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Vanwege de nadrukkelijke parallel tussen de vereisten voor dé
diakenên (vs . 8) en die voor deze vrouwen (vs. 11} , kan he t gaan
om wer.k dat in na uw verband met het diaconale we rk verricht '"''erd .
Welke de verhouding qeweeat ia tussen de diakenen van da qemeente
en doze vrouwen, laat zich uit de tekst ｮｩ･ｾ＠
｡ｴｬｺｾｮＮ＠
Mogelijk
ia te denken aan het onderscheid in de vroe9-christelljke ké.rk
vaarin diakenen werden bijgestaan door diacones1en die hulpdiensten verrichtten. Er is dan sprake van twee soorten diakenen : de
ene ｡ｯｾｴ＠
ｯｾｶ｡ｴ＠
alle aspecten van het diaconale werk inclusief
de leidinggevende, en de andere ｳｯｲｾ＠
beperkt zich tot ｨ･
pr• ktische werk onder leldin9 van de eerstgenoemde categorie. 0
ｾ＠

6.2. 2 Exegetische opmerkingen bij ee.n a&ntal kerntekaten
ｌ＠
wat boven reeds besproken is , zijn e r enkele ｧ･､ｯｬｾｮ＠
te
vinden in bet Nieuwe To!tament die van bes lissende betekenis zijn
voor hét verstaan van de positie van vrouwen i n de gamèente van
Christus . Achtereenvolgens komen aan de orde: 1 Korinthi ë r s 11
en 14, Galaten 3, Efeziära S en 1 Timotheus 2.
ｎ ｡ｾ

6.2.2.1

1
ｋｯｲｩｮｴｨ

11 en 14
ｾ￫ｲ｡＠

Paulus spreekt in 1 Kor. 14:34 over he& zwi)9en van vrouwen in
de qêraeenté, terwijl in 1 Kor . ll : S aanwijzingen worden 9eqeven

voor het bidden en profeteren van vrouwen .

De

vraag is welke

betekenis beide tekstverbanden hebben en hoe deze uitspraken zich
tot elkaar verhouden .
Statenvertalin9

vertalln9 NSG

1 Kor. 11:5

1 Kor. 11 :5

een icqel ijke vrouw, die
bidt o f profetee rt met onqede kten hoofde, onteert haar
e19en hoofd; want het ia een
en ｨ･ｴｾｬｦ､
･ Ｌ＠
alsof haar het
haar ｡ｦＹ･ｳｮｾ､＠
ware.

Maar i ede re vrouw, die bloots-

ｍ｡ｮｾ＠

hooLds bidt of profeteert ,

doet haa r hoofd ach3ndc aan ,
....ant %ij staat oelijk met ene,
die kaalgeschoren ia.

1 Kor . 1C : 3 C- 35
Da.t uw vrouwen in de Gemeenten

1 Kor . 1C :3C-35

zoals in alle gemeenten der
heili9en moeten de vrouwen in
de gemee nten -zwijgen; want het
i s haar niet vet9und te spreken , maa t zij moet ondêrg e sohi kt bli j ven , 1:0als ook de
wet zegt . en 8le xij ｩ･ｾｳ＠
te
wet en wi llen komen , moe ten zij
thuis baar mannen om ophelde ring vragen; want het staat

zwij9en; want hét Ｑｾ＠ haar niet
toeqela ten te spreken, maar
bevolen o nderworpen te iijn,
qelijk ook de wet zegt. En zo
zij iets willen leren , laat
ha.ar te huis haar e igen mbn nen
vraqcn ; want het staat lelijk
voor de vrouwen, dat zij in de
Gemeen t e spreken.

•>

Vgl. S 4.2 van dlt
Yoetlus ､･ｲｾ＠
ｾ｣｢ｲＡｴＹＱｶｮ＠
ｲＱｰｯｴｾ＠

•••t
ｶ･ｲｷｱｫｾ＠

aangegeven wordt •o• CelYl)e en
ｨｾ｢･ｮＮ＠
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lelijk voor een vrouw te spreken in de 9emöente
Bij de uitleg van deze verzen moeten de ｶｯｬｾ･ｮ､＠
vragen aan de
orde kor:ien : of Paulus hier eê..O ｡｢ｳｯｬｵｾ＠
9ebod tot zwijgen 9eeft
of nlot; of zijn vermaan 9ericht is ｾｯｴ＠
alle vrouwen of niet; wat
voor soort spreken er eigenlij k wordt verboden en wat Paulus
bedOêlt als hij vervijat naar de wet .
Ben absolute regel?

Wanneer l Kor . 14: 34v een absoluut gebod zou zijn, ontstaat er
een teqenstrijdiqheid met 1 Kor. 11 :5. Het i• onmo9cli jk met

elkaar in overeenstemmin9 te brengen dat vrouwen aan de ene ka.nt
moeten zwijqen in de samen komet ｶｾｮ＠
de gemeente an dot zij aan
de andere kant kunnen en mogen profete :r en. Deze rnoeilijkheid is

niet op te lossen door te veronderstellen dat in 1 Kor. 11 een
1nderaoortiqe profetie zou bedoeld ｾｩｪｮ＠
dan in 1 Kor. 14. Zr ｾｩｪｮ＠
9eon ｡ｮｷｩｪｾｧ･＠
voorhanden om ､ｩｾ＠
aannemelijk te maken.
Profeteren wordt ｧ･ｮｯｾ､＠
•la een ｧ｡ｾ･＠
van de Geeat; in 1 Kor.
12:4-11 ｷｯｲ､ｾ＠
dexe 9•v• van de Geest veer onderscheiden van
andere vormen van spreken door de Geest (vers 8, wi jsheid,
kennis) . KortOll, pro!eter&n is spr@ken door de Geest, lllllar niet
alle spreken door de Geest is profeteren. In 1 Xor. 14:14- 19
woedt profeteren eveneena onderscheiden van bidden, zingen en
danken . Het onderscheid m.t tongentaal is met neme 9elegen i n de
veretaanbaarheid en (in verband daarmée} het opbouwend karakter
van de ·p rofetie. flet eigene Vlln de profetie is daarin gelegen,
dat het berust op openbaring (1 Kor . 14: 30) .
Thuia of in de openbare aamenkom.st?
Het is ni et aannemelijk om te denken dat ?aulue het bidden en
profeteren in de thuissituatie toestaat (1 Ror. 11) én in de
openbare sa.:nenkom$t van de gemeente (l l<or . !4) niet 9eooorloofd
acht. ｉｮ｡ＮｾｲｳＬ＠
het qrotere verband van l Kor. 11 spreekt nadrukkelijk over de samenk0tasten van de gemeente (1 Kor. 11;16- 17).
Hetzelfdè 9eldt ｶ｡ｾ＠
1 Kor. 14 . Daar 9aat het ｯｮｾｩｳｫ･｢｡ｲ＠
om een
Situatie van de samenkomat van de ｱ￪ｭ￩ｮｾ･＠
(1 Kor. 14 : 33>. Verder
wordt în l Kor. 14 het profeteren gesitueerd 1n de context van
de gemeentelijke samenkomst, evenals de tongentaal. Ook de aard
van de vermaning die Paulus 9ceft 1 brengt met zich mee dat aan
een opênbare samankomst qedacht moet ,,..orden: wie in tongen
apreokt , sticht alleen zichzelf maar wie profeteert, &ticht ook
anderen. Overigens blijkt uit tal van plaatsen in het Nieuwe
TeataMent dat de gemeentelijke aamenkomst vaak plaats vond bij
mensen aan huis.
De vubouding man-vrouw in de 9emeente

In ｾｬｪｮ＠
｡ｬｧ･ｭｮｨｾｩ､＠
moet met ｢･ｴｲ
ｫ
ｾｮｱ＠
coc l Kor. 11 in bet 009
gehouden worden, da't. de strekking va.n dit gedeelte niet is oaa
iete over hec bidden of profeteren van de vrouw te zeggen; ｨ･ｾ＠
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9aat bier om een veel ｢ｾ･､ｲ＠
zaak, nl. om de man-vr ouw Vêrhouding in de gemeente. De apostel Paulus fundeert de man-vr.ouw
ve rhoudin9 zoals deze in ､ｾ＠
gemeente dient te functioneren, op
de wijze van de schepping ｶｾｮ＠
man en vrouw door God, en de
daarmee door God zelf aangegeven orde voor de verhouding v·a n man
an vrou..,, (lKor. 11 :á·v , vgl. llv). Het hoofd-zijn vao da man ten

opzichte van de vrouw hangt hie:c ten nauwste mee sarnen .
Gaat het hierbij om de vraa9 hoe e:eo gehuwde v.rouw z.lch in de

gemeente dient té gédragen in aanwezigheid van haar echtgenoot?
Of gaät het om de verhouding ｴｵｳｾｮ＠

man en vrouw in het algèmeen?

Vergelijki ng met 1 Kor. 11:3 geeft helderheid . Daar wordt met
nadruk én !n algemene zin gezegd d.;tt Christus het hoofd is vtJ.11
iedere man (grieks : novtóç ￡ｶＶｾＩ
Ｎ＠ Het ligt voor de hand om bij
het ｾ ｷ･､＠
deel van de zin {het hoof d van de vrouw is de man} ook
te denken aan een algemene stelregel : zoals Christus het hoofd
is van iedere man, zo ｩｾ＠
de 1nan het hoofd van de vrouw . Deze
algemene uit$praak kan ook betrokken worder) op de man als hoofd
van zijn eigen vrouw in het huweli jk (v9l. Ef. 5 : 23) . Het qaat
dan om een speciYieke situatie waarin de a l9emene regel wordt
toegepast, die zich niet a lleen tot het huwelijk beperkt . 1a het
beroep op de scheppinq van Adam en Eva (1 Kor . 11,Sv.) lijken de
algemene lijn en de lijn van het huwelij k samén te komen, want
de eerste mensen waren ［ｑｷｾ
ｬ＠ de eerste man en vrouw alsook het
eeJ;ste echtpaar. ｾｬ｡ｴ＠
is nu_ Paulus ' bedoeling in 1 Kor. 11'? ln
vers 5 spreekt hij over elke vrouw (grieks : n6oa ｶｵｾＩ
Ｎ＠
ｏ｡ｾｭ･＠
zijn de r egels met betrek k ing tot het bidden en p rofeteren
alsmede de hoofdbedekk.l ng niet te beperken tot de gehuwdê vrouw,
maar ze zien op alle vrouwen in de ｧ･ｭ￨ｮｴｾＮ＠
e nke le ' 9pl ossin9en ' voor de verhouding van 1 Kor . 11 en 14
ｌｩｾｴ＠

er niet een bepaald spannin9sveld tussen ｨ･ｾｧｮ＠
Paulus in
l Kor. 11 geoorloofd acht en hetgeen hij in 1 Kor. 14 verbiedt?
Voor die probleem zijn verschillende oplossingen aangedragen .
Het meest vérgaand is de opvatting, die eenvoudig stelt dat
Paulus z ichzelf tegenspreekt . Deze oplossing voldoet niet. Het
is onmogelij k i n te zien, dat de apostel in dezelfde brief bi nnen
een beste-k van enkele hoofdstukken twee elkaar zo duidelijk
tegensprekende meningen kan neerschrijven.
Ev·enmLn kan de ｯｰｬｾｳｩｮｧ＠
bevredigen , die ervan uitgaat dat
Paulus in 1 Kor. 14 een regel geeft en in l Kor . 11 een ｣ｯｮ･ｳｩｾ＠
doet. Bij deze visie is het ｯ､ｺｾｫ･ｬｩｪ＠
aan te nemen , dat 1 Kor .
l'i , 3? ( wat Paulus schr ijft , is een "gebod des HEDfltN " } niet
letter l ijk opgevat kan worden . Echter door dit aan te nemen,
wordt de geloofwaardigheid van het apostolisch gezag op een
onaanvaardbare w1jze ondergraven.
Vanuit feministische hoek komt de opvçil:ting van E.S . Fiorenza,
die zegt dat Paulus ze lf wel aanvoelt dat er weerstand te
verwachten is tegen de rest.ricties die hij de vroul>.' oplégt
(restricties die hij zou hebben overgenomên uit de joodshe lleni stlsche propaganda- t raditie} en dat hij een {onei9enlijk)
beroep doet op het ＹｾｺＮ｡＠
van God om z ich tègén kritiek in te
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dekken. Het behoeft weinig betoog dat ook. deze opl.o ssi ng i n de
kring van hen die een gereformeerde schriftbeschouwing aanhangen,

ni et kan wordén aanvaard..
oe opvatting van Calvijn is als volgt : het gaat i n 1 Kor. 11
om de ｲｮｾＭｶｯｵｷ＠
verhouding en roet name de ' uitwendige éerbaarheid
en we:l9evo0gelijkheid' daarvan . Oit. Qogpunt van zedigheid vereist
de apostel dat' de ·.rrouwen het hoofd bedekken. Op de te9enwerpin9,
dat hèt toch vreomd i s ､｡ｾ＠
Paulus de vrouw verbiedt om met

ongedekt. hoof d te profeteren als hij even later het de vroów
helemaal verbîedt om te s·p reken in de samenkomst " antwoordt

Calvijn dat Paulus weliswaar het profeteren door

ｶｾｯｵｷ･ｮ＠

afkeurt,

maar omdat dit niet hét hoofdonderwerp i s in 1 Kor . 11, de

argutnentat ie ervoor uitstelt tot hoofdstuk 14. Ook deze opl ossing
doet geen rech t aan l Kor. 11, waar het bidden en proféterén van
de vrouwen nlet wordt genoemd als iets dat ter discussie staat.
Welk spreken wor dt verboden?
ｾ｡ｮ･ｲ＠
evenwel toch het spreken in de samenkornsc van de gemeente
wor.dt verboden {l Kor. 14 ) , welk spreken i s dit dan? He t in 1
Kor . 14:34 9ebrulkte werkwoord voor spreken (grieks: .hall.el..,) heeft
een ｾｯ＠
a l gemene beteken i s, dat men soms heeft betoogd, dat
bedoeld zo u zijn, dat da vrouwen in de ke rk over allerlei
ondi?rwerpoo zate.r:i te 'klet5'en ' , ｖ･ｲｾ＠
35 tn<iakt echter duidelij k,
dat de aposte l iets anders voor oqen heeft. Hij zegt niet dat
alleen dê praatgrage vrouwen eens st il moeten zijn (zouden er
trouwens ook geen praatgrage mannen zi j n 9eweest?) , maar hij
ver biedt alle vr ouwen te spreken . Als onzînn!q of onnodig gepraat
in de samenkomst van de gemeente door Paulus aan banden gelegd
zou ""orden door de betreffende voorschriften, dAn ligt he t i n de
lij n der ver.w achti_r1q dat hij de vr:ouwe-n zou opwekken om in plaats
ｶｾｮ＠
nutteloze 9raat iets nuttigs en ｳｴｩ｣ｨ･
ｬｩｪ
ｫｾ＠
te zeggen. Dat
schri jft de apostel echter niet . Hij geeft duidelijk aao dat hij
wil dat de vrouwen 'Z '.l llen zwijgen .
In het licht vao 1 Kor . 11:5 is duidelijk , dat dit geen
absoluut zwi jggebod of spreekverbod voor de vrouw 9enoemd kan
worden. Het zou ongerijmd zijn te menen, dat de vrouwen van
bijvoorbeeld het zingen en bidden waren uitgesloten . Blijkens 1
Kor . 11 kon een vrouw ook deelnemen aan het profeteren. Het gaat
dus om een 9ekwalificeerd soort spreken dat hen verboden i s . Hoe
is dat op te vacten?
Velen hebben erop gewezen, dat het onderricht in de oudchri stelijke kerk kon plaat s vinden in de dialogi sche vorm van
vtaag en antwoord. Hand. ·20 : 7vv zou d.aarvan een voorbee ld :zi j n
(vgl . Hand. 17, 2.17v) . Paulus zou nu .b edoelen dat de vrouwen in
de gemaente uitges l o.ten zijn van deze discussies. Men h·e eft wel
veronderste l d, dat deze vrouwen met extra moeilij ke vragen
kwamen, ....aardoor zij hun eigen mannen in verlegenheid brachten .
Op deze wij ze zouden zi j niet h·uo plaats weten ｴｾｧ･ｮｯｶｲ＠
de man,
c;i.ie zij zouden ovér·t roeven. ｾｬ｡ｴ＠
Paulus ver.biedt, is dit dominerend en tevens orde-verstorend gedrag van de Korinth i sche

ＭＶｾ

Ｍ

vroUwén.•• Deze verklaring roept de kwestie op of vragen die
netjes op tijd gesteld worden , en die niet interrumpere nd,
overtroevend of belérend zijn, wel door de vr ouwen gesteld zouden
mo9an worden? Wanneer het in dit tekstgedeelte alleên zou gaan
om een ordemaatré9el voor de 9ehuwde vrouw die haar man niet
publiekelij k in verleqenheid maq b r engen, dan liqt daarin de
consequentie opgesloten dat een ordelijk spreken van de vrouw
niet verboden ｾｯｵ＠
zijn, hetgeen des te iceer zou 9elden voor de
ongehuwde vrouw. De pointe waarom het gaat, ie echter niet dat
Paulus in deze verzen de 9renzen aangeeft vaarbinnen het spreken
van de vrouw wel of niec aanvaard.baar zou zijn, maar hij 9ebiedt
haar te zwijgen. Anders 9eze9d: hij verbiedt hoer een gequalificeerd soort spreken. De aard en betekenis van dit apostolisch
voorschrift rei kt verder dan alleen de huwelijksverhouding van
geme:ente l ed.e n in Korinthe. Het r .a a kt de orde die God in a l le
gemeenten wil zien, 9e9rond als zij is op gezagsverhoudingen die
in dé scheppi ng zijn gegeven . De volgende overwe9in9en hebben tot
dete overtuiging geleid.
Aan wie de vrouwen onderqeschikt moeten blijven, ｷｯｾ､ｴ＠
ｮｩ･ｾ＠
ven:1eld in 1 Kor. 14:34. Het liqt in de lijn van de boven9e9even
uitleg van l Kor . ll:lvv on te denken aan de positie van de vrouw
ten opzichte van de man in de haar van God 9e9even orde bij de
$Chtpping. Dac in vers 35 over •hun e!qen 1SB.nnen• wordt gesproken, möakt wel duidelijk dat deze regels allereerst bet..rekkin9
hebben op de gehuwde vrouw. Overiqens moet daarbij in 9edachten
gehouden worden , dat de huwe.lijk.se- ver h"Oudinq in de thuissituatie
model staat voor de m4n-vrouw verhouding in het alq•meen in ｨ ･ ｾ＠
midden van de gemeente, zoals reeds naar voren ie 9ekomen bij de
bespreking va n 1 Kor . 11 : 3, 0v .
De interpreta t ie die het spreken verklaar t ata Ｇｩｮｴ･ｲｵｭｰ
･ ｮｾ＠
de vraqen ' lijkt vooral in9egeven te zi jn door het gegeven uit
vera 35, dat zij t huis hun vragen moeten stellen. Het gaat echter
niet alleen om incerrumperende vrage n, maar om elke vorm van
spreken die ｾ｡ｴ＠
betreft toon en inhoud de zucht tot domineren
laat uitkomen. Hee zou in de thuissituatie overigens net zo
ongepast en ｯｮｧ･ｳｾｬｩｪｫ＠
zijn, als de vrouw daar haar man in
verleqenheid bracht met onbetamelijke vraqen. Waar de apo$tel
tich teqeo ｫ･ｲｾＬ＠
is het verstoren vart de orde die God heeft
9e9êvén voor de verhoudin9 V4n ma.n en vrouw. Wat in dte zin ordeverstorend zou zijn in de thuissituatie, is het zeker ook in de
samenkomst van de gemeente. Daarom valt niet in te tien, dat he t
zwijqgebod a lleen voor de gehuwde v rouwen zou gelden eo niet voor
de vrouw in het a lgemeen.
Zen ordemaatregel?

Het is wel oogelijk l Kor. ＱｾＺＳＴ＠
als ordemaatre9el op te ｶ｡ｾｴ･ｮ＠
(vers 40 geeft samenvattend aan, dat Paulus' voorachriften
i nderdaad de orde van de gemeente raken), maar dan betreft het
••
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een algemeen geldende orde. Jtet gaat de apostel niet a.Lec;hts om
het rechtz etten van oon Korinthisch inc ident , maar om het
terugleiden van deze 9emee1\te tot de van God gewilde orde, die
in alle kerken géldL (vera 33} . Bij die orde hoort , dat de

vrouwen de hun van God qegeven plaats respecteren. Die orde wordt
verstoord door hun spreken in de gemeentê. De wijze waarop de
Korinthische vrouwen a•n het woord kwamen was ordeverstorend en
Ｙ･ｺ｡ｳｯｮ､ｲｭｾｪＮ＠

Iedere vot11 van ordeverstorend ｾｮ＠ qeza9sondennijnend spreken
wordt echter verboden. De reden daarvoor wordt in de context
aangeduid met de woorden dat God geen God van wanorde ia. inaac van

vredê (v$. 33). De orde voor de leiding van de gemeente mag niet
worden verstoord, verankerd als ｾｩｪ＠
is in de met de schepping
9e9even verhouding voor man en vrou,.,.. Een beroep op de Geost en
op do gaven van de Geest doet deze orde niet teniet. Vrouwen zijn
niet uitgesl oten van de Geeateegaven. He t blijtt hen echter we l
verboden daar op een ｾｯ､｡ｮｩｱ･＠
wijze mee ｮｾ｡
ｲ＠
voren te treden in
de gemeente, dat de van God gegeven orde zou worden verbroken.
Voor hat laidinggeven aan de 9emeente heeft God 9ezagsverhoudingen 9e9even, gegrond in de schepping . Die verhoudingen zijn van
blijvende aard . Het leidinggeven aan de gemeente ia daarbij
weqgéle9d voor de -nan. Het werkwoord bypora5SOID41 (grieks: ónoZ

1ooooua1, vers 34) betekent hier dan ook; een ziçh in gehoorzaam-

heid schikken naar de van Cod. gegeven en door God gewilde taxis
(qrieks: ｴ
ｴ ｾＮ＠
orde, vera 40).
Hoe de samenkomsten ｶｾｮ＠
de geraeente in Korinthe et concreet
hebben uitgezien, in welke vorm en met wat voor inhoud het
proteteren Ｙ･ｾ｣ｨｩ､＠
en hoo de verhouding daarvan was tot het
leidin99even en het onderwijzen in de apostolische leer, is niet
echt duidelijk. Wellicht spealt ook het onderscheid tussên - wat
vandaag ｧ･ｮｯｾ､＠
zou kunnen worden - blijvende •m.bten en verdwij·
nende gaven een grotere rol dan ménigeen wil aannemen . Ret
ontvangen en doorgeven van een profetie was een incidenteel
gebeuren; bet leiding9even aan de gemeente is eon blijvende
aan9ele9enheid. On9eachc de vraag of de profetie te beschouwen
ie als een gave die nel als het ｡ｰｯｳｾ･ｬ｣ｨＦ＠
alechts bij de
tunderende begintijd v•n de chrisLelijke kerk ｾｨｯｲ､･＠
(Sf.
2:20), is ､ｾｩ･ｬｪｫ＠
dat de apostel wel de vrouw mede begrepen
ｾｩｴ＠
in het ontvangen van ｢ｩｪｾｯｮ､･ｲ＠
Geestesqaven, maar voor haa r
9een taak ziet weg9ele9d voot het blijvende, leidinggevende en
qezagvolle onderricht van de 9emeente . Ondank• ellerlel ondarlin9e verschillen in de gemeente.n va.n toen , verplicht l?aulus de
9emeente te Korinthe zich te conformeren aan de qoede orde die
in alle gèmeent&n wordt gehandhaafd inzake de verhouding man an
vrouw. ｾ･ｴ＠
gaat om een al9ameen geldend 9ebod.
Op grond hiervan noemt d• apostel bet in vers 35 'lelijk' voor
vrouw om te spreken in de ｱ･ｭｮｾ
Ｎ＠ Dit wordt door f.J . Pop
en vele anderen opqevat als een verwijzing naar de algemeen
91ldande fatsoensnorm. Paulus zou- vo!qena de:• visie een
theologische iegitimatie bieden voor dit fatsoensbesef ｾ＠ Met
verwijzing naar Calvijn d11 zegt dac het hier om middelmatige

"n
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din9en 9aat, zou dan de regel ' andere tijden , andere zeden '
kunnen worden toegepast. Deze Mening doet echtex nocb aan Paulus
noch aan Calvijn recht. Calvijn maakt bij zijn commentaar op vers
34 de niet voor tweeërlei uitleg vatbare opmerkin9, dat het
ｬｾ･
ｲ ｡ｭ｢ｴ＠
de vrouw niet toekomt. Zijn opmerking bij vers 35 inzake
ｭｩ､･ｬｲｮ｡ｾｧ＠
dingen raakt niet ､ｾ＠ openstelling van het leerambt,
ｭ｡ｾ＠
de wij ze waarop vrouwen met hun vragen komen . Daacvan geldt
dat oi&ts ongeoorloofd is dan a lleen wa t met de ｢￨ｴｾｭ
ｬ ｩｪｫｨｾ､＠
en stichting strijdt. Ook al zou het aangeslot en hebben bij de
a l gemene fa tsoensnorm van die dagen dat. het lelijk staat voor een
vrouw om te spreken in de gemeente, dan nog is voor de apostel
een andere motivatie van doorsla99evend gewicht, namelij k dat
zulk gezaghebb.e nd spreken van de vrouwen ingaat tegen de orde van
God (vexa 33) en de wet van God {vers 34) . Daarom s t aQt het
lelijk (ver• 35) .
Zou men bij l Kor . 11 : 2-16 no9 de vraag kunnen stellen of dit
nu wel of niet betrekking beeft op de samenkomst van de ge,meente,
in l Kor. 14 is dit niet ondt>idelij k. Het herha.ald 9obruik· van
de woorden "in dê gemeentê(n) " in vers 33,34 en 35 en het feit
dat doi:e woorden gecontrasteerd "''O'r den met het thu i s stelleo va.n
ｶｾ｡ｧ･ｮＬ＠
geeft op niet v-0or ｴ ｷ･ｾｲｬ￩ ｩ＠
uitleg vatbare wijze aan,
dat dé apostel bet de vrou....•en in de specifieke ｳｩｴＮｵｾ･＠
van de
samenkomst van de gemeente verbiedt. zo te spr eken, dat de van God
9egeven o r de en ｧ･ｺ｡ｳｶｲｨｯｾ､ｩｮ＠
ｷｯｲ､ｾ＠
doorbr o ken . De pr ofeten
moeten nun plaats weten : laten zij ieder op hun béurt spreken ,
en laat de een voor de ander kunneö terugtreden . De vrouwen
moeten ook hun plaats weten: hun t aak ligt niet in het openbaar
spreken , het onderrich ten van de 9emeente. De mannen geven
geza9hebbénd ondérricht en spreken in do qemeente(samenkornst) .'
､ｩｾ＠
gekwalificeerde soort spreken is de vrouwen verboden .
Twee pij iers van het zwij ggebod

Het verbod om op deze speciÎieke wijze te spr eken in de gemeente
rust op twee pijlers : het beroep op de wet (vers 34), en het
beroep op Paulus ' apostolisch gezag {ver.s 37) waarmee hij het
qebod van Christus doorgeeft aan de qemeente . Paulus claimt
4postolisoh gezag voor de v·o orsc.h riften die in het voorgaande
gedeelte zijn gegeven .
van belang hiér b i j is ook op te merken, dat deze voorschriften
weliswaar zijn zijn toegespist op de Karinthische ｳｩｴｾ｡･Ｌ＠
ｭｾ｡ｲ＠
niet uitsluitend op Rotinthe alleen van toepassin9 z ijn . Dé
apostel ｶ･ｾｭ｡ｮｴ＠
deZe gemeente om zich niet in een uitzonderingspositie te manoeuvreren ten opiichte van de anQere gemeenten . Dit
9eldt des te sterker , wanneer het juist is om het slot van vers
33 te zien als bet begin van de 'Zin , die in vers J4 doorloopt.
Wat hi j deze gemeente te Korinthe aan apostolisch vermaan ｾ Ｎ ｱＮ＠
gebod van de HEER! doorgeeft, is ge.h eel in overeenstenuning met de
gang van ｾ｡ ｫ･
ｮ＠
in ｡ｮ､･ｾ＠
gemeenten . Re t gaat in 1 Kor . ｬｾ＠ ､ｵｾ＠
niet om een qelegenhê idsargumentatie, maé'.Lr om de qoede orde 2oals
die die·n t te gelden in elke gemeente van ｃｨｲｩｾｴｵｳ
Ｎ＠

-61-

ｾｬ｡ｴ＠

bedoelt Paulus nu met z i jn beroep op de wet? Het woord

'nomos ' {grieks :

ｶﾵｯｾＬ＠

wet} kan meer dan één betekenis hébbén.

?-1et Pro.f . Van Genderen ze99en we echtér , dat het oiet aanga.at om·

bij de verklaring van de woorden ' zoals de wet ｾ･ｧｴ
Ｇ＠
vijf
op te sommen (de ｶｩｪｾ＠
boeken van Mozes ; het 9ehole
Oude Testament ; apostolische vermanin9en ; de Romeinse wet; of
ｾｯｧ･ｬｩｪｫｨ､ｮ＠

Joodse vooJ;schriften) en vervolgens me·t çie opmerkin9 dat het niet

9o·e d. duidelijk is wat Paulus precies bedoelt , aan de wet voorbij
te gaan ! "De apostel verwijst ie.k er naat: een norm d i e God gaf en
niet naar een menselijke wet of norm" . •s tîe hebben te denken aan

het Oude Testament . In Rom. 3 :19 en 1 Kor . 9 : 8 vinden we een
vergeli jk.baar spraakge.b;r:uik. Als Paulus daar de woorden "9elijk
de Wet zegt" hanteert , vErrwijst hlj in da laa tstgenoemde tekst
onmis kenbaar naar de wet van Mozes en in de eerst9enoemde naar
het g·e hee l van het Oude Test.;ii:nent {zie de veelheid van citaten
uit het Oude Testament in de verzen 9-18) . ｅ･ｾ､ｲ＠
a l i n l Kor.
14 verwees Paulus naar de wet, ｮ｡ｭ･ｬｩｪｾ＠
i n vers 21 . Het ､｡ｾｲ＠
qe9even citaat verwi j st naar Deut . 28:49 en Jes . 28 : 11 . De
uit.drukking "de wet zegt" , a l s verwijzi ng naar het Oude Te$tament, komt bij Paulus dus wel vaker voor. Er i s echtcY in het
Oude t estament niet een specifieke tekst of gedeelte aan te
wij zen, waar: het ｧ｡ｾＮＭｴ＠
o ver vr;ouwèn die moeten z•""ij9èn . Er is veel
voor te zeggen dat Paulus hier noq steeds het 9e9even in
gedachten heeft, waarnaar hi j al eerder verwees, toen het çing
om de man-vrouw Vêrhoudin9 in verband met de goede orde in de
gemeente : de orde die God bij de ｳ｣ｨ･ｰ
ｾ ｯｧ＠
van man en vrouw
gegèvèn he·ett {l. Kor . ll : Sv; Gen . 1 : 26v; Gen . 2 : 18\n.!). Het is ook
mogelijk dat Paulus hier niet denkt aan één of enke l e specifieke
teksten ｯｾ＠
gedeel ten , maar aan het 9etui 9eni s van het Oude
Testament als 9eheel. Het beroep op de wet vérwij s t dus niet naär
(abbijose t raditi es of synagogale gebruiken ; Paulus ' beroep op
de 'Wèt draagt het k-a rakter van een beroep op een gezaghebbende
norm en daaraan moeten alle eventuel e bezwaren en tegen•...·erpinge!l
van de gemeente Ko rinthe ondergeschikt 9emaa.kt worden.
6 . 2.2 . 2 Gal.aten 3
Vanuil de bredèr e context van GalQten 3 kunnen l ijnen getrokken
worden naar Gal.. 3 : 28 , ,,,.aar qêze9d wordt dat alle ｱ･ｬｯｶ
ｩ Ｙｾｮ＠
één
zij n in Christus .
In aa-n sl .u itin9 op Gal. 2 :15- 21 wi jst Paulus in Gal . 3:1- 18 op
de rechtvaa'tdiging door het geloof in Christus als de enige weg
t o t behoud . Dé rechtvaardige zal ｵｩｾ＠
het geloof l even (vs . ll ) .
In ､ｩｾ＠
hoofds tuk wordt 9ewaarschuwd voor Judaïstén , die de
Ga la ten - voor een belangrijk deel Uit de he idenen afkomstiq
(Gal. 4: 8vv . ) - tot. een ander (•. 11ettisch) evange lie wi llen
overhalen (Gal. l:6v). Paulus plaatst he l geloof te9enover dè
•"•er.ken der wat {vs. 3, 5 , 10) . Het gaat t en diepst e om de vraa9
of de mens door eigen workan of door het werk van Christus
t$

J, ""n Gendore.n. llrou10•1t !Il' d• -crJ•nllt " vro11"i'n ' " h•t ••.ln 1 .l.Nlt• l iJ"
I' · •16.

.,as.

｣ｯＢｾＬ＠

tt•>
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gerechtvaardigd wordt . De prediking van ｨ･ｾ＠
geloof (vs . 2 , 5) i s
de predikin9 van het evangelie (vs. 9} , waarin Christus' ｾ･ｲｫ＠
centraal staat . Hij ｨｾ･ｦｴ＠
de vloek der wet gedragen (vs. 13} . Dat
maa'.<t dé weg vrij voor de oproep tot geloof in Hem . Reeds Abraham
wêrd door_ dit geloof gerechtvaardigd, en allen {ongeacht of zij
af)comstig zijn uit het joo.d se volk of niet, zie ver$ 4 en 8 ) die

ditzelfde geloof hebben, delen in dezelfde zegen (vs. 9) . Deze
zegeo-in-Christ\1s (vs . iq) staat tegenover de vloek der

\rilèt

(vs.

13) .

to de volgende perikoop Gal. 3 : 19-29 gaat het nog steeds om
hetzelfde thema , echter nu ｾｯ･ｧｳｰｩｴ＠
op dé vraag hoe de wet
zich verhoudt tot het 9eloo.f. Enerzijds worden wet en geloo t
tegenover elkaar geplaatst, als onder ' wet. ' •...•ordt verstaan de
po9ing om langs de weg van eigen ｷｾｲｫ･ｮ＠
gerechtigheid voor God
te verkrijgen . Anderzijds wordt de betekenis van de wét door
Paulus gehandhaafd om krachtens haar voorbereidende pedagogische
functie - op onedekkende wijze - te leiden tot Christus, met Wié
wij door het geloof vereni9d worden. ln vers 27-29 spréekt Paulus
ovér deze eenheid van de gelovigen met Christus.
Galat en 3 : 27-29
Statenvertaling
zovelen ｡ｬｾ＠
gij in Christus gedoopt iijt, hebt gij
Christus aangedaan . Da9rin is
noch Jood noch GrieK; daarin
is noch dienstbare noen vrije;
Qaarin is geen man en vrouw;
wan t gij allen zijt één in
Christus Jezus . En indien gij
van Christus zijt, zo zijt 9ij
dan Abrahams zaad, en naar de
beloftenis erfgenamen.

l\1an t.

vertaling l'iBG
W"aot gij allen, die in Christus 9edoopt zijt, hebt u met
Christus bekleed . Hierbij is
geen spra)(e van Jo6d of Griek,
van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij a llen
zijt immers één in Christus
J ezus. Indiên gij ou van
Christus zijt, dan zijt 9ij
zaad van Abraham, én naar de
belofte erfgenamen_.

Hèt punt waarom het Paulus gaat is , dat zonder nationaliteit,
socia l e status of sexe in aanmerking te nemen allen door hét
geloof gerechtvaardigd worden (vs. 24) . Allén zijn kinderen van
God (vs. 2 6), hé·bben Christus aangedaan (vs . 27) en zijn
erfgenamen volgens de belofte (vs. 29). Het gaat dus om de
verhouding van de mens tot God . lt!a.nnen en vrouwen hèbben door hot
geloof ､｣ｺ･ｬｦｾ＠
verhouding tot God door Christus. Voox joden en
heidenen en ｶｯｾ＠
slaven en vrijen geldt hetzelEde. In ｇ｡ｬｾ＠
ＳＺｾｶＮ＠
heeft Paulus reeds erop gewezen, dat ook de heidenen deelgenoot
van dez-e lfde zegen kunnen worden, zoals reeds aan Abrahani
beloofd . In Gal . 4 : 7 wordt gez·e9d dat alle gelovi9en niet meer een
$laaf (dienstbçre) maar een kind van God zijn.
De eenheid in Christus van man en ｶｾｯｷ＠
stelt voor de vraag
welke pr.aktiscbe consequenties deza woorden van Paulus moeten
hebben. Soms wordt aangenomen dat de apostel zelf n iet in ｳｾ｡ｴ＠
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is geweest de nieuwe eenheid concreet gestalte te 9even in de
gèmeenten. Paulus zou zich in zijn leven slechts op het eerste
punt hebben kunnen concentreren : de qèlijkheid van jood en Griek .
Aan de gelijkheid van man co vrouw zou hij niet meer ｴｯ￩Ｙ･ｫｾＰｮ＠
zijn. Geheel anäers is de mening ｶｾｮ＠
hen die Paulus beschouwen
ais een van de meest révolutionaire ｳ｣ｨｲｩｪｶ･ｾ＠
ｾ￮ｴ＠
de oudheid
wê9C?ns zijn radicale opstellin9 voor de bêvri.j ding van v.rouwen

en de erkennin9 van hun 9elijkwaardigheld.
De mening dat Paulus -zelf er niet voldoende aan toeqekomen is
om de pxaktische conaequenties vart zijn in Gal . 3 ; 28 beleden
ｯｶ･ｲｴｾｩｧｮ＠
uit te werken (omdat hij daaxvoor te kort geleefd zou
hebben of belemmerd werd door sociale, maatschappelijke of andere
factoren) moet als onjuist van de hand qewezen worden. iiant hét
gaat hier niet om gelijkwaardigheid maar om de eenheid van mannen
en vrouwen wat betreft hun relatie tot God. Die eenheid is niét
zozeer ce:n doel om naar te st.reven i n een ,"erré toekomst1 maar
het is d.e werkelijkheid waarin de gelovigen 2.ich reeds nu mogen
verheugen .
De drieslag jood-Grie.k, .slaa.f-vrije., mannelijk- vrouwelij -k is
ook wel. bekend µit buitenbijbelsa bronne.n. Ook a l maakt Paulus
van een bekende drieslag gebruik, toch mag duidelijk zijn dat het
onderscheid. tus sen een slaaf en een vri je eén andersoortig
ondérscheid is dan dat tussen oen jood en een heid·e n of tussen
een man en een vr ouw. Paulus ,,..il zeggen : welke onderscheidin9-e o
er ook onder de mensen zijn , in Christus zijn alle gelovigen één.
In het geloof zijn z.e samen verbonden met Christus en wordt
niemand op grond van maatschappelijke status, afkomst of sexe
uit9èslotên. zo diént men ook elkaar te aanvaarden in de gemeente
en heeft niemand het ｲ･｣ｨｾ＠
om op 9rond van maatschappe l ijke
status, afkomst o-f sexe zich te verheffén bo·v en êen andor.

Eenhoid in qeloof - o&nheid in functies?
Het is een belangrijke vraag of de in Gal. 3 : 28 beleden eenheid
van de 9elovi9eo nu ook zonder-meel:' bete kent of allen tot dezelfde
taken en funoties in d@ gemeente qeroepen kunnen worden . Vloeit
uit de soteriologisch bepaalde eenheid ook een functionel e
etrnheid voort? Deze opvatting wordt aangehanqen door hen die
Galaten 3 een hermeneutische prioriteit wil l en toekennen ten
opzichte van andere schriftplaatsen . Echter in het tekstv·e rband
wordt: daar niet: over gesproken . Daarom is voorzichtigheid .geboden
bij het trekken van conclusies.
Een vergelijking met 1 Kor. 12 is verhelderend . Het valt op
dat Pau l us zowel in Gal. 3: 28 als in 11<.or. 12:12-13 ｮ｡､ｲｾｫ･ｬｩｪ＠
spreekt over de geestelijke eenheid van de ｧ･ｭｮｾ＠
in Christus.
D.'larbij noemt h ij in 1 Kor . 12 : 13 twee van de drie cat,e90.rieën
die ook in Gal . 3:28 te vinden zijn. Joden e n Grieken1 dienstknechten en vrijen : i ij zijn a llen door één Geest tot één lichaam
-gedoopt. De strekkin9- is ver9elijkbaar met Gal . 3,20. Binneo de
ene gemeente deelt de Heilige Geest verschillende gaven uit . Niec
iedereen wordt echter tot ､･ｺｾｬｦ＠
taken 9eroepen. Er kan eenheid
in de gemeente zijn en teçelijk sprake zijn van ｧ･ｾ｡ｳｶｲｨｯｵＹｩＭ
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en , die God. binnen de gémeerlte heeft gegeven en qellonorcerd wil
zien (1 Kor. 12:28v) , Aan de door de Geeàt 9estichte eenheid in
het geloof binnen de gemeente wordt geen ｡ｦ｢ｸｾｵｫ＠
Ｙｾ､｡ｮ＠
door de
ge2a9sverhou.d1.ngen, die binnen Q.e gemeente nodig zijn om haar te
leiden en te verzorgen. Dat in dat opzicht de vrouwen van
leidinggevende taken worden uitgesloten {l Kor. 14 : 33-35) is voor
de apostel geen probleem. Uit niets blij kt dat de beleden eenheid
onder spanning wordt gezet door de bepalingen die het leidinggeven aan de gemeente betreffen. De eenheid stelt in staat de door
God 9c9even orde te l aten functiorleren zonder daarbij te geraken
in ｰｯｳｾｴ･＠
van meerder- of minderwaardigheid .
Terecht is erop gewezen dat er een verschi l is in de wi jze
waarop ｩ ｾ＠
Gal . 3:28 de drie categor i eën na9st élkaar worden
9eplaat9t. Na de woordparen jood of Griek, slaaf of vrije, volgt
niet man of v.rouw {aner of gunè), maar ' mannelijk en vrouwelijk.'
(arsèn en thèlos) . Hoewel d it woordgebruik de interpre tatie van
het vers Jliet fundamenteel be:tnvloedt, maakt het .,..•el duidelijk
dat de drie woordparen n i et op eenzelfde wijze naast elkaar
geplaatst ;.ooxden . Het zijn drie geheel eigensoorti9e cate9oricl!n .
In tegenstellin9 tot het onderscheid tussen joden en heidenen en
tussen slaven en vrijen is het onderscheid tussen mannelijk en
vrouweli jk door God ｚｾｬｦ＠
bij de scheppi ng ge9even. Paulus '
woord>ebrulk herinae r t 4an Gen. 1:i1 (via de Septuaginta). Bij
ondersche.i dt die woordpaar van dé andere woordparen. Tet;wi jl de
andere ondersche!din9en gekomen zijn na de ｾｯｮ､･ｶ｡ｬ
Ｎ＠ behoort het
onderscheid tussen mannelijk en vrouwélijk bij de scheppi ng .
l)e in die schepping door God qegeven en gewi l de verhoudingen en
ordé (Gen. 2) wordt door Paulus niet o ntkend of krachteloos
gemaa·k t. Beter is het ｾ･＠
spreken over door Christus geheiligde
verhoudin9en. Daardoor wordt niet ieder ondet:scheid opgehev·e n
Ｒｯ､｡ｾ＠
het man - of vrouw-z i jn geen aandacht meer behoeft in de
gemeente. Het onders·t reept rJ,a t de: e i genheid van man e n vrouw
afzonderlijke alleen maar kan bestaan b i nnen dé i n Ct1rîstus en
door iijn Geest gegeven eenheid en op basis van de door God in
de sc:heppi rlg gélegde orde.
OOk op andere ｧｾｩｪｰｴ＠ｬ｡Ｄ･ｮ
Paulus terug op de schepping van
man en vrouw {l Tim. 2 : 13v), otn hun onde-r scheiden pos itie in de
ordening van het 9emeen·t eleven aan te geve n . In het Nieuwe
Testament is bij de ordeni ng van het gemeenteleven ten aan%ien
van de vraag wie tot het geestelijk leiderschap i n de gemeente
geroepen worden, geen speci f i eke ｲ･ｳｾｩ｣ｴ＠
voor heidenen of
slaven te vinden . Met betrekking t oe de man-vrouw verhouding
geldt -0chtcr {in tegenstelling tot de ander e woordparen} dat er
een op de schepping teruggaande verhoudi ng en ordening is, die
in de gémeente niet wordt t eniét9êdaan 1 maar geêerbiedigd en
9ehciliqd . zonder de terminol o9i e over te nemen, kan hier
aangesloten wor den bij het waarheidselement in de rèdéner! nq van
prof. J. Hovius: hij 9êbrul kt Galaten 3 om het essentiële van het
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behoren tot de gemeente van Christus te onderscheiden vao het
accidenté'lé. •G

6.2.2.3 Efeziërs 5
Bijzondere aandacht vraagt het gedeelte Efeze 5,21-33. Het maakt
deel uiC van wat wèl 'de huistafels ' wordt genoemd . In deze
huistafels wordt. bet alledaagse l even 9e.z et in de lichtkring van
het evangelie en de daa.rmèe verboitden levensvernieuwing (vql .

Kol. 3 : 14 - 4 : 1; 1 Tim. 2:9-15; Tit . 2 : 4-5; l Petr. 3 : 1- 6). De
huis regels richten zic"h tot bepaalde groepen in de gemeente , die
elk worden ｡ｮｧ･ｳｰｾｯｫ＠
in hun ei9en s i tuatie. Wat de vorm
betreft zijn dèzé v·e :rmanl1\9en verwant aan de toenmalige joods hellenistisché t r aditie, maar de inhoud verschi lt daarvan doordat

ze steeds heenwi jzen naar Christus als héilbewerker en Hi.ERE . ｾ
Ｑ＠

Efeziërs 5:21-33

Statenverta ling
El.lcander onderdani9 zijnde ln
de vreze Gods . Gij vrouwen ,
'"eest aëln uw eigen .mannen onderdani g, galijk aan den Heere; ·want de man is het hoofd
dér vrouw , gelijk ook Christus
het Hoofd der Gemeente j,s; en
Hij is de Behouder d«s
lichaams . Daarom, gelijk de
Gemeente aan Chriatu$ onderdanig is, a lzo ook de vrouwen
aan haar eigen mannen i n a lles . Gij mannen, hebt uw ei9en
vrouwen lief, gelijk ook
Christus de Gemeente liefgehad
ｨ･ｾｴ
Ｌ＠ en Zichzelven voor haar
heeft overgegeven; opdat Hij
haar heiligen zou, haar gereini9d hebbende rnet het bad des
wa ters door het t\foord; opdat
Hij haar Zichzelven heerlijk
zou voorstellen , een .Gemeente,
die geen vlek of ｾｩ ｭｰ･
ｬ＠ heef.t,
of ｩ･ｾｳ＠
dergelijks , maar dat
zij zou heilig zijn en onberispeliJ k. Alzo zij n de mannen
schuldig hun eigen vrouwen
lief te hebben, ge l ij k hun
e i 9en lichamen. Die zijn ei9en
ｶｾｯｵｷ＠
liefneeft, die heeft
4'
•?

:J .

110."' ""•

:.i o :

i..

vêrtaling NBG
weest elkandel:' onderdanig

.O• po•it-J" ,,.." 11" "r'""' I n c11r: • t 1>11 ' i•r..t , !!n•• li
f'loo:, JS(•11J•r11.
i n Chr1cftll t ($OfSO Cltt), ＱＡｾｴｰｯｮ＠

t••

lil

de vreze van Christus. Vrouｾ￩ｮＬ＠
weest aan uw man ｯｮ､･ｾﾭ
danig als aan de Hére, want de
man is het hooEd van zijn
vrouw, evena ls Christus het
hoofd is zijner gemeente; Hi j
is het , die z i jn lichaam in
stand houdt . Welnu, gelijk de
gemeente onderdanig is aan
Christus, zo ook de vrouw aan
ha ar man, in ｡ｬ･ｳｾ＠
r-iannen,
hebt uw vrouw l i ef , evenals
Christus zijn gemeente heeft
l i efgehad en Zich voor haar
over9egeven heeft, om haar te
beiligen, haar reinigende door
het waterbad met het woord, en
zo zel f de qemeente voor Zich
te plaatsen, stra l end, zonder
vlek of rimpel of iets dergelijks , zo dat zij heilig ia en
onbesmet . Zo zijn ook de mänoen verpl icht hun v rouw lief
te hebben a is hun ei9en
lichaam. Wie zl jn êiqen vrouw
liefheeft , heeft z i chzelf
lief ; •...•ant niema·nd haat ooit
zijn algen vlees, maar hij
voedt het en koe:Stert het z.o :i•so,
ｬＧｾＢ＠

p.. 12 e.v.
p . tei·v ,
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:iehzelven lief . t\la-n t niemand
heelt ooit zij n eigen vlaoD
9ehaat , maar hij voedt het, en
onderhoudt het, gelijkerwijs
OOk de Heere dé Geméenle. W4nt
wij zijn leden Zijns ｬｩ｣ｨｾＮ＠
van Zijn vlees en van Zijn
benen. Daarom zal een ｾｮＸ＠
ｾｩｪｮ＠
vader en moeder verlaten,
en ｾ｡ｩ＠
zijn vrouw aanhan9en;
en %ij twee zullen tot 66n

vlees wezen . Deze verbor9enhaid is groot; doch ik •e9
dil, ziende op Christua en op
de Gemeente. Zo dan ook gij-

a l s Christus do gemeenLe, omda t wij leden zijn vao zij n
lichaam. Daarom zal een man

zijn vader en zijn

ｭｯｾ､･ｲ＠

ver-

laten en zijn vrouw aanhan9en,

en die twee zullen tot een
vlees zijn. Dit 9•heimenis is
9root, doch ik spreek met het

oog op Chriatua en op de geｭＭ］･ｮｾ
Intussen OOk gij, laat
ieder voor zich zijn eigen
vrouw zo liefhebben als zichze lf en de vrouw moet ontzaq
hebben voor haar man.

lieden, e l k in het bijzonder,
een eî9elij k hebbe %ijn èi9on

vrouw, alzo lief als
ｺｩ｣ｨｾ･ｬﾭ

ven; en de vrouw zie, dal zij
den man v-rez&.

De samenhang van vers 18-22 is een onmisba•r el•mont voor de
verklaring van deze perikoop. In ｾｦＮ＠
5:18 v@rlll,\ant eaulus zijn
lezere om ｮｩ･ｾ＠
dronken te worden door veel wijn, maar on liever
vervuld te worden met de Heilige Geest. vanaf vers 19 ｬ｡ｾ＠
hij
vier manieren zien ｾ｡ｲｭ･＠
dit gedaan kan worden (viec opeenvol9ende participia) :
1 . spreekt. onder elkander in psalmen , lofzangen en geeste l i j ke

liederen (ver s 19) 1
2. zlngt en jubelt de Here van har te (vers 19)
3. dankt te allen tijde in de naam van onie Here Jezus
Christus God de vader voor alles (vers 20)
4. weest elkander onderdanig in de vré%ê van Christus evers
21) .

Hel wederzijds onderdani9 zijn uit vers 21 h•n9t dus samen met
het vervuld zijn met de Heilige Geêst. verschillende exegeten

zien de ｷ･､ｲｺｩｪｾ￪＠
onderdaniqheid uit. vers 21 ale een inleiding
op de volgende verzen. Daarmee wordt de wederzijdse onderdanigheid tot een dra9end motief dat in

ｾ ｦ Ｎ＠

5 : 22-6:9 tot in kleiner e

onderdelen vérder ｷｯｲ､ｾ＠
uit9ewerkt . Bezwaar tegen dete opvatting
!s dat Paulus in vers 22 en verder wel spreekt over ' onderwerpen'
maar dan qaat hét niet meer over wederkeri9e ｯｮ､･ｾｷ
ｲ ｰ ｩｮｧ
Ｎ＠
Oovendi en gaat het wegens het verband met vers 19 niel zozeer om
een uîtwerki n9 van het werkwootd •onderwerpen ' als wel om de
betekenis van het vervuld zijn met de Heilige Geest.
Het ｾｩ｣ｨ＠
aan elkaar onderwerpen ziet op de 9elijkwaardigheid
voor God van alle qelovi9en als mede-begenadi9den. Maar het
gelijkwaardig- zijn voor God ｢･ｴｫｮｾ＠
niet dat allen een gelijke
taak hebben 9ekre9en om ce vêrvullen. In huwelijk, qezin en
sa.=•nlevlng zijn er relaties waarin ｳｰｲ｡ｾ･＠
is van een onderda.ni9
zijn. Het vervuld zijn m(tt de Heilige Geest moet uitkocaeo in de
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manier waarop iemand functioneert in die verschillende relaties:
l. ｶｲｯｾｷｮ＠
ten opziohte v4n hun mannen (5:22-33), 2. kinderen ten
opzichte van hun ouders (6: 1-4) , 3. slaven ten opzichte van hun
meesters (6:5-9). Bij elk voorbeeld van onderdanigheid qeeft
Paulus daarbij een omschrijving hoe de 9ezagdra9ende persoon iich
moet gêdragen. Bij het eerste voorbeeld over man en vrouw is de
apostel uitvoeri9er en Qobruikt een ver9elijkin9 tuaaen Christus
en de gemeente.
Ef. 5;23 geeft. de reden aa_o waarom de vrouw zich onderdanig
ten opzichte van haar man inoet opstellen . Oe man is het hoofd van

2ljn vrouw zoals Chriatua ｨ･ｾ＠
hoofd is van Zijn 9ei:neente. Het
woord gezag komt niet voor in deze context, maar vanwege het
'hoofd-zij n ' van de man ia er wel van een 9e2agselement sprake.
Odarmae i s de ｯｰｶ｡ｴｾｩｮＹ＠
at9ewezen dat 'hoo fd-zijn' niet meer
inhoudt dan ' bron • or •oors pron9' zijn. Het woord 'hoofd'
(grieks: Ke$o:h.fl) - als het. al de beteXenis van bron Of oorspronq
kan hebben - komt in de ons bekende literatuur uit de eerste
eeuwen na Christus bijna uitsluiténd v-0or in betekenissen waarin
geiaq en autoriteit een belang.rijke plaats innemen.'' Eerder, in
de brief oon de Efeziêr• heeft Paulus het ook gebruikt IEf . 1:22;
4:15) en qeett hij el'Tlee aan# dat Christus 9e2a9 en t1iacht heeft
over Zijn qeaseente. Het is 9oed om in dit verband te ｨ￩ｲｩｮ･ｾｯ＠
aan wat de apostel 3çbrijtt in l Kor. 11. Daar noemt Paulus de
taan het beeld en de heerlijkheid van God en de vtouw noemt hij
de heerlijkheid van de man (1 Kor . 11: 7) . De man is het hoofd
Vlln de vrouw (l Kor. 11:3), Deze uit;spraken zijn van 9root
belang , maar mogen niet. worden gebruikt om dé 9edachte te wekken
､ｾｴ＠
de vrouw infarieur zou zijn ten opzichte van de man . De
verzen 11 en 12 uit 1 Kor. 11 laten het te9endeel %ien . Zowel de
m&n als de vrouw dra9en Gods beeld en voeren de aehepp i nqsopdracht uit. Maar in hun onderlinge relatie is er de 1txuctuur van
1
hoofd ' en 1 heerlijkheid'. Deze orde blijft gehandhaafd, ook al
zijn beiden •in Christus'.
Terugkerend naar Efeze 5, noemt Paulus de m.an het hoofd van
de vrouw en ｾ･ｧｮ＠
dé vrouw ｾ･Ｙｴ＠
hij ､｡ｾ＠
zij zich aan de 1Ban moet
onderwerpen (vgl. vers 23 met 33). Opvallend la dat hij de man
niet opdraa9c de vrouv aan zich te onderwerpen, inoar dat hij de
vrouw zegt dat zij tichzelf moet onderwerpen. Het is dus háAr
werk e..n ､｡ｲｵｩｾ＠
maq geconcludeerd worden dat ook voor Paulus de
vrouw 9elij kwaardi9 is aan de man . Zoals men !n de 9emeente aan
elkaar onderdanig is, io worden 9ehuwdc vrouwen op9eroepen om
onderdanig te zi jn 8an de ei9en man. Omdat de onderdanigheid van
de vrouw aan haar eigen man ten nauwste samenhