
is de ouderling tevens overheidspersoon en heeft daarom
gezag; hij komt daardoor ook meer tegenover de gemeente te staan .
In Londen is dat juist niet het geval omdat de ouderling opkomt
uit de qemeente . ｾ＠ tasco ｳｰｲ･ｾｴ＠
niet over de potestas van de
ambten, want die berust bij de gemeente : zij hanteert Qe $leutéls

van het Koninkrijk van God; de ambten 9even daaraan s .l echts de

leiding. Zo komen gemeente en ambt dichter bij elkaar te staan.
Oe ouderling heeft niet meer een andet ambt boven

ｺｩ

ｯｾ｜＠

en

v.ertegên•....oord.igt de gemeente veel meer . De rèQé'ring van de kerk
berust Oij de dienaren des iioords samen me t de ouderlingen , maar
9áat niet helemaal buiten de gemeente Qm, zoal-s bij Calvijn. De
gemeente wordt zoveel mogelijk bij de regering betrokken .
Niet gehinderd door een tegenwerkende overheid, kon in Erndon
en Londen veel vrijer gestalte worden gegeven aan ｨ･ｾ＠
eigen
theologisch ideaal . In Emden nemen diakenen een ｶｯｬｷ｡ｾ､ｩｧ･＠
plaats in ｮｾ｡ｳｴ＠
da ouderlingen, de dienaren en profeten. Ze
worden mede ｡ｦｧ･ｶｲ､ｾ＠
naar meerdère vergaderingen.
Het Convent van ｷ･ｾｬ＠
(1568} ｳｬｵｩｾ＠
zicb nauw aan bij Calvijn
en zijn gedachee over twee soorten diakenen. De inschakeling van
vrouwen bij de verzorging van zieken wijst daarop. In Emden
ｾＱＵＩ＠
is uit.gesproken: " In een yeqelijcke l<èrcke salmen t•
samencoomsten ofte Consistorien der Dienaren des Wooxds,
Ouderling-hen ende. Diaconen hebben , die ten weynighsten alle
wee.eken eenmael ghehouöen sullen worden ... n Jt Overeenkomsti.g deze
uitspraak is dé kerkelijke prakt i jk gevormd om ook naar de
classis en de provinciale synode diena ten des Woords, ouder linqen
eo dia kenen te zenden . 32
Op de synode van Dordrecht (1574 ) komt de vraag aan de o rde
of de d i akenen tot de kerkeraad behoren en of zij daarom
verplicht zijn iedere week dé kerkeraadsvar9adoring bij te wonen
zoa ls de ouderlingen. ｾ･ｴ＠
antwoord van de synode luidt ｾｬｳ＠
volgt :
" Tot verclaringh des 6 artikels c;tes Embdtschen Sîjnodi, soo
sullen de Dienaers des woordts, Ouderlingen encte Diakenen de
Consistorie maecken . ａｬｾｯＬ＠
､｡ｾ＠
de Dienaren ende Ouderlin9hen
alleen onder hen versamelen sullen, oock de Diaconen ｢ｩｪｯＭＲＮＰｊＧｾ､･ＢＬ＠
om hare eij-g hen saecken die d' armen aengaen te verhandelen . Doch
ÎQ plaetsen daer weinich Ouderlinghen sijn sullen de Diakenen
toeqhelaten mueghen worden na de begheerte der Consistorie. Endo
de Diaconen sollen ghehoudeo worden te verschijnen, wanneerse
inde Consistorie beroepe·n worden". Sl In het eerste gedeelte van
het besluit wordt de lijn van Emdeo vastgehouden . .Het tweede deel
brengt een ｰｾ｡ｫｴｩｳ｣ｨ･＠
toespitsing aan over de werkwijze waarop

.)i
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e.e..a. kan geschieden. Het is een tweeslacht i g besluit d .a t

jarenlang geleid heeft tot ｾ･ｲｳ｣ｨｩｬ＠
van inzicht. Het gaat te ver
om te zeggen dat Dordrecht (1574) Emden (1571) gecor rigeerd
heet·t. Toch is het ook niet c orrect om te

ｾｴ･ｬｮ＠

all een een nadere verklaring is 9e9even .

de achtergrond staat

Op

dat in 1574

de ·Situatie v an het pas zelfsta.ndiq geworden land . De overheid

heeft op vele plaatsen de oude kerk- en diaconiegoederen uit het
ｲｯｾｳ･＠
tij dperk geconfisqueerd . Diakenen worden dus geconfronteerd met overheid.sbernoeiênis. !let maakt dat de positie van de
diaken S'tte l tussen de wal en het schip terechtkomt. liet wordt een

hal f - ke rkelijke, half - bur9erlijke functionaris . Het maakt
bégrijpéli jk dat men er steeds minder ｾｯｑｲ＠
voelde om diakenen in

kerkeraadsaangelegenheden mee te l aten spreken .
De Oortse synode (1619) spreekt in art. 25 OKO over diakenen.
Zij moetên geld inzamelen en armen ve.rzOr9en en allen d i e in
ｭｯ･ｩｾ＠
verkeren :b ezoeken en vért.roosten en van hun '"erk verantwoordi ng afle9g0n aan de kerkeraad en langs die weg ook aan
gemeente. In are . 37 DKO stQat dat de kerkeraad ｢･ｳｾ｡ｴ＠
uit dienaren des t'1óor ds en ouderlingen. l\lanneer het aantal oude.rl inqen
te klein is, kunnen er diakenen i n de ker kéraad opgenomen worden.
Predikanten kunnen in de ver9adetln9 van diake nen aanwezig zijn
om opzicht te houden. Hat heeft- er alle schijn van dat diaconale
arbeid ondergewaardeerd wordt 1 terwijl in a.r:t . 30 NGB nog \-JO;td'C
uitgesproken dat diakenan bij do kerkeraad boren . Zo ontstaat een
onduidelijke situatie ten aanzien van de pO$itie van de diakenen
in de kerkeraad .
G. Voetius beschouwt de diaconessen samen met bijvoorbeeld de
proponenten, ｺｩ･ｫｮｾｲｯｳｴＬ＠
catechiseer meésters, voorlezers en
voo rzang-ers tot de blijvende hulpdienste·n i n de ke rk. Hi j
ver\... ijst daarvoor naar l Tim . 5 : 6 (de weduwen) ; verder spreekt
de noodzaak ook mee. Het is ni et betamel ijk dat een diaken op
kraambezoek gaat o. i .d. Voetius beweegt zich in dit opzi cht
helemaal in de lijn van C-alvijn. Volgens Voetius is het niet in
allé kerken even noodzakelijk om deze hulpdiensten weer in te
stellen. Hij wil wel opkomen voor de vrijheid van de kerken om
naar bevind van zaken meer of minder van deze diensten in te
stellén . Het gaat bij Voetius om helpsters van de d i akenen. Men
kan diaconessen aanstel lên door middel va·n ·een verkiezing door
de gemeente of door de kerkeraad of door de dia ke nen rnêt
instemming van de kerkeraad.
S . Hermeneutische vr agen
't heologische hermeneutiek houdt zich be.z i9 met de v.raag naar het
verstaan v:.a n de Schr.iften . Vanouds werd het binnen de t heologie
a ls de voorna<!lmsté taak van dé berinene:utiek gezien om regels te
zoeken en te toetsen voor het gebruik in de exegese (uitleg) van
de bijbeitekst. In de t wintigste ･ｾｷ＠
vraagt hermeneutiek eén
bredere en meer bel angrijke pl aats in het geheel van de theologie . Verschillende oorza ken l i 99en hieraan ten grondslag . Te
denken is aan de opkomst van de moderne schriftkritiek (waardoor
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het gezag van de Schrift in twijfel werd 9etrokken) , modern
historisch onderzoek ＨｯｰＹｲ｡ｶ
ｾｮＹ ･ｮ＠
en allerlei vondsten i n het
Midden-Oo:;;ten la.ten zien dat er talloze overeenkomsten zijn

tusseJt

ｾ｡ｴ＠

er in de Bijbel staat en wat te vinden is in de

cultuur en de histo·rie ·var. de volken rondom lsraêl) en de opkomst

van moderne: communicatietheot:ieën (waardoor er o.a. aandacht k....•am
voor de ｶｾ｡ｧ＠
we l ke belemmerin9en êr bij de hoorder van een
boodschap kunnen zijn om te komen tot het verstaan daarvan}.
Lange tijd waren exegese en hermenéutLek s terk met e l.k.aar

verweven . Ze werden zelfs niet of nauwelijks onQerscheidan.
Evenwel in de loop van de tijd, met namé in de tweede helft van
de twinti gste eeuw, or.twikkelde- zich dé" hermeneutiek hoe lan9er
hoe meer tot een zelfstandige discipline, los van en op de
achtergrond van de exegese . Hermeneutiek wérd zo tot de ｴｨ･ｯｾｩ＠
achter de éxe9ese. Het is echter niet juist qm hermeneutiek als
een zelfstandig scherm tussen de Schrift en ons hart in te laten
schuiven . Hoezeer het nodig is dat men zich bij de uitleg van dé
Héiliqe Schrift rekensc·h ap geeft van alleclei her:neneutische
vragen - d.at alles komt niet in mindèrinq op de belijdenis, "dat
deze ｈ･ｾｬｩｧ＠
Schrift dé wil Gods volkomen.lijk vervat en dat al
hetgeen de mens schuldig is te geloven om zal ig te worden, daarin
genoegzaam geleerd wordt '' Ｎ Ｓ ｾ＠ De Schrift is in 'Zijn bedoelin9
､ｵｩ･ｬｪｾＮ＠
Het is ten laatste niet de hermeneutiek, maar het
getuigenis van de Heilige Geest, dat or•S geloof in de Schrifteo
wekt én bevesti9t .
liet is een goede zaak dat er via hermeneutische bezinning
ｨ･ｬ､ｾ＠
zicht is op de wijze waarop het schriftgezag in kerk en
theologie dient te functioneren en ｷ｡ｾ＠
het betekent dat wij in
een andere tijd staan· en ons in een andere culturele context
bevinden dan de bijbelsChrijvars . Het kan bewaren voor een
onjuiste bijbeluicle9 door de ogen te openen voo+ de vooronders t ellingen waarmee wij als kinderen van onze tijd behept zijn.
Tegelijk moet gezegd worden dat het een slechte zaak is ｷ｡ｮ･ｾ＠
een oveJ:maat van ｨ･ｲｭｮｵｾｩｳ｣＠
balla3t de directe en ｯｮ｢ｾｶ｡ｧ･＠
omgang met de Schritt belemmert en dé helderheid qan het door God
gegeven tloord verduistert. Binnen het. kader van dit rapport is
het nodig een nadere pos itiebepaling te qeven over enkele
hermeneutische vragen rond ｨ･ｾ＠
schriftgezag, de ｶ･ｾｨｯｵ､ｩｮｧ＠
van
de culturele context waarin de Sch-r ift gegeven is (met name de
man-vrouw relatie daarin) ten opzichte van de hede.n daagse
situatie, om tenslotte uit te komen .bij hermeneutische regels en
de toepas·sing daarvan . JS
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5.1

Sch riftgez ag

De Schrift is meer dan een mensenwoord . Het is een onopgeefbaxe
overtuiging van de ger·e formeerde schrift.beschouwing dat de:
Schrift- het

ｾｊｯｴＺ､＠

van God is , dat zijn eigen gezag mé:t zich

meebrengt . Het is niet zo dat de kerk aaa bepaalde geschriften
godsdienstig gei.ag gegeven heeft, maar het Woord zelf le·g t zich
met 9éza9 op aan de mens. Het telf9etuigenis van de Schrift,
verbonden met de l-1erking van de Heilige Geest, vraagt om een
gelovig ontvan9en van de gehele Schrift zoals die tot ons 9ekomen
is 4.ls heilig, gezagvol en canoniek (vgl . NGB art. 5).
Oaaimee gaat de gerefQJ"11ee;àe theologie in het óenkeo Qv.e r en
luistaren naar de S.c hrift een eigen weg. Enerzijds wijst ze elke
wijze van om·g aan met de Schrift af die het Woord-Gods-k.arakter
van de Schrift minimaliseert of ｺ･ ｬｦｾ＠
ontkent . De Schrift is dan
te. beschouwen a l s een in de 9eschiede·n 1s veranke rde documo-ntatiemap van de 9eloofs9etuigenissen en -inzichten van de mensen uit
de bijbelse tijd e.n als zodanig een menselijk produkt . Of de
Schrift is een verzame ling christelijke waarhedên over God, van
mensen ｡ｦｫｯｲｮＤｴｾｧ･＠
en i n menselijke taal geformuleerde karakterist i eke-n van God en Zij tl heil. Anderzijds kan de gereformeerde
theologie ook niet leven bij een fundamental istische en bibl icistische schriftopvatting, waarbij niet of n9uweli j ks 009 is voor
de historisch-culturele setting en de beilshlstorische ver.banden .
Het menselijke in de ｾｯｴ
ｳｴ｡ｾ､ｫｯｭｩｮｧ＠
van de Schrift wordt op die
wijze geheel verwaarloosd, de onfeilbaarheid versmald tot
foutloosheict en de historische betrou•....baarheid aengascherpt met.
de els van historische exactheid.
De gereformeerde theologie ziet ｾｩ｣ｨ＠
ver plicht tot een derde
'lfé9. Een weg waarop loyale aanvaarding van het schriftgezag niet
kan zonder 009 te hêbben voor de wi jze waarop de Schrift geiag
wil uitoefenen : de onde.rkenning van de aard e'!'i de re1kwijdté van
het schriftgezag. In kerk, confessie en theologie zijn daarvoor
de bekende woorden uit twee schriftgedeelten van groot belang
gebleken :

2 Petrus 1: 19- 2 1
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Statenvertaling

vertal i ng NBG

2n wij hebben het profetische
woord, dat ieer vast is, en
gij doet wel, dat gij daarop
acht hebt, als op een licht,

En wij achten het ptofetische
woord daarom des te vaster, en

schijnende in een duistere

plaats, totdat de dag aanlichte , en de mor9en$té-r op9a in

uw harten. Dit eOrst wetende,
dat geen profetie der Schrift
is van eigen ｵｩｴｬ･ｧｾｮＹ［＠
want
de profetie is voortijds niet
voortgebracht door de wil eens
mensen, roaar de heilige mensen
Gods, van den Heili9en Geest
gedreven zijnde, h·e bben ze
9esproken.

gij doet wèl, er acht op te
geven als op een lamp , die
schijnt in een du i stete
plaats, ｴｾ､｡＠
de da9 aan -

breekt en de mo.r9enster opgaat
in uw har ten. Dit moet gij
vooral .,.,,e-t en , dat geen profetie der Schrift een eigenma.c hti9e- uitlegging toeli;tat:
want nooit is profetie voort-

gekomen uit de wil van een
mens, maar , door de hellige
Geest ged reven, hebben meosen
van Godswege gesproken .

\'lat de profeten ge;;proken en geschreven hebben, be.rust niet op
eigen bedenksels , maar op de drijving door Gods Geest. Het is van

belang ook cia voorafgaande verzen 15-18 hierbij te betrekken .

Daar-uit wordt duidelijk dat niet .alleen het profetische woo.td van
het OUde Testament het ｩｾｯｲ､＠
van God is , P.at ｺｾ･ｲ＠
vast is , maar
dat dit evenzeer geldt voor het apostolische ｷｯｾ､＠
van het Nieuwe
7éstament. Juist omdat de apostelen ｾｯｲ
Ｍ en 0099etui9en waren,
hoeft-de gemeente niet te twijfelen aàn de waarachtigheid vao het
evangelié dät hen is ｢ｾｫ･ｮ､＠
gemaakt. De apostelen zijn geen
"kunstig verdichte fabels" (SV) of "vernuftig gevonden ve-rdichtsels " {NBG} na9evolgci. De eva.ngeliön en apostol.ische 9eschriften
hebben hun normatieve plaat-s ontvangen in nauwe relatie met deSchriften ｶｾｮ＠
het Oude Testament .
2 Ti motheüs 3:16

Statenverteiling

vertaling NBG

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot ler ing , tot wederle99!ng, tot
verbetering, tot ｯｮ､･ｲＢｾｩｪ＠
zing,
Qie in de rechtvaardigheid is;

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te ｷ･ｾｬｧｮＬ＠
te
verbeteren en op te voeden in
de gerechtigheid .

De Schrift is door God ingegeven ＨｾＶｮｶ
｣ｵｑ
Ｑ ＰｾＬ＠
theopneustos). Het
Qe9rip ' theopneustie ' geeft beter weer waar het ｯｾ＠
gaat dan het
veelqebruikté ' inspiratie' , 3 ' r·n tegenstelling tot het woord
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' inspirati e ' heeft ｴｨ･ｯｰｮｵｳｾｩ
Ｇ＠ een veel ｳｴ･ｾｫ￪ｲ＠
ｯｲｩｾｮｴ｡･＠
op het werk van de Heilige Gèest i n het schenken en ｨ｡ｮｾ･ｲ＠
van
de Schrift. De Schr i ften i i jn ､｡
ｾ ｯｭ＠
een geweldige krachtbron
Ｑ

(vs.15,

ze kunnen wijs mákén tot zaligheid} en hebben een

veelvoudig nutti g effect (vs 17, ze zij n nutti g om t e onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voêdén in de gerechtigheid) en beogen tenslotte een volmaakt doel (vs. 17, opdat de
mens Gods volk,oi:nen zi j, tot alle goed -w erk volmaakt toegc?rust).

In genoemde teksten gaat het over het
ｳｰｲ･ｾｮ＠

van de profeten

en het. drijven van de Heil i ge Geest en het ingeven -v an het 11ioord
do-o r God . Veel aandacht is bij het verstaan van deze teks ten

qegeven aan met name de verhouding tussen de menselijke en de
goddelijke ｦ｡｣ｾｯｲ＠
bij het totstandkomen van de schriften. verder
kan de vraa9 gesteld worden wat het betêkent, dat de Heilige
Schrift een geschiedenis heeft doorgemaakt en met de geschiedeni s
is ｶ･ ｲ ｢ｯｮ､･
ｾ＠ He t bi blicisme mét zijn starre onfeil baa rheids bégrip en mecha:nische insp!ratieleer gaat aa.n de-ie ｶｲ｡ｧｾｮ＠
voorbij
en doet daarmee ee kort aan het verstaan van de schriften. ff .
Bavinck vroeq met zij n zogeheten leer van de "o r gani sche inspiratie" aandacht voor de theorie , dat de Heilige Geest niêt woo.rd
voor woord heeft 9edictee rd, maar de e igen vermogens van
bijbelschrijvers en -redacteuren beeft ingeschakeld. Deze t heori e
nader t tot dicht bij de kern van het 9eheim van de Bij bel. Er i s
oog voor dé rijk 9eschakeerda ｶ･ｾｳ｣ｨｩ
ｬ･
ｮ＠
tussen de menselijke
schrijvers en t egelij k blijft de eenheid van hun geschriften tén
volle gehandhäald, name lij k dat ｾ･＠
alle in 9elijke mate ' t heopneust ' zijn, d . w. z . door God i ngegeven zijn .
De 9rond voor de erkenning van het goddelijk karakt er en het
9odäe lijk 9e2aq van de Schrift liqt niet enkel in het getuigeni s
van de Heil i ge Geest, maar in de 9eloof waa-r ditj'heid van de Bij bel
zelf. Do·o r het get uigenis van de Heilige Geest komt het tot dé
erkenning dat deze boeken van de Bijbel het 1,tJoord van God z ijn,
dat normatief is voor gel oof en leven . "Aij heeft ｑ･ｾｬｦ､＠
Geest,
door wlens kracht Hij het t\10ord had verschaft, 9ezonden om zijn

r,.•er k door de krachtdadige bevestigi ng van het ftJoord te vol tooien", Ｈ ｊｾ＠
Calvijn , I nst ., t , 9, 3).
5 .2
Culturele context en actuele betekenis
Vanwe9e de afstand tussen onze e igen cu lturele s ituati e en ctie
van de bijbelschri jvers is het van belanq onderscheid te maken
tussen de heilshistorische en de hi storisch · culturele situatie.
Ondanks de wissélende bedelin9en en veranderendé culturen zijn
er zaken in de Schrift , die hun geldigheid temidden van a l le
wi jzigi ngen behèuden . Hierbij ｫｾｮ＠
bijvoorbeeld gedacht wor den aan
de bete,kenis van de. verz.o enin9 (in Oude en. Nieuwe Testament in
een ver schil lende ges t alte, maar met gel i j k.e i nhoud} en het
bestaan van de kerk ( zij bestaat van het begin tot aan het einde
van de wereld, NGB art. 27, HC Zo.21 v/a 54 , maar haar concrete
historische gestalte is wisselend) . Zo is er in de 9ereformeerde
theologie vanouds op een onbevangen en toch voor2ichtig·e wijze

- 40-

gesproken o ver de scheppi ngsordeni ngen. Hel is t e danken aan de
algemene 9oedheid van God dat Hij na de zondeval niet alles wa t
gecekend kan wor den bij de goede orde van de schepping, heeft
p ri jsgegeven aan het verdarf . Bij d e heilshistorische voortgang
na de zondeval worden de scheppi n9s.ordeningen ni et opgeheven of
ver n i etigd, maar ze komen tot hun rec ht. Dat ｷｾ ｬ＠ zeggen: de
schépsel.matige struc t u r en die God in mens èn ""'erold heeft

aangebracht, komen ､ｏｯｾ＠
genade tot de door Hem g estel de doel en .
De schepping van dé mens als man en vrouw behoort b ij Gods
g·o ede- scheppi ng. Bij a lle heilshistorisc:he voort9ang en wi ssel ende cu l turele omstandigheden, i.al daarom niet voorbijgegaan kunnen

worden aan de onderlinge positie van man en vrouw aan het begin
van de scheppi ng.
Bij het lez·e n van de Bijbel kan d.e overtuigin9 ontstaan dat
bepaal de regels i n de culturele context van de huidi 9e t ijd ni et
meer van toepassing zijn . Ben dergelijke overtuiging ma9 echter
ni et zondermeer of excl usief op çrond vQn veranderde culturele
omscandigheden 9ebaseerd -worden. vanuit de Schrift z ijn bep.a al de
lij-nen aan te .wlj zen waarmee rekening moet worden gehouden:
1 . Aller-eerst i s er de hei lshist.ori.Sche voor tgang van de
vervulling in Christus. Daardoor zij n er vel e b·e palingen
en gewoonten uit het Oude Tes·t ament die voor de kerk van
nu een andere betekenis hebben 9êkregen (voorbeelden
daarvan zijn de t empeldienst met de daarbijbehorenQe offers
en priest ers, de spijswetten en réinheidswétlen).
2, Verdér zijn er normên én ｰ｡ ｴ ｾｯｮ＠
in de Schrift d i e binnen
elke cu l tu r ele context van kracht bl ijven; bijvoorbée.ld :
de decaloog die het hele leven doortrekt , het 9ebod van de
llo f de en de opdra cht tot levenshei liging .
J . Tenslotte kan ook gewezen wordén op de scheppingsordeningen
dl e ln het Oude Testament worden genoemd en i n het Nieuwe
Testament. terugkeren a l s de door God in·g estel de patronen
di e blij vend z ij n {zoals bij voorbeeld de instelling va-n de
r ustdag en de verhouding man eo vr ouw) .
Het i s een niet te onderschatten 9e9even dat God Zij n 'iloord ot.s
gegeven heeft over een l .an9e t ijd in wi sselende historische en
culturel e omstandigheden die anders zi jn dan de hedendaagse . Het
ia echter niet juist om te stel l en dat ､ｾ＠
culturele en social e
factoren van toen een :t odani9e bele!'llll'leri ng hebbên gevormd, dat
wat God in •i 1etkelij kheid wil de openbaren, pas onder a11dere
maatschappe l ijke omstandigheden tot uitdrukking kon ko·men. De
openbaring van God ! s .••:el 9egeven in een historisch-culturele
context, ｦｬ｡ｾ＠
wordt daaiin n i et ｯｰｧ･ｳｬｾｮ
Ｎ＠ De r e l evantie van de
openbari n9 is ni et beperkt tot de soc i aa l - culturele context
waarin zi j voor het eer st tot ons is gekomen. De Bijbel is ni et
zozeer i ngebed in de çoenma l ige menaelijke voorstellin9en en
maat schappelijke orde dat de lnhoad van het tÇoord verloren gaat
met de verdwijn i ng van di e bepaalde hi stori sche omstandi gheden .
Daarom kan 'li.·el gezegd worden dat dé ptofeten en apostelen
rekening hebben gehouden met de algemeen geldende voorstellingen,
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normen en zeden van hun tij d, maar niet dat hun woorden zq zeér
door hun tijd bepaald waren dat ze door hedendaagse inzichten
vervangen moeten wor den om nog relevant en acceptabel te zijn
voor de moderne mens. In het laatste geval krijgt dé é!g&ntijdse
$tand van cultuur en wetenschap de rol ｶｾｮ＠
een maatstaf waarmee
beslist. wordt ｷ･ ｬ ｫｾ＠
delen uit de Bij bel "-'el of ｮ ｩｾ ｴ＠ gelden en
b.ruikbaar zijn voor leer en l even van het 9eloot. zo ' n opvatti ng

is niet te vexenigen met de gereformeerde schriftbeschouwing.
Wanneer gezegd wordt dat. culturele cmstandighéden de verhinde-

ring zijn geweest voor Jezua om vrouwelijke aposte l en aan te
ste·1 1en of voor Paulus om vrouwen het opzicht over de gomeente
toe te vertrouwen, dan wordt da·a rmee niét alleen iets over de
cu.1t·urele contex t gezegd, ma.ar impliciet ook ove:; de o pstelling
van Ch·r istus of Paulus tegenover de cultuur van hun dagen. Ket
zou betekenen dat het hen aan moed of visie had ｯｮｾ｢ｲｫ･＠
om ｾｮ＠
te gaan tegen de bestaaóde gewoonten . ln de Schrift is dat echter
niet terug te vinden: Jezus g ing om met tolléna.:ten en_ zondaren,
sprak met een ｓ｡ｭｲｩｾｮｳ･＠
vrouw, 9ênas op de sabbat en bekritiseerde de schriftgeleerden i n het openbaar '"'anneer Hij daar reden
toe had. Paulus heeft zich ｮ￮ｭＮｾ･ｲ＠
9êschaamd voor het evangelie
van Christu·s , ondanks dat het door vel en als een ergernis en een
d'lo"aasheid ""'erd beschouwd (l Kor. 1 ) en hij deinsde er niet voQr
teru9 om een ｨｯｾ＠
in aanzien staande apostel als Pe trus ｰｵ｢ｬｩ･ｾ
ﾭ
lijk ter verantwoording te r oepen over een zaak waarin hij niet
juist handelde (Gal . 2) .
Van Paulus zi jn uitspraken bekend d i e lijken op de 9an9bare.
rabbijnse manier van ar9umenteren uit die tijd . ( ••oe mug is
eerder 9eschii1pen dan de rr.ens", is een bekende rabbinistische
zégswijze om de mens tot ootmoed te manen. Wat we in l Tim . 2:1215 vinden, li-j kt daar wat op} . Daarbij moet echter wel beda-c ht
worden dat Paulus f)iêt als rabbijn spreekt , maar als apostel J.n
naam van en met de volmacht 11an Zijn Zender. De overeenkomst in
methode geeft niet het recht om Paulus' woorden als cultureel
bepaald ter zijde te scbuiven . Ook al lijkt de ｾﾷｩｪｺＭ･＠
waarop
Paulus het Oude Te3tament gebroikt, gekl eurd te zijn door joodsrabbijrise hermeneutiek van dié dagen, dan is de waarheid die de
apostel hiermee tot uitdrukking brengt er niet minder om .
Er wordt wel gewezen op het voorbeeld van de slavernij a ls een
cu.ltuui·bapaald versohijnsél dat in de Bijbel voorkomt , maar

waarvan de ke rk in later

ｩｾ

ｪ､＠

op .goede gronden afstand heeft

genomen . Paulus ze.g t tegen slaveti dat ze onderdanl9 moeten zijn
aan hun he-r en (.!Sf. 6:5-8, Kol. 3:22 - 25). !/Janneer deze uitspraak
van de apos cel als tijdgebonden en ､｡ｾｯｭ＠
als niet mèer van
belang voor de ｨｵｩｾＹ･＠
t ijd moet worden beschouwd, d an kan dat
van veel meer teksten gezegd worden. Een aantal overwegingen
kunnen ､ｵｩ･ｬｪｾ＠
maken dat de ｴｩｪ､｢ｾｲｑｫ･ｮｨ＠
van da Schrift
9een tijdgébondenheid inhoudt. Om te beginnen is slavernij niet
doo r God ingestelq bij de scheppi ng . Concrete woorden over slaven
en geboden aan slaven zij n een aansluiten aa-1\ dé toenmalige
ｶ･ｲｨｯｵ､ｩｮｧｾ＠
zonder ze daarmee goed te keuren . Verder pl aatst
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Paulus Onesimus en diens heer Filemon sa.man voor Gods aangezicht
als broeders in Christus (Filemon : l6}. Ook al ｾｳ＠
er in de Schrift
nergens een expliciel: en -algem.ee·n verbod op slavêrnij te vinden,
toch maq duidelijk zijn dat de onderlinge b roederlijke liefde
zich ｮｩ･ｾ＠
vexdraagt met een streng repressieve houdin9 ten
opzichte van slaven . Wannéer Paulus slaven opdraagt om hun heren
gehoorzaam te zijn , komt dat niet voort uit de gedachte dat zij
a lleen d9ardoot" kunnen overleven, maar omdat: de nieu•,,..e relatie

tot 6od in de hemel ook de aardse werkrelatie i n nieuw licht
plaatst. Dit

ｾ･ｧｶｮ＠

uit een in de

ｷ･ｾｴｲｳ＠

wereld niet meer

bestaande situatiê, blijft van bel ang voor de huidige verhoudingen van werkgever en werknemer .
Bij een te g rote nadruk op de cul Lurele contexc van de Bijbel
als een hermeneutische belemmering voor. net vers taa n van de
ｯｰ･ｮ｢｡ｾｩｱ＠
va n God, drei9t het 9evaa.r van een onkritisch omgaan
roêt het eigen cu l turele klimaat. De concrete gedaante waarin de
Schrift tot ons is gekomen , ｢ｬｾｪｲｴ＠
op een niet in fac toren te
ontledén wijzé vèr·b onden met de historische con text. Daarmee moet
u i t eerbied v·o or God die deze wijze van openbaren beeft gekozen,
zorgvuldig rêkening worden gehouden. Daarbij blijft onverlet dat
het in de historisch ･ｮＮｾ｡
ｬｩｧ･＠
situatie gegeven Woord - mits het
zorgvul dig woxdt ｶ･ｾｴ｡ｬ､Ｌ＠
vertolkt en steeds opnieuw geactualiseerd - voor ai le eeuwen ･ｾｮ＠
richtsnoer is in tal van nieuwe
ｳｩ

ｴｵｾ

ｩ ･ｳＮ＠

S.3
Hermeneutische regels en de toepassing daarvan
Hêt is niet mogèlijk om in het bestek van dit studiérapport een
volledig overzicht te 9evên van de gereformeerde schriftbeschouwin9 . De voornaamste uitgangspunten kunnen in een beperkt aantal
hcrmoneutische re9els worden wéer gègévén.
1 . De Sohri ft is h et Woord van God
Het ｺ･ｬｦｧｾｵｩｮｳ＠
van de Schrift ｭｯ･ｾ＠
b ij de uitleg- ten voLl e
tot zi jn rec ht komen: het gaat om het van Goó gegeven ttoo.td

ten leven dat 20 dichtbij is gekomert dat het voor mensen
verstaanbaar is geworden . Dit '''oord is ten volle gezaghebbend
voor de gelovige in Z<3.kén van lêer en l even. Het vraagt om een
9elovige, verwa·c htingsvol.le luisterhouding waarbij buigen voor
het ge·zag \t8.n de Schrift d.e diepste i nt entie is {vg l . NGa at"t .
2-1} . Het gaat om eon door de Geest ｧ･ｷ￩ｲｫｴｾ＠
9rondhoudin9 van
"Spreek fle-r.Rt-, want Ow knecht hoort.'' (1 Sam.3 : 10}.
2 . Bet verstaan van de Schrift i$ niet mogelijk %Onder
vol.komen afhankelijkhei d van de Heiliqe Geest als de gróte
Schri f tvertolker
De Heilige Geest heèft de bijbelscbrijvers geQreven en i s
daarom te beschoui...·en als de eerste Auteur van de. Bijbel . Het

getui gen i s van de Geest in het ｨ｡ｲｾ＠
van de mens Pteogt tot de
overtuiging van het ge2a9 en de wa.arhèid va_n het woord . De
verl ichting met de Heilige Geest is onmisbaar om de Gods woord
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te verstaan, om9at de natuurlijke mens niet in staat is de
geestelijke dingen ｴｾ＠
ondersche i den (1 Kor . 2:14}. Naar
ｃｨｾｩｳｴｵＧ＠
bel9fte zal de Geest dé zijnen leiden in alle
waarheid (Joh . 14 : 26 ; 16: 12-15). Het is niet ·zondér zin, dat
het gebed om de Heilige Geest ;ul k een prominente plaats
inneemt in de ･ｾ､ｩｮｳｴ
Ｎ＠ V66r de Schriften geopend worden, is
gebed nodig ·om de Geest die in alle waarheid leidt. Dat is
geen l i turgische formaliceit, maar éen uiting van het besef
van a f han kelijkheid. 'ilîj tijn bij het. ve1:staan van de schrif-

ten volstrekt aangewezen op de leiQing van de Heilige Geest .
3 . De Schrift is haar eigen uitlegster
Geen tradities , verstandelijke schor pzinnighe'id: of wetenschappelijke vondsten staan voo·rop bij het bepalen van de zin va-Tl
de bijbeltekst , maar de Schrift zelf. Sij d e Ui tleg van
moei l ijké óf duistere teksten wor-Ot licht gezocht door de
vergelijking met andere Schriftplaat.sen . Een tekst mag niet
geïsoleerd woeden benáderd , maar moet belui sterd worden tegen
de achtergrond van de naaste tekstom9evi nq waarin bij staat
eo tegen de brede context v.an de gehc-le Schrift . Dit sluit
niet u i t dat vergelijking met buitenbijbel s materiaäl zinvol
en verhelderend kan zijn . lf1el moet daarbij behoedzaam· te werk
W9{Qen se99an, ｷ｡ｮｾ＠
de Schrift kan alleen in haar ･ｩｾｮ＠
licht
bezien , beoordeeld en verklaa cd worden .
4 . De Schri.f t heeft een hart e.n e.en omtrek
Niet alles in de Schri ft hE?eft eenzelfde ge•,.,.icbt. Er z ijn
hoofdzaken en minder bel angrijke zaken, ofwel : een har t et1 één

omtrek. Het hart van de Schrift l igt in de komst van hot
Koninkrijk ";an God en in de openbarirl(J van Jezus Christus tot
heil van de wereld (Joh . 5 : 39; 2 tiro . 3 : 16vv.). Een be kende
tekst als Joh. 3 : 1& raakt het hart van het evangelie, ter wijl
de mededeling o ver Paul us• mantel die hij te •t roas heeft
achterqelaten (2 Tim. 4:13} meer aan de xand staat . Paulus vat
de kern van zijn evangelieverkondi9in9 samen in de woorden dat
hij zich volledig had gericht op Jezus Christus en_die gekruisigd {1 Kor. 2:2) . Lu ka s vextelt Qat de Heiland zelf aan de
2mmaüsganqers duidelijk maakt dat ､ｾ＠
gehele Schrif t op Hem
betrekking heeft (Luk. 24 : 27) , Reeds deze enkele voorbeelden
geven aan , dat de Schrift samenhang en concentratie vertoont .
De Bijbel bestaat niet ｵｩｾ＠
een aantal l osstaande citaten en
teksten. De Schriften 7.ijn de samenhangende predik ing van het
heilswerk van God, ｧ￪｣ｯｮｾｴ
ｲ ･ｲ､＠
i n de Here Jezus Christus.
Oog hebben voor het hat:t van de Schrift. be tekent. geen reductie
van de bijbelse boodschap . Het is veeleer in inhoudelijke zin
het ｾｯｮ｣･ｴｲ｡ｩ
Ｍ
en ｺｷｾ｡ｲｴ･ｰｵｮ＠
van de bijbelse boodschap.
Het onderscheid van hart en omtrek mag niet misbruikt
worden om bijvoorbeeld de liefde als hart en samenvatting van
dé wet uit te spelen tegen dé concrétê qeboden als minder
gezagvolle omtrek . Hart en omtrek zijn met elkaar vexQQnden .
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Wel is het van belanq de Schrift te lozen vanuit het hart naar
de omtrek en ｮｩｾｴ＠
andersom . Dit voorkomt fra9roentarisch 1
wettisch en biblicistisch Schriftqebruik . Het leert oog te
hebben voor de eigen plaats van ieder Qfzonderlijk Schriftqedeel te in relatie tot de cent(ale boodschap van de Bijbel :
Gods Woord is ons 9egevén tot goloof ten eeuwigen leven (Joh .
20 : 31; Rom. 1:16vv.) .
5. De booda:chap van de Schrift ia ti. jdbetrokken
De •1eili9e Schrift is betrokken. op de tijd en wil met inacht-

neming van haar historische achtergkond ver$taan worden. Zo
te spreken is geen uitholling van }iet gezag van de Schrift,
maar eerbied voor de weg die de Heilige Geest is 9eg&an bij
het geven van de Schrift. God heeft zich niet op een tijdlo7-e
wijze geopenbaard, maar door in te gaan in de geschiedenis .
Wie daaroin de b i jbeltekst los van zijn historische context '" il
verklaren, zal de Schrift niet juist kunnen verstaan en loopt
het gevaar Gods Woord te misbruiken .
om recht te doen aan de Schrift is het zondermeer nodig
recht te doen aan de specifieke verbanden waarin het 'iloord tot
ons is gekomen' en deel zijn geworden van het 9ehele Schriftget uigenis . Het gaat erom dé ｺ ｩｾ＠
van de woorden te ｶ･ｲｳｴ｡ｾｮ＠
tegen de achtergrond van de eigen .s-peci fieke hi.storischeulturel• eontext, .o!!l vervolgens t@ vr&qQn naar de betekenis
voer vandaag. ｯｾ｡ｲ｢ｩｪ＠
is evenwel te bedenken dat de openbaring
wel de geschiedenis is ingegaan, maar niet daarin ｩｾ＠ opgegaan.
Voor het verstaan van de woorden die eens gegeven zijn in de
tegen•,,.•oord.ige tijd is en blijft een heilshistorisch lezen van
de Schrifc met 009 voor wat blijvende ordeningen van God zijn,
van groot belang . Niét dé menselijke rede , maar de Schrift
zelf zal steeds -h et l aatste woord moeten hebben.
6. De Schrift vraagt om een heilshistorische interpretatie
Niet alles is in éën keer 9eopenbaard . Er is een voortgang in
de géschiedeni.s var1 de openbarinq in de Schrift {vql . Rebt .
1:1; HC Zo . 6 v/a 19 en NGB act. 25) . Bij de uitleg van de
teksten van Oude en Nieuwe Testament moet daarmee rekening
gehouden worden. Daarmee heeft de ｨ･ ｩｬｳｨｴｯｲｾ･＠
exegese
niet het ｡ｬ･ｮｾ｣ｨｴ＠
ｶ･ｾｫｲｧｮ
Ｎ＠ ｎｾ｡ｳｴ＠
de voortganq van Gods
heil in de qesch i edenis is er immers ｯｾｫ＠
de omgang met de God
van het heil . Er zijn bijbelboeken waarin de ｦ｡ｾｴｯｲ＠
van de
9eschiedenis vrijwel niet. van belang is {bi jvoorbeeld Hoog:lle.d
en
ｓｰｲｾｵｫ･ｮＩ＠

•

7 . De Schriftuitleq moet rekenïng houden met onderscheid in
literaire vormen
De Schrift kent een grote rijkdom aan variatie van literaire
vormen. Zo kunnen bijvoorbeeld ondecscheiden •iforden: wet9e-

vin9 , wijsheidsspreu.kén, klaaqliaderen , profetische stoffen,
evangeliên, apostolische brieven en ｧ･､ｬｾｮ＠
die veel over

-4 5-

de eindtijd apteken. Elke tekstsoort vraagt om een eigen
benaderi ng . E.e:n lofpsal m laat zich nie t lezen a l s een klaag-

lied en een apocalyptische

niet als een informatieve
ｾ･ｫｳｴ＠

mededel in9 .

De genoemQe hermeneutische r i chtlijnen zijn geen formul es die met
wiskurtdige precisie een slu i tend systeem vormen. Het z·ijn
hulpli j ne·n voor de exegese waarbij vraagtekcos mogelijk blijven .
In de vergaderln90n vai'l het: deputaat.schap is dat meermalen a-an
de o r de geweest . Het verstaan en ve·rtalen van de Schrift. s t elt

ons nu eenmaal voor veel vragen
ｾ｡ｲ＠

niet al tijd eensluidende

antwoorden op te vinden zijn. De verschillen tussen de werkelijkhei dsbel eving van de bijbel$chrijvers en de hedendaagse mens
moeten daarbij niet overdreven worden, want dat lei dt tot een
oonodige ｰｾｯ｢ｬ･ｭ｡ｴｩｳｲｮｧ＠
van het verstaan van de Schrift . Aan
de ai-id ere kant moe ten de moell i j khede-n ook n i et ont>cend of
geba gatelliseerd worden. Alleen een nauwkeurig luisteren naar de
Sch ri ft i:elf i n het ｢･ｾ ｴ ｵｳｴｺｩｪｮ＠
van dé a f hankelijkheid van God,
zal leiden tot het verstaan van de meni ng van de Geest .
6 . Sxegese

Zowel i n Oude en Nieuwe Test ament ｾｩｪｮ＠
achtergronden en begrippen
te vinden die nodi9 ｺｾ ｪｮ＠
om de tekstên te verstaan die relevant
zi j n in ver band met vrouwen en hun p l aats i n de gemeente van
Christus . t·!et bovenstaande hermeneutische uit9an9spunte n a ls
markering van de gereformeerde schri ftbeschouwing volgt nu een
exegetisçhe uiteenzetting .
6 .1
Achterqronden , begrippen en teksten u,i t het oude Testament
In ·Genesis 1-3 wordl qesproken over de go0de schepping van man
en vrouw en de zondeval me t de gevolgen daarvan . Na enige
e xegetische opmerkingen over deze hoofdstukken volgt een beknQpt
overzicht van de plaats van vrouwen in he t algemeen ten tijde van
het Oude Testament . Tenslo tte wordt onder zocht wel ke pl a,a t s de
profetes heeft ingènomén.

Genesis 1-3
Zowel in Genes i s 1 a l s in hoofdstuk 2 wordt gesproken over het
scheppende werk van God . Het 9aat hierbi j ni et om ｴｷｾ･＠
verschillende, elkaar têgènspr ekende geschi édenissen, maar on\ twèe elkaar
aanvullende ｧ･ｾｵｩｮ
ｩ ｳ･ｮ
Ｎ＠ over man en vrouw woxdt gezegd :
Genesis 1:26-27
Statenvertaling

verta l ing NaG

En God zeide : Laat On.s mens en·

En God zeide : Laat Ons ｾ･ｮｳ＠
maken naar ons béeld, als onze

makeo naar ons bèèld , naa r
Onze gelijkenis; en dat zij
heerschappij hebben over de

gelijkeni s, Qpdat zi j heersen
over de vissen der zee en over
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vissen der ｺｾ･＠
en over het
Ｙ Ｍ ｾｶｯＮｧ･ｬｴ＠
des hemels en over
het vee en over de gehele aarde en over al het kruiper.Ge
gedierte dat op de äarde
kruipt. En God schiep den mens
naar Zijn beeld; ｮ｡ｾｲ＠
het
beeld van God schiep Hij hem:

het gevoge l té des hemels en
over hot vee en ovec de gehele
aarde en over al het kruipend
geclièrte , dat op de aarde
k.ruipt. En God schiep de me-n s

naar zijn beeld; naar Gods
beeld scbiep Hij hem, man en
ｶｾｯｵｷ＠

schiep Hij hen.

man en vrou•..r schiep Hij ze.

Opmerkelijk is de wisseling van enkelvoud en meervoud: ｬ｡ｾ＠
Ons
mensen maken ... en God schiep de roens ... man en vrouw schiep Hi j
hen. Het is blijkbaar vanaf het begin niet de bedoeli ng geweest
dat er s l echts één mens geschapen zou worden . Toch i s ｾ､｡ｭ＠
eerst
l angere of kortere t ijd alleen geweest (vgl . Gen . 2:18}. Onmiddellijk na de vermel ding van de scheppin9 ｶ｡ｾ＠
de mens naar Gods
beel Q volgt he.t door God a.an9ebrachte onderscheid tussen man en
vrouw : Hij schep·t de ene mens i n twee ge$lachten. Daarmee is o.m.
de onderl i nge ｢･ ｴ ｲｯｾｫ･ｮｨｩ､＠
en aenheid tussen man en vrouw
aangegeven - niet als een tragisch lot of een v l oek - maar als
eên door Goàs goedhei d geschon ken gave en op9ave.
Over dE.! precieze betekeni s van de mens als beel d "'an God is

Vêêl diseussie geweest onder theologen . ioveel is wel duidelijk

Qat de 9edacPt e van de representatie hierbij van groot bel ang is.
De méns ｶ ･ｾ ｴ ･ｧｮｷｯｲ､ｩｴ＠
God in de schepping en hij handelt
namens God. Daarom staat ･ｾ｢
ｩ ｪ＠ dat de mens hèerst over de rest
van de schepping. Naast not!és als representant en heer ser i n d,e
plaats van, willen de woorden 'beel d van God ' ook ze99en dat de
mens in een Vader-kind relatie tot God staat. Da mens is dus
onderkoning en ki nd. Als onderkoning regeer t hij namens God; ｾｬｳ＠
kind leeft hi j met God. Het weer.spiegelen van de heérlij khei d van
God a l s Diens beeld i s zijn opdracht. zo hééft de mens niet het
beeld van God maar hij is het ook. God heeft het onderscheid vao
de 9esl achten gewild . Niet mi nder dan de man äeélt de vrouw in
dit bee l ddra9erschap van God {vgl . Gen. S : l v . ) ｾ＠ Saroen zijn ze
onder koning en Kind, geroepen om Gods schepping te vervullen, te
beheren en te bewaren in de natuur en in de eultuur.
Genesis 2:18-24
St atenvertaling
Ook had dé HEERE God 9esproken: Het is ni et goed, dat de
mens alleen zij; Ik zal hem
een hulpe maken, die als t egen
hem ovei: zi j . Want a l s de HEERE God uit dé aarde a l het
gedierte des velds, en al het
gevogel te des hemels 9emaakt

vertaling NBG
En de Here God zeide : Het is
niet goed, dat de mens alleen
zi j . I k zal hem een hulp maken, die bij hem past. En de
Here G,od formeerde uit de
aardbodem al het gedierte des
velds en a l het gevogelte des
hemels . Ook bracht Hij het tot
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had, zo bracht Aij die tot

om te zien, hoe hij ze
noemen zou; en zo als Adam
alle l evende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn. Zo
had Adam genoemd de nçmen van
al het vee, en van het gevogelte des hemels , en van al
ｾ､｡ｊｉ｜Ｌ＠

het gedierte des v·élds;

ｭ｡ｾ＠

voor dên mens vond h i j geen
hulpe, die als tegen hèm over
ware. Toen deed de HEERE God
een diepen slaap op Adam val len, en hij Sliep; en Kij nam
een van 2ijn ribben, en sloot
der2e1ver plaats toe met
ｾｬ

･ｳ

Ｎ＠

En de HEERE God bouwde

de ribbe , die Hi j van Adam
genomen häd, tot een vrouw, en

Hij bracht haar toe
ｾ､｡ｭＮ＠

Toen

zeide Adam: Deze is ditmaal

béen van mijn benen, en v l ees

van

ｭｾｪｮ＠

ｶｬ･ｾＡ＠

Men zal

Manninne heten , omdat zij

ｨ｡ｾｲ＠
ｵｩｾ＠

den man genomen is . Daarom zal

dè man zi jn v.ader en z·ij n moeder verlaten, en iijn vrouw
aankl even; en ·z ij zullen tot
een vlees zijn. En zij waren
beiden naakt, Adam en zijn
vrouw; en z ij scbaamd.e n zich
niet .

de mens, om te zien hoe deze
het noeméo zou; en ｺｯ｡ｬｾ＠
de
mens elk levend wezen noemen
zou, zo zou hét heten. En de
mens gaf namen aan a l het vee,
aan het gevogelte des hemels
en aan al het ｧ･｣ｴｩｾ＠
des
velds , maar voor zichzelf vond
hij geen hulp, die bij hem
paste. toen deeó de Aére God
een diepe slaap op de mens
vallen; en terwijl deze sliép,
nam Jti) een v.;in zijn ribben en
sloot: haar plaats toe m.e t
vlees . En de Here God bouwde
de rib, die Hij uit de mens
genomen had, tot een v.rou.,.", en
Hij bracht haar tot de mens .
Toen zeide de mens : Dit ie nu
eindelijk been van mi jn gebeente en vlees van mijn
vlees; deze zal ' mannin' he ten , ｯｭｑｾｴ＠
i !j uit de ｾ｡ｮ＠
genomen is . Daarom zal een man
zijo vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen,
en z. ij zullen tot een vlees
zijn. En ｺｾｪ＠
beiden ｷ ｡ｲｾｮ＠
ｮ｡ｾｴＬ＠
de mens en 2ijn vrouw,
rnaar zi.j schaamden -zich voor
elkander ni et .

Het i.s niet goed voor de mens om al.leen te z.ij n, daarom o-n tvangt
hij uit Gods harid de vrouw te9enover he.m. Ten opzichte van oudoostersê scheppingsmythen t..'aari·n niet apatt gesproken wordt over
de schepping van de vrou.,.•, is dit een op\ (1llend gegeven in de
Bijbel. God geeft Adám ￨･ｾ＠
hulp die bij hem past . Het wil niet
zeggen dat Adam meer is dan €va . Het accent ｶｾｬｴ＠
op 9elijkwaärdi9he.id . Dat de vrouw een hul.p wordt ge1\oemd, moet. niet m.isver ...
staan worden áls een m1ndêrwaardi9e pos i tie (de ｶｾｯｵｷ＠
als het
' hulpje' van de man). Immers ook van God wordt gezegd dat Hij da
Hulp Î $ van Zijn volk (Ps . 33 :20; 70 : &; 115: 11 ; 124:8) . Hulp -zijn
van de ｶｲｯｵｾ＠
is daarom haar 'grandeur' en niet haar ' misère' . In
bet spreken over de vrouw als hulp komt uit dè 'hulpbehoevendheid ' van de man. Ondér géschiktheld of onderwaarderi ng van de
vrouw is vol komen uitgesloten .
ｾ｡ｳｴ＠
de gelijkwaardigheid en twee- eenheid van man en vrouw
laat Genesis 2 ook een andere lijn zien: de eigen plaats va_n
ieder. Prof . dr . H. G.L . Peels spreekt in dit verband van een
1
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primaire en secundaire lijn , Los v.a n de v:i:aa9 of hier van primair

en secundair gesproken kan worden, is de conclusie van Peels
volkomen juist: dat de belde geschetste lijnen uit de schepping
voort.vl oeien en niet uit de zondeval . lt
In Genesis 2 komt uit de prioriteit (niet de auperioriteit)

van de man . De man is als eeiste geschapen, terwij l de vrouw ui t
de rn.an is genomen. De man krijgt opdracht de hof t e bewaren en
te be·.... erken. Dé man, en ·n iet de vrouw, kri j gt van God é ·e n hulp;
de man geeft zijn v'rouw een naam; van de man gaat het initia tief

uit om zijn vrouw aan te bangen .

ｯ｡ｲＮ｢ｾｪ＠

ｶ｡

ｬｾ＠

het op dat de man

als eerste ter verantwoording wordt ｾ･ｲｯｰｮ＠
terwijl de vrouw
toch a'ls eerste 9ezondi9d heeft. In dit all es t ekent zich een
orde af waarop l ater de apostelen i n het 1-tieuwe Tastame.nt z.ullen
voortbot"duren (vgl . 1 Kor. 11:8 en 1 Tim. 2:13) .
In Genesis 3 wordt: ons verteld ho·e de zondé de goédé orde van
Gods schepping perverteert. De relatie rnét God 1<1ordt verstoord :
de men$ is bevre.ê sd voor God en verbergt zich (Gen . 3 : 10) . In
plaats van te heersen over de aarde , ontworstelt de înens slechts
met pijn en moeite zij n voédsel aan de aarde (Gen . 3:17) , geoogst
worden veelal dorens en distels (Gen . 3 : 19} en tenslotte z.al de
aatd.bodem het 9raf worden waarnaar de mens ｾﾷ･ｲｫ
Ｍ ｲｴ＠
{Gen. 3 :19} .
Kinderen ter wereld brengen wordt een riskante gebeurtenis met
pijn en moeite (Gen. 3:16) . De wederzijdse relatie waarin man en
vrouw tot elkaar stonden, wordt tot een verhouding die veelal
slechts gekenmerkt wordt door begeerte en overheersing . De vrouw
is slaafs afhankelijk geworden van de man, verlangt naar hem
(niet noodzäkelijk ne9atief op te vattén als heersz.ucht of
s.e xuele begeerte, maar ook a ls een vexlangen naar geborgenheid
en barmonie). De man op zij n beurt behandelt z ij n vrouw niet meer
consequent als gelijkwaatdige hulp tegenover zich. maar hel aas
maar al tf? vaak als onder·g eschikte.
Het is Ｙｯ･ｾ＠
erop te letten, dat ｨ･ｾ＠
hier niet gaat over de
door God ingestelde o r de , maar om een beschr ij ving van de
gevolgen van de zonde . De harmonie van Genesis 2 gäat: ten onder
dool:' da z.onde in een machtsstrijd van de man , de onderdrukk·i ng
van de vrouw en een zee van ｳｭ｡ｾｴ＠
en moeite . De harmonie van het
beqin is vér te zoeken . Genesis 3 biedt qeen no·rm maar een
gevolg . Noch de dorens en de distels noch bet ' heersen ' van de
man over vrouw m09en a ls een door God gewLlde orde gezieo worden.
Het heersen van de mens over de dieren was opdracht van God; het
heersen van de man over de vrouw is bet ｾ･ｶｯｬＹ＠
van Oe zonde. De
verstoorde harmóni e is terug te herkeonen in de woorden van Adam.
Sprak hij in Gen. 2 : 23 als in een bruilof tslied over zijn vrouw.;
in Gen . 3 : 12 is het nog slechts "de vrouw die Gi j mi j gegeven
hebt". van een liefde11olle relatie is niet veel meer te mêrkên.
Het bru iloftsl i ed is hier verstomd.

3t

Pr9t,4c. N. G.L, Peelo, Hf"
｢ ｴｪ･
･ ｮｾｴ＠
Y•n et de ｾ ｮ､

ｾ＠
ｬｪ

｜･＠

ｙｲＹＬｾ＠
ｾ｜ｴｲｯ･ｰ＠

ｾＧ＠
ｾ･ｲ｜＠

vnn Çod1 · ｬＢｊ･ｾ､Ｑｑ
ｾ＠
Vtou-- ln
ｾｰｲｩｬ＠

Ｙ＠

ｾ･ｨｮ､＠

9p
ＱＹｾＧﾷ＠

､ｾ＠

- 49 -

De

verstoorde verhoud,ingen

van

na

de

zondeva l

z i jn

qeen

vrij bri ef voor de mens Offl zich i n de zonde te 9aan uitleven . Het
hee r sen van de man over de ｶｾｯｵ
ｷ＠
impliceert geen godde l i j ke
toestemmi ng voo= ti r Q;nnie k geweld . Er l i gt een e l ernent i n van

teqen het ergste kwaad . De oorspro nkel i j ke scheppinqsor de d i ent bij het invul l en van hè t Ｇｨ･
ｾ ｳ･
ｮ Ｇ＠ steeds voor

ｷ･ ｾ

ｨｯｵ､ｩｮｧ＠

ogen gehouden t e worden. van de komende Messias woi:-dt in het Oude
ｔ･ｾｴ

｡ ｭ￨ｮ

ｴ＠

ook gezegd Qat Hij Heer ser zal zi jn (Micha 5 : 1) . Hoe

Ch-ristus h i e r aan i rlvul ling 9eoft , is u i t het Nieuwe Test ament af

t e lezen. Het is geen onQerdrukkende maar hei lzame heerschappij .
De positie van de vrouw in het Oude Testament
Lettend op de positie van de- vrouw i n het Oude Testament worden
t wee l i j nen z ichtbaar : de ver wordi ng door de zonde e n de ｾｲｯｵｷ＠
van God .
De pos i tie van de v r oow is in de gehel e oud- oos terse werel d
in sociaal en juridisch opzicht een ondérgeschikte. Israël vormt
daarop 9een u i tzondering . Po l ygami e , pr ostitutie , soms rechtsQngelijkhe i d , absolute norigbe i d vao vrouw a an de man komen
a llemaal voor . Oe man was de baäl, de heer , van de v rouw . I n het
Hebreeuws is a don ｻ ＩＧ ＧＱ Ｑｾ Ｉ＠ of baäl Ｈ Ｇ［Ｚ＾ ｾ ＿ｊＩ＠
･ｾｮ＠
ter mi nus technicus voor
de 1nan binnen het huwelijk . (Voor adon z.ie : Gen. 18 : 12; Richt .
Ｑ Ｙ ［Ｒ ｾ
Ｍ ＲＷ
［＠ l Kon. 1 : 17; f $, ｩｾ［ＬＲ＠
V9or ba§l zie : Ex . 21 : 3,22;
Deut . 24 : 4 ; 2 Sam. 11: 26; Spr . 12 : 4; 31 :1 1, 23, 28 ; Joël 1 : 8; vgl.
Jes. 54 : 5 ; Jer . 3 : 14; 31 : 32 . Het verwan t e we r kwoord in het
Hebreeuws voor 'trouwen' (baäl ) be tekent letterlij k: heer wor den
van (Deut . 21 :13 ; 24 : 1; J es . ｾＲ Ｚ Ｕ ［＠ Ma l. 2 : 11} . De vrouw ka n in
dat verband zelfs de beheerde Ｈｾｵｬ｡ｨ
Ｌ＠ ｾ ｩｾ Ｋ＾＠
genoemd worden (Gen.
20 : 3; Deut . Ｒｾ Ｚ Ｒ［＠
J es. 54:1; 62 : 4- 5) . Deze ter.mi nol ogie geeft
een géza gsrelatie binnen het ｨｵﾷｾ･ｬｩ
ｪｫ＠
aan . In ze-ke r-e zi n stond
de vr ouw onder de macht van haar man en was aan hem onder worp·e n.
De vrouw wordt in de deca l oog sa.men met de ander e bezittingen van
haar man genoemd, Ex . 20 : 11 . Toch woi:dt ｾｩｪ＠
nergens op een l ijn
met de slavin gestel d. Hoewe l de fe i te l ij ke s i tua tie van vel e
(9ehuwde) vr o uwen beter wa s dan bet 9e l d_e nde recht doet vermoeden , i n formeel ｪｵｾｩ､ｳ｣ｨ･＠
zin was de vrGuw achtergeste l d bi j de
rn,a n .

Hoewel men z.onder t\vijfel kan zeggen da t het Oude Te5t amént
een ste r ke ｶｯｾｫ･ｵｲ＠
heeft voor monogamie (Deut . 11 :17) , bleef de
pol ygatniê bestaan. echtschei ding was voor mannen veel gemakkelij ker dan vo·o r vrou\-1en . De v r ouw mocht dan als moeder g r oot aanzi en
9enieten; de kinderloze vr o uw stond aan spot en ver achting bloot .
Het doel van het huwelijk was kindere n krijgen . Vruchtbaarheid
i s een specia l e zegen van God. Dit wordt i n een ｾ｡ｧ･ｮｷｳ＠
door
de famil i e , vrl enden en konni ssen aan de bruid onderstreept (Gen .
Z4 : 60 } . Op allerlei man i eren komt de vreugde o ver het bezit van
ki nderen tot ui t i ng . Geen kinderen ont vangen gaat gepaard met
9root verdriet en een zeker schaamtegevoel . De vloek van de
ki nderloosheid hing als een zwaard b.o ven het hoofd van de vrouw.
Het ui tbl ijven van zwangerschap werd gezien al s een t e ken van

-so9oddalijke toorn. Er bestond een relatie tuseon zonde en
onvruchtQaarh eid

ｾｇ･ｮＮ＠

20:18) .

ｾＮｦＢ･

･

ｳｴ｡ｬ＠

werd de vrouw a l s

1chuldige aangewezen.
Naast de genoemde elementen in de verhouding van man en vr ouw
ia er ook sprake van Gods trouw en een uitgesproken positieve
waardering van de positie van de vrouw. Het moederschap was de
bestemming van de vrouw. Met haar kinderen verwierf zij een
aoclaal aanzien en een atevi9 fuodam.ent voor haar gevoel van
eigenwaarde . Ook binnen het Ｙｯ､ｳｩ･ｮｾｱ＠
leven werd het hebben
van kindéren als zeer positief ervaren. God had haar beçenadlçd.

Er werd niectemin toch verschil gemaakt. De moeder was na de
geboorte van een 2oon 7+33 dagen ｯｮｾ･ｩ＠
en bij een dochter 14+66
dagen. De vrouw mocht in de ｴｾ･､＠
fase (33 ot 66 dagen) wel
onder de mensen komen, maar niets aanraken wat heilig was en ook
niet in het heiligdom komen (Lev. 12 : 4). Ondanks dit verschil
1rioesten de kinderen -zowel de vader als de moador eren . De
9etrouwde vrouw heeft een grote plaats i n haar qeiin. In de tien
geboden maakt zij net zoveel aanspraak op de oerbiod van haar
kinderen als dé man (Ex. 20 : 12). Wanneer een kind iijn vader of
ｾｯ､･ｲ＠
vervloekte, moest hij/zij zelfs qedood worden (Ex. 21:17).
In het dage.lijkse leven genoot de 9ehuwde vrouw in Israël een
behoorlijke vrijheid, meer dan andere ｯｳｴ･ｾ｡＠
vrouwen. Zi1
spraken en handelden in het openbaar ""'t ｾ｡ｮ･＠
(1 s ..... 25:18vv;
2 Sam. 14:1vv; 20:16vv). Zij deelden in de feestvreugde bij
openbare feesçen en optochten (Ex. 15:20; 1 Sam. t8:6 vv). Zij
waren aanwezi9 bij otter· en ｦ･ｳｴｭ｡ｬｾｩｪ､ｮ＠
(Ex. 12:3,4; Deut.
16: "1) • Ook spreekt do Schrift ovec een aantel t1lj:e vxouweo.
Bljvoorbeeld de vrouw uit Tekoa die door Joab 9ehaald werd om de
ｫｯｮｾｧ＠
te bewe 9en zijn zoon weer thuis te laten komen (2 Sam . 14)
optreden de stad
on da vrouw uit Abel-8eth·Maäeha , di e door ｨ｡ｾｲ＠
bewaarde voor öe onder9an9 (2 Sam. 20 : 14-22> . Te denken is ook
aan de wijze vrouwen !n Jeremia 9:17 en vrouwen die "wijs van
hort zijn" om kleden voor de tabernak·e l te maken (Ex. 35 : 25) .
Abi9ail bewaarde h••r huis van de ondergang door haar wijze
optreden (1 Sam. 25:2-421.
Het is goed noq u wijzen op de plaats van de weduwen . Zij
leefden in verschillende omstandigheden. Er varen armen en
o•;oedcn, afhankelijk van wat hun man hen had ne.gelaten. Door het
ｨ･ｲｾｮ､＠
recht, so:ns hebzucht en onrechtvaardigheid, moest de
weduwé bet vaak ｯｮｴｾ･ｬ､＠
en moest zij de hulp van êèn rechter
!nroepen (2 Kon . 4 : 1-7). In esalm 68 : 6 wordt God do Vader der
weien en de i;echter der weduwen genoe-md. In het algemeen ka n
;esLeld worden dat God Zich op velerlei manieren het lot van de
weduwe aantrekt en het in Zijn wêtten voor ｨｾ｡ｲ＠
opneemt .
Terwijl geheel Israil een koninkrijk van prieet&r.s en een
he1119 volk behoort &e zijn (Ex. 19:6), worden toch alleen mannen
••ngeateld voor de dienst in en om het heiligdom. Hoewel er voor
de vrouw binnen deze diensten qeen plaats v•a, verd zij in
religieus ｯｰｾｩ｣ｨｴＮ＠
in l11rall toch meer 9evaardeord dan de vrouwen
van omliggende volken. ZO varen vrouwen in Israël wel betrokken
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bij de voorlezing van de wet (Deut. 31:12; Neh . 8:3) , bij ｦ･ｳｾｮ＠
(Bx . 12: 3; Deut. 16:11,14; Ezra 10 : 1) , zij vervulden bepaalde
ｴ｡ｫ･ｾ＠
bij de ingang van de tent der samenkomst (Ex. 38:8; 1 Sam.
2 : 22) en zongen z: ij ntee 1.n het ee·m pelkoor {Ezra 2 : 65 ; Neh;7 : 67) .

Respect voor de vrouw in het Israêl van het Oude Testamént i s
geen t.oeval . Het haogt

S4!llêO

met Gods scheppin9sbédoeling dat man

en vrouw, beiden naar tijn beeld en gelij kenis geschapen, tot hun
recht komen als mensen afkomstig uit Gods hand, le:vend voor Zijn

aangez ich t en verantwoordelijk voor elkaar.
Dé profetes i n het Oude Testament
Profetie in bet Oude Testament wor dt in ｾｩｪｫ＠
geschakeerde kleuren
getekend . Zo is te ondérscheiden tussen de schriftprofeten d i e
geïnspireerd door de Heilige Geest Gods iioord hebben opgeschreven, ｡ｮ､･ｲｾ＠
di e naast het léidinggeven aan het volk ook profeet
of profetes 9enoemd worden {Mozes, Samuel, Oebora en David) en
tenslotte mensen waarvan de profe-tische arbeid bekend i s door de
ｨｾｮ､＠
van anderén {Elia, Elisa en de profetes Hul da) . Profetie kan
betrèkking hebben op de toekomst , maar kan ook het verleden
belicheen met het oog Op het heden . Profetie is ｶ･ｲｫｯｮｾｩｧ＠
van
het Yloord van God met daarin a llerlei e l ementen zoals vermaning
en vertroosting, verootmoedi9in9, lofprij zing en ｶ･ｾｨｲｬｩｪｫ
ｩｮｧＮ＠
Op een aantal ｰｬ｡ｾｴｳ･ｮ＠
in het Oude Testament wordt 9esproken
over vrou,<1en die profetet:en . In Ex . 15:20 wordt Mirjam, de zuster
van Aäron er.1 t•fozes, profetes genoemd. Zij. gaat de vrouwen voor
in de fees t vreugde na de doortocht door de Rode zee en bezingt
de machtige daden van ver loss ing die de HE.ERE verricht heeft . Ia
Num . 12:2 wijst ze erop dat God ook door haar gesproken heeft {al
zijn de omstandigheden waa ri n ze dat oaar voren brenqt bedroevend). In Micha E>': 4 wo rdt Mirjam genoemd naast Mozes en Aäron als
iemand die is gezonden door God om Zijn vo l k uit E9ypte te
leiden. ｒ･ｾ＠
i s oveîigens duidelijk dat er over de leiding die
Mirj am gegeven heeft in het Oud& testament slechts i ncidenteel
gesproken wordt .
Richt . 4:4 spreekt van de profetes Debora. Naast ｰｾｯｦ･ｴｳ＠
is
Debora ook riohte.res. Zij spreekt het ｬｾｯｲ､＠
van God met gezag .
Zij bez ingt samen ｭ･ｾ＠
8arak de lof van God. De ｈｾ ｴｒＦ＠
heeft hen de
overwinning 9e9even en hen verlost van Jabi n de kon i n9 van
Kanaän . opvallend is de plaats die Debora in de hele qeschiedênis
inneemt. Zij gaa t paa mee met Barak op diens uitdrukke l ijk
verzoek {Rithl:.. 4: 0- 9) . vanwege de s l aphei d en ｴ ･ｧｾｮｺｩ＠
van
mannen zal de roem van die dag naar een vrouw qàan, maar die
vcouw i s niet Debora maar Jaël (Richt. 4: 17vv} . Oebor a matigt
zich oiet het lei derschap aan, maar zi j stond op om ' een moeder
in Israël' ｾ･＠
zi j n (Richt. 5: 7} . Later wordt in Hebr.11:32 niet
Debora genoemd, maa r wel Barak.
In 2 Kon .. 22:14 en 2 Kron. 34 : 22 gaat het over de p rofetes
Hulda. Zij gebruikt de bekende profetische aanhef : Zo spreekt de
He&kt. Mensen komen tot haar
te vragen om raad en wijsheid
inzake concrete vragen naar de wil van God over hun leven . Zij

om
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is gehuwd met Sallum, de kl ederbewaarder . Het is waarschijnlijk
dat hij dé zorg hà.d over dé priesterkle·d ing en/of de kledin9 van

de koning . ffaarom het gezantschap van koning Josia een vrouw
raadpleegde en andere profetèn voorbijging, die hoogstwaarschijn-

lijk in dezelfde t ijd in Jeruzalem leefden en werkten, is niet
echt duidelijk . Vol9ens de ,Joodse traditie zijn de ｴﾷｾ･＠
zuidel.i.j k
gele9en poorten van de t<:!'mpelberq genoemd naar de profetes Hulda ,

de zogenaamde Huldapoorte.n . Dit getuigt ervan dat haar invloed
niet alleen tijdens ltá.1.r léven groot was, maar ook da.a rna nog

langê tijd heeft doorgewerkt.
De profetes Noadja wordt genoemd in Neh. 6: 14 . Nehemi a• s
poging om de muren op te bouwen wordt ｶ･ｾｨｩｮ､ｲ
Ｎ＠ De profeet
Se.maja pt:obeel;t Nehemia te qvertuigen 0 1n in de: tempel te schui lén. Maar l{êhemia •...•eigcr t om tegen het bevel van God in te saan.
I n vers 14 kli nkt de ｶ･ｾｺｵ｣ｨｴ ｩ
ｮｧ＠
van Nehemia tot God waarin naast
Tobia en Sanballat de profetes Noadja en andere profeten worden
Ｙ･ｮｯｾｭ､Ｌ＠
omdat zij proberen ｾ･ｨｭｩ｡＠
bevreesd te maken .
tn Jes . $:3 wordt de vrouw van Jesaja profetes genoemd. Of dit
een bènaming is die de vrouw van een profeet doorgaans ontvin9,
of dat ze zelf een ｰｾｯｦ･ｴｳ＠
was, i$ niet ｾｵｩ､･ｬｪｫＮ＠
Br staan
verder 9eên geqevens over haar verme l d .
Uit wat omtrent de besproken ｰｲｯｦ･ｴｾｳｮ＠
geze9d i$ , kan niet
af9eleîd worden dat de vrouwen een permanente! officiêle 1
leidinggevende- p-ositio onder het. volk hebben ingenomen. Ze ｾﾷｯｲ､･ｮ＠
wel door God gebru i kt om Zij n wil bekend te maken . Het is
opmerkelijk dat de profeten naast de profetische arbeid die ze
thuis ｶ･ｲｩ｣ｨｴｾｮ＠
ook erop uit werden gestuurd, terwijl de
profetessen er niet op uit trekken om 11et wo·o rd van God te
verkondigen, maar dat men naar haar toekomt voor raad (vgl.
Richt . 4:4; 2 Kon . 22:14) .

6. 2

A.chtergronden
ment

1

b egrippen en

ｴ･ｾｳ

ｴ ･ｮ＠

uit het Ni.e uwe Testa -

In het Nieuwe Testament t reffen we vrouwen aan rondom Jezus , bi j
de aposeelen en in de qemeente . Na een algemeen ove·r iicht van de
pl aats van de vrouw in het Nieuwe Testament volgt een meer
gedetailleerde bespreking van enige teksten die aangeven r1elke
ta ken met name genoemde vrouwen verri cht hebben . Daarna wordt
overgegaan tot de exegese van teksten die te maken hebben met de
positie van de vrouw in de gemeente van Christus en met de
ond·e rlinge verhouding van mannen en vrouwen.
6 .2.1 v rouwen in het Nieuwe Testament

Al gemeen
Het is niet eenvoudig om een duidelijk bée ld te krijgen van de
positie die de vrouw innam in het publieke en religieuze leven
in het Romeinse Rijk ten tijde van het Nieuwe Testament . In het
oost.-e l ijk deel was de ｳ｡ｾｮ･ｬｶｩｧ＠
nog sterk patri<1Jrchaal van

ｳｴｲｵ｣ｾ＠
en nam de vrouw een ondergeschi kte pl aats in . De meer
westerse delen vartoonden een ander beéld . Daar genoot de vrouw
over het algemeen een groter e mata van vrijheid en was bijna
gelijk in status met do man.
Zeker is, dat in Griekenland een meis je van ｭｩｮ､･ｾ＠
waarde werd
geacht dan een jon9en . Het onderwijs van meisjés bleef dan ook
ver achter bij de vorming van jongens . was een meisje eenmaal
getr:ouwd, dan was -zij geheel irl da macht van haar mafl. Het leven
van de 9ehuwde vrouw speelde zich bijna geheel ｢ｩｮ･ｳｨｵｾ＠
af.
Op straat vertoonde de get.rouwde vt-ouw zich niet, of hoogstens
in gezelschap v.ao een slaaf of slavin . In het publieke leven
bezat zij geen rechten. Dé deugd van dé vr.ouw was gehoorzamen,
zwijgen, ondetworpen-zijn. Met de hetaere stond het anders . Zij
was de publiéke vrouw, die zich als de gelijke van de man
gedroeg; de ' geëmancipeerde' vrouw , d ie zich niet meer liet
gezeggen . Zij had kans gezien zi ch naast de man een positie te
verwerven, ook in het publieke leven.
In cte Romeinse cultuur was de ｰｯｳｾｴｩ･＠
van de vrouw oorspronke1ijk weinig anders . Evenwel , ｯｮ､ｾｲ＠
invloed van de Stoa en de
mysterie -relig ies , die ernaar streefden om al l e ve-rschi.l len
tussen mensen tè laten 1-1egvallen, Xwam er geleidelijk verbeterin9
voor de vrouw. Zij was minder onderworpen; zlj ｶ･ｾｫｲＹ＠
ｭｾ･ｲ＠
ｲ･｣ｨｴｾｮ［＠
ｾｩｪ＠
ｾｑｮ＠
ｺｾｬｦｳ＠
in het publieke leven een plaats in gaan
nenten waarin zij bijvoorbeeld ook gezag uitoefende over anderen.

De joodse traditie
Binnen het jodendom was dè positie van de vrouw ｾｲＬ＠
vergeleken
met de d'a gen van het Oude Testament . niet op v.oot'ui tge·g aan ,
vrouwen namen een ondergeschikte pos i tie in. ｄ｡ｾ＠
blijkt onder
andere uit het binnen het jodendom gangbare echtscheidingsrecht .
vrijwel uitsluitend bij de man en hij kon er
Dat récht ｢･ｾｵｳｴ＠
zo goed als ongelimiteerd gebruik vän Mak-On. Zo gaf tabbi ｍ･ｾｲ＠
al toestemming voor scheidên wanneer de vrouw op straat át of met
onbedekt hoofd ｵｩｾｧｮ
Ｌ＠
terwijl rabbi Akiva dit al deed als een·
f'l\Ön een mooiere vrouw dan de zijne zag. De vr·ouw had echter veel
minder mogelijkheden om te scheiden.
De achterstelling van vrouwen komt ook uit in bet verbod dat
de Talmoed geeft om vrou;,;1en te onderwijzen in de wet . 311 Hiermee
hangt samen, dat vrouwen i n de synagoge ook een totaal onbelangｾｩｪ＠
ke plaats innamen. Zij konden niet behoren tot de 'minyan',
het verplichte aantal van tien mannen, dat a.a nwez.ig moet zijn om
een synagogedienst te kunnen laten doorgaan. Vrouwen konden ook
de eed niet afleggen én hun getuigenis had geen rechtsgeldi9heid.
Mannen spraken niet met vrouwen over god.sdie:nstige zaken. Het. was
een man voo:cgeschreven om dagelijkse 1nor9engebod God te danken
dat Deze hem niét heeft laten geboren worden als een heiQen, een
vrouw of als een slaaf. ｄｩｾ＠
gebed 9aQt, v<0or zovèr bekend, terug
op een uitspr:aak van RabQi Jehuda ongeveer 150 na Chr.",
lll
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Christus en de positie van ｶｾｯｵｷ･ｮ＠
Op allerlei maniéren hee.ft Jez.us de achterstellin9 van vrouwen
doorbroken. Ie·t s daarvan komt al uit in het 9eslachtsreg ister van
t-1attheüs 1 . Daarin worden ook dé namen van een aantal vrotJ•,...eo
9enoemd . Zoiets is onder joden hoogst ongebruikelijk.
De houding van Christus ten opzichte van vrouwen is opvallend .
De waarde die vrouwen voor Jezus hebben, is ｾ･ｬｩｪｫ＠
aan die van

mannen; beiden zijn schepselen van God . Dèze 9clijke behandeling
van vxouwen en mannen komt uit in het gesprek met de Samaritaanse
vrouw. De discipelen verwonderen zich erover (Job . 4:27) . Ook op
a ndere plaatsen in de evangeliën spreekt de tfeila.-nd met vrou•i1en
\o . m. Mark. 5:34; Luk . 11:27-28; 13 : 12; 13:27 - 31). Hij eet en
drinkt met- hoeren en l aat ?:ich door t-1aria de voeten 2.alven (Joh .
12 : 3). In Luk. 13:16 spreekt ｃｨｲｩｳ
ｾｵ
ｳ＠
over een vrouw. Hij noemt

haar dan een dochter van Abraham, precies zoals Hij in Luk. 19:9
Zacheüs een zoon van Abraham noemt .
De gelijkwaardigheid van man en vrouw in de 09en van ｃｨｲｩｳ
ｾｵｳ＠
blijkt ook uit de wijze ｷ｡ｾｯｰ＠
Hij baar ih bescherming neemt op
het punt van huwelijk e n echtscheiding, o.a. in t'1at. 5 : 32 en
19 : lvv. Hij laat weten dat de vrouw niet be-schouwd mag word,e n als

het bezit van de man, waarmee deze zou kunnen doen naar zijn
believen. De vrOU\-1 beeft recht pp een res(?eCtvolle behandeling .

In Zijn wijze van omgaan met vrouwco laat

ｊ･ｺｾ＠Ｆｪｮ

Qi§cipe-

len tegelijkerti jd een voorbeeld na . De ｾ｡｢ｩｪｮ･＠
vermeden het
contact met v_rouwen omdat zij de vroull.' za9en a ls een gevaar voor
de man; eén potentiële ｶ･ｲｬｩ､ｾｧ＠
tot zonde. J ezus laat weten,
dat de vrouw niec gemeden moet worden, maar dat de man zijn
gedachten en lusten onder de wet van het Koninkrij k der Hemelen
moet stellen. Ook in de hulp die Hij aan de vrou"'' 9eeft , zowel
op lichamelijk als op Ｙｾ･ｳｴｬｩｪｫ＠
gebied, blijkt dat tij naar Zijn
mening niet achterstaa t bij de man. De evangeliën geven heel wat
voorbaeldeo van vrouwen die genezen worden door Jezus. Er wQrden
ook vrouwen 9enoemd, die tot 9eloof komen in J ezus en dat geloof
ook belijden. Soms prijst Hij een vrouw om haar ｧｾｯｴ･＠
geloof
(Mat. 15:28) , zoals Hij dae in een ander geval een man ook doet
{Lu k . 7:9) . Dat Jezus in Zijn hulp aan vrou":en daarbij zelfs wel
C!ens levitisch o·nrein werd, zoals b ij de genezing van de
bloedvloeiende vrouw, die Zijn kleed aanraakte ｻｾｬ｡ｲｫＮ＠
5 : 28) is
ièts wat Hij accepteert als deel van t.i ·jo werk als Zaligmaker.
De '"ij ze waarop Jezus vrouwen i nschakelt bij Zijn werk laat
zien welke waarde Hij hen toekent. In Zijn ｯｺｾ､･ｲｷｩｪｳ＠
gebruikt Hij
nie t alleen ｶｾｯｵｷ･ｮ＠
als voorbeeld, maar Hij richt - tegen de
gewoonte va·n toen - Zijn woorden ook aan vrouwen (Luk. 10 : 38- 42 } .
ｖｬＧＺｯｵｾﾷ･ｮ＠
dienen Jezus (Luk. 8: 3) en volgen Hem, hoewel dit voor
velen ongetv1ijfeld als i .e ts on.begrijpelijks m.oet zij n voor9ekoTJ1.en . Ook mogen vrouwen het Woord van God doorgêv.e n . ln het begin
van het evangelie klinkt da lofzang van t-Jari a, het getuigenis van
Elisabeth en de woorden van Anna . Aan het eind worQen vrouwen tot
boodschapsters van de opstanding van Christus gemaakt. Dit is
ｯｰｭｾｲｫ｣ｬｩｪＬ＠
a angezien het getuigenis vao een ｶｾｯｷ＠
in het jo-
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dendom geen geloofwaardigheid bezat . J ezus maakt echter van dat
getuigenis wel ｧ･｢ｲｾｩｫＮ＠
Uit alles blijkt dui..delijk dat Jetus àe vr-oow erkent als

volwaardi9 ｭｾｮｳＮ＠
Daarmee is Hij ingegaan tegen allerlei bestaande
vooroord0len uit Zijn tijd. Toeh blijft er ook onderschei d. In
､ｩｾ＠
verband is de vraag gesteld wat de reden kan zijn dat
Christus uit de .kring v·a n Zijn volgelingen a lleen mannen gekozen

heeft om aan te ｳｾ･ｬｮ＠
tot Qpostelén.
G. Huls is van men!.n9 dat Jezus geen revolutionair wilde ｾｩｪｮＮ＠
Daarom zou Hij veel van de bestaandé culturele en sociale
ｯｭｳｴ｡ｮ､

Ｎｩ ｧｨ･､ｾｮ＠

- inclusief dê vê'r}1ouding van man en vrouw - l aten

voortbestaan, al ｭｯ｡ｾ＠
tegelijk gezegd worden, dat Hij met Zijn
heilsboodschap "de essent.ie van die scheefgegroeide sit\laties
heeft aangetast, hetgeen later als vanzelf tot een verándering
van die vormen zal l eiden'" . ' 0 Deze manier van rêdeneren is niet
houdbaar . Wa.nt met vele voorbeelden is aan te tonen ciat Jezus er
niet voor terugschrok om tegen bepaalde gewoonten in te gaan . Hij
genas zie ken op de ｾ｡｢ｴ＠
{t·iark. 1: 21-28). 11ij sprak. met een
vrouw in het ｯｰ￪ｾ｢｡ｲ＠
(Job. 4:7-9) . Hij at met tollenaars en
zondaars (Mat . 9 : 11 ) . Hi j nam een tollenaar aan als disci pel
(Mat . 9 : 9). Hij r e inigdè de tempel (Mat. 21:12, 13) . Hij laat Zich
in Zijn houding niet inper-k en door ｣ｵｬｴｲ･
ｬ ｾ＠
vooroordelen.

We1ke reden kan Jezus dan gehad hebben om alleen maar mannen
a ls Zijn apostelen te kiezen? Ong"e twijfeld speelt nét möeiêf van
het twaalftal van de stammen van Israäl daarin een belangri jke
rol . Vanuit heilshistorisch perspect.ief is het twaalftal te zien
a l s representetnten va_n het volk Israël . Het'. ｩｾ＠
immers dat volk,
dat vanouds de roepi ng had om Gods hei l aan de wereld te boods .c happen (Jes. 42: 6; 4 9: 6) . Het. represent-ati e-inotief ver-klaart
op zichzelf echt er no9 niet waarom er geen v·rouwen bij de twaalf
waren. Vrouwen hèbben - in tegenstelling tot niet-joden - vanaf
het begin bij de volgelingen van Ch ristus behoord . ook als de
vacature van Judas vervuld moet worden, bl ij ken er geen vrouwen
voor9edragen te wordCJl . De vervanger moet komen uit de kring van
de ｭ｡ｮ･ｾ＠
die bij Jezus geweest zijn {Hand. 1 :21; vgl. ｬｾｴ･ｲ＠
de
zeve0 in Hand. 6 : 3).
De do9r Jezus erkende gelijkwaardigheid van man en vrouw,
leidt er blijkbaar niet toe dat elke taak waartoe een man in Gods
Koninkrijk geroepen kan worden, ook door een vrouw vervuld zou
kunnen worden.
De apostel en en de positie van vrouwen
waarop Je2us de vrouw heeft benaderd en haar een plaats
gegéven heeft in Zijn Koninkrijk, werkt door bij de apostelen.
S:r is geen discrepanti.e in houding of benade-:rinq ten opzichte van
vrouwen tussen Jezus en de apostelen. Dit blijkt al spoedi9 in
de: jonge k.erk. na Pinkstcre.n. In Handelingen l zijn vrou•..ien
aanwezig in de ｾｲｩｮｧ＠
van de discipeten om biddend de komst van
､ｾ＠
beloofde Geest te verwacht en. Zij zijn daar kennelijk als

oe manier
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volwaardige gélovlgen aanwezig en zitten niet - zoals dat in de
syna909e het geval was - op een aparte plaot.a. In ové.réenstemmin9

met de profetie van Joêl delen mannen en vrouwen samen in de
vervullinq met de Heilige Geesc. Evénale ｃｨｲｩ･ｴｾ＠
verkondigen de
4postelen het evangelie ook aan vrouwen. In dlt opzicht is Hand .
16 : 13 veelzeggend: Paulus bevindt zich ln een kring van uitsluitend vrouwen om daar de boodschap van Gods 9enadc te brengen.
Soma zijn vrouwen de eers t e bekeerlingen: iydi4 (Hand . 16: 15),
Damari• (Hand. Ｑ ＷＺＳｾＩ
Ｎ＠
vrouwen krijgen dan ook al heel snel een volwaardige plaats
in da 9ernemn l e . Daar kunaen ze allerlei activiteiten ontplooien,
zoals oorcae doet (Hand . ＹｾＳＶＩ
Ｎ＠ voorbeelden van wat vrouwen doen
worden 9enoernd: het openstellen van hun huizen voor de samenkom•ten der 9emeente (Har.d . 12 : 12), zichzelf de heili9an ten dienste
stellen (l Kor. 16:15), gastvrijheid bewij•en (Hand. 18:2: l Tim .
5:10), dG voeten der heiligen wassen (l ｔＱｾＭ
5:10), de verdrukten
te hulp komen (l Tilll . 5:10) . Al dGze activiteiten zijn van 9rooë
belang qewetat voor het goed functioneren vAn het gemeentelijke
leven. OOk bij de verbreiding van het evangelie worden vrouwen
in9eaehe keld. Te denken valt aan Prlsc(ill)a, die samen ｭ･ｾ＠
haar
m«n AquilA door Paulus ｷｯ ｲ､ｾ＠
aangeduid als 'medewerker' (Rom.
16:3); Febe, die 'dienares' genoemd wordt (Rom. 16:1) ; Eoodia en
Syntyehe, die 'medestrijders' heten (Fil. 4:2,3); de dochters van
Filippus de evangelist, van wie qeschreven stoat dat zij 'profeteerden ' (Hand. 21:9); on anderen. Vrouwen nemen actief deel aan
de eredienst (1 Kor . 11 : 5) ; zij ontvangen de gave van de Heili9e
Geest1 weduwen verrichten een offlciêle taak (1 Tim. 5:1- 16); er
ｾｩｪｮ＠
vrouwe lijke profeten (Hand. 21:9) en vrouwen worden i n
qrootlijeten opgenomen.
Het hoil ln Christus zor gt ervoor dat man on ｾｲｯｵｷ＠
weer kunnen
functioneren naar Gods bedoeling. Door de verlossing i n ｃｨｲｩｳｴｵｾ＠
wordt het beeld van God hersteld. Dat hoeft 9evolgén voor alle
segmenten van het manszijn . In de gemeente van Christus herleeft
iets van de glorie van d.e oorspronkelijk• sehepp1-n9sordenin9 uit
het be9in1 ｯｮ､｡ｫｾ＠
de %onde die voortwoekert. Toch beteként
gelijkwaardi9heid, inschakeling en ｷｾｲ､･ｩｮＹ＠
kennelijk niet dat
de vrouw een ｱ･ｬｾｪｫ＠
positie ｡ｬｾ＠
de man ontving.
De gemeente e.n de positie v&n vrouwen
Om nader te bezien welke plaats vrouwen in de gel'léente ten tijde
van het Nieuwe Testament hebben ｾｮｱ･ｯｳｩＱ＠
is het nodiq meer in
､･ｾ｡ｩｬ＠

aandacht te geven aan te ksten waarin vrouwen met naoe
worden 9enoemd met het werk dat zij verricht hebben.

Pri1c(ill) a - medewerks ter
Pr1$Ci l.la (ook wel ｐｾｩｳ｣｡＠
genoemd) is samen met Aquila haar man
Paulus meer dan eens tot 9rote steun qeweest. Paulus heeft eniçe
tijd bij dit echtpaar gasëVTijheid 0 11 tv4ngon (Hond. 18:3) . I n
loter tj.jd hebl;>en zij hun huls te r beschJ.kkin9 van de gemeente
9e$teld ( 1 Kor. 16:19). Paulus spreekt met grote waa rd0rin9 over
hen. Hij noemt hen zljn medewerke rs in Christus Jezus die ｭ･ ｾ＠

9evaar voor eigen leven de zaak van Gods Koninkrijk hebben
voorgestaan {Rom . 16 : 3,4). Van d i t echtpaar -w ordt ook verteld,
dat z ij de we l sprekende prediker Apollos nauw keuriger op de
hoogte gesteld hebPen ｶｾｮ＠
het evangelie van Jezus Christus (Hand .
18 : 26).
Pr i scilla wordt 'medewerkster' (g rieks : o-o-..epy6ç) genoemd .
Paulus gebruikt die terminolo·q ie voor zowel ma.nnen als vrouwen .
Soms 'ziet het op een leidinggevende positie zoal-$ in het geval
van ｔｩｭｯｴ｢･ｕｾ＠
(Rom . 16: i1), Ap ollos (1 Kor . 3 : 9.), Titus (2 Kor .
8 : 23) , Epaph ras (Fi lemon : 24). Op grond van dit woordgebr uik
worden soms vergaande conclusies getr o kke:n ov·e r de positie van
P-riscilla. Nad,e:: o nderzoek van het •medewerkerschap ' geeft echter
aan dat het 9aat OM een vrij algemee n woor á z onder specifieke
betekenis. remand k an op a.llerlei man i eren meewerken en zo een
b ijdrage leveren aan de voortgang van het evangelie . s omrn.! 9en
ｩｾ ｪｯ＠
als •medewerkers ' bezi g ｧ･ｷｳｾ＠
met het verkondigen van het
e vangelie, zoa ls T i motheüs, Titus , Apoll os. Van anderen kan dit
niét met zekerheid gezegd worden terwijl z e toch ' medewerker'
genoemd •norden, zo;;ila Ut:banus {Rom . 16 : 9) . Je-zus J u_stus (Kol .
4 : 10 ) e . a . Er valt net'gens uit af te leiden da·t de aanduidi ng
' medewerker ' op een officieel ･ ｲ ｾ ･ ｮ ､･＠
positié i n de gémeente van
ｃ ｨｾｩｳｴｵ＠
wi jst. Wat betr eft de nadere u it leg van het e van9elie,
d i e Prisc i lla sa:iH?n met Aquila aan A.pollos heeft gegeven (Hand.
18 : 26), moet opgemerkt worde n dat het daar n i et gaat om een vorm
van o r1de rwijzen io het openbaar in een positie van ge z a 9 en
leiderschap .
Overi9ens is datgêne wat door Pri scil la gedaan werd, na haar
door vele andere vrouwen gedaan zonder a mbtelij ke status . Prof .
d.r . tl . vç n • t Spij ker noemt u i t de ker k9asch i edenis verschillende
vrouwen( " zonder wie d0 gesc hieden is der Reformatie niet
geschreven zou kunnen worden ". • 1
E·uodia en Syrtty ch e - med.êstr-ijders , medewerkers
In Fil . 4 : 2 , 3 noemt Paulus de namen van t •l fee vrouwen, Euodia en
Syn t yche , van wie Hij zegt dat ze met hem in het e v angelie
gestreden hebben en die hij beschouwt als zijn medearbeiders. Wie
de ze vrouwe-n ge•..;eest zi jn, i s moeil ijk vast te stell en . Buiten
de aangehaalde tekst worden ze niet meer ger.oe·md in het Nieu,..;e
Testament . Wat z e gedaan hebben , ka n a lleen worden afgel eid uit
de twee: aanduidingen , die Paul us van hen geeft : 1-medestrijdet:s'
e n ' medea rbeiders ' .
zoa l s boven ree.d s aanqeqeven is ' medearbeider ' of •medewerker•
een algemeen woord . Het gaat om meehelpen in de ruimste z in van
het woord. Hetzelfde geldt v an ' medestri jde r'. I n Rom . 15: 30
spreek t Pä ulus over een met hem strijden in de gebeden . In ril.
1 : 21' gaat he-t over medestrijden voor h·e t geloof i n het e van9elie .
De betekeni s hiervan is zo breed dat het ván Véél ｡｣ｾｩｶ
ｩ ｴ･ｩ￪ｮ＠
in de gemeente kan gelden.
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Maria, Tryfena, Tryfoaa, Peraia - arbeiden in de Hacu
tn Romainen 115 noemt Paulus ae11 aantal vrouwen waarvan hij zegt
dat ze moeieevol .le arb•icL hebben veri:ich t. voot de

liB&R&:

1.§aria

{Rom. 16 :6), Tryfena en Tryfoea (vs . 12) en Peraia (vs. 12}. Het
gaal om werk dat aangeduid wordt als moeitevolle arbeid dat een
onvermoeibaar standhouden vergt <2 Kor. 6:5; 11:27; 2 Tim. 2 :6;
Opb , 2,3).

J\lnia(a) - apostel?

ln Romeinen 16: 7 worden 9enoemd Andronicus en Junias, mannen die

or.dar de apostelen in aanzien staan. sommigen menen dat ln plaats
van de mannelijke vorm Junias de vrouwelijke vorm Junia gelezen
1ou moeten worden. Taalkundig is het dan mogelijk om "in aanzien
onder de apostelen " te vertalen met "onder de ean'lienlij ke
apoetelan". Het argument daarvoor is dat de mannelijke vor1n van
de naam Junias nauwelijks bekend iou zijn, terwijl da vrouwelijke
naam Junia meer gangbaar iou zijn in de oudheid.
Erg overtui9end ia dit ar9umant niet omdat beide na..men niet
veel voorkomen in de ons b•kende Griekse literatuur. Zelfs al zou
Junia êen vrouw 9eweest zijn, dan is ､｡ｲｾ･＠
n09 niet bevezen dat
zij een apostel was. Er ia g•en dwingende taalkundi9e reden om
vers 1 anders op te vatten dan dat de 9enoende personen bekend

iljn en in aanzien ataan in de krin9 van d6 apoetelen.
De dochters van Filippue - profetessen
»and. 21:8-9 geeft aon dat Paulus enige tijd ge!ogo•rd heeft in
het huis van ti lippus, de evangelist, die in Caesarea woonde .
D&zc Filippus had vier ongehuwde dochters, van wie vezmeld wordt
dat. zij p rof"éteerdén. Ovctigens wordt niet alleen van de dochters
von Filippus gezegd dat zij profeteerden ; uit l Kor. 11 blijkt
wel dat pcoXeterende ｶｲｯｵｷｾｮ＠
niet ongewoon zijn .
De vraa9 is hoe dit profeteren gezien moet worden. Gaat het
om een vorm van gezagvol onderwijs en verkondi9in9? Later in dit
rapport zal hierop worden ingeqaan. Ret is evenwel niet uit
H•ndelingen 21 op &e maken of deze vorm van profetie in de
openbare ｳ｡ｾ･ｮｫｯｭｴ＠
v4n de 9eraeente heeft plaatagavonden of in
een besloten groep.
In Hand . 21 is het voorts nog opvallend, dat hoewel de
dochters van Fillppus het charisma van de profetie bezaten , de
proCetie over de ｡ｾｮｳｴ､･＠
9evan9ennem.!n9 van Paulus niet door
een van hen woedt gegeven , maar door een andere ptofeet die bij
Filippus op bezoek koml. En deze profeet, Aqabua, is oen man .

F•b• ... diakonos
Paulus schrijft in Rom. 16:1-2 eén aanbevelinq voor Febe, die hij
een Ｖｬｾｋｯｶ＠
(diakonos) van de ｱ･ｲｮｾｯ＠
te Kenchre6n noemt . De
vraa9 is wat :n.et deze ter• bedoeld wordc. rn ｨ･ｾ＠
Nieuwa Testament
komt het voor in de specifieke betekenis van ieJl)4nd die officieel
aa.n9esteld is in de dien•t der barmharti9heid in de gemeente
(Fil. 1:1; l Ti.11L 3:8,12). Het woord "diakonos' is ･｣ｨｴｾ＠
ook
vaak niec ｾ･ｲ＠
dan een alqemenê aanduiding van een persoon die
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in de gemeente op de een ot andere manier dienstbaar is, zonder
officiëla aanstelling .
vast te stellen in welke betekenis
Het is niet me t ｾ･ｫｸｨｩ､＠
Paulus het woord ' d iakonos ' gebtuikt met betrekkin9 tot Febe .
Sommigen zien daarin een aanleidiog om het denken in de r ichting
va_n een kerkelijk erkend ambt te ove.rraegen. ' 2 Vonweoe de onzeker-

heid over de status en de inhoud van het werk van Fè.be moet
geconcludeerd worden dat er te weinig toereikende 9eqeveos zijn
on antwoord te geven op de VTaaq, wat de verhouding is tussen de
diakones in ROii. 16:1 en de diakenen in 1 ｔｩｾ＠
3:8vv.
De weduwen - 1 Ti.motheUa 5
In l Tim . 5:9vv is sprake van weduwen die tot bepaalde taken in

de 9emcc nte geroepen kunnen worden, mits zij aan bepaalde
voor.waarden voldoen. Deto voorwaarden, uitd rukkelijk genoemd in
vers 10, geven aan dat het om weduwe.o gaat wie r leven duidelijke
bewijzen van godsvrucht laai zien. Bovendien stelL Paulus dat hij
het oog hèeft op oudere weduwen. Hij geeft ook aan waarom hij
jongere ｷ･､ｾｮ＠
uitsluit (vs. llvv . ) . Het is de vraa9 of met deze
weduwen een bepaalde categorie vrouwen in de qemeente wordt
bedoeld die een bepaald kerkelij k e rkend dienstverband vervullen .
Uit de vereisten die aan ､｣ｾ･＠
weduwen gesteld vord@n, blijkt
dat hun taak liqt op het terrein van het barmhartigheidsbetoon .

Het feit echter d•t Paulua

､ｴｾ＠

taak apart vermoldt, doet

vermoeden dat déze ｶｲｯｵｷ･ｬｩｪｾ＠
diaconale arbeid niet zondermeer
golijkqesteld kan worden san wat ､ｯｾ＠
de opzieners en diakenen
werd gedaan.
De vrouwen - 1 Timoth•U• 3: 11
In 1 Tlmotbeils 3 schrijft Paulus over Çe ve reisten ｷｾ｡ｲｮ＠
zij
die in de gemeente dienen, moeten voldoen. In de ｶ･ｾｺｮ＠
2 tot 7
heeft hij het ovêr de opzieners of ouderlingen; in de verzen 8
tot 13 over de diakenen. 'Da.ar tussenin staal iets over vrouwen .
Welke vrouwen bedoelt de apostel?
Het tekstverband maakt het onmogelijk ｯｾ＠
aan alle vrouwelijke
leden der gemeente te denken. Paulus schrijft over ouderlingen
en diakenen. De overgan9 naar vrouwen in het algeme&n ligt d.a.n
niet voor de hand. Zijn dan öe vrouwen van de diakenen bedoeld,
ｺｯ｡ｬｾ＠
de vertalinq NBG'51 suggereert ("(hun) vrouwen "}? Tegen
deze opvat t ing ｾｬｪｮ＠
bezwaren te maken. In de eerate plaats
ｯｮｴ｢ｲ･ｫｾ＠
het bezi ttelijke voornaamwoord 'hun ' in de t ekst.
Vervolgens ligt het ook niot in de lijn van het betoog van Paulus
om nu opeens over de vrouwen van de diakenen te gaan spre ken .
ｄｾ｡ｯ
ｭ＠ is er het meest voor te zegqen om bij deze vrouwen i n l
Ti1n . 3: 11 te denken aan oen derde car.egorie naast de door Paulus
genoemde opzieners en dia.kenen. ｈ･ｾ＠
gaat dan om een 9roop vrouwen
dia tot bepaalde arbeid in de gemeente geroepen wordt.
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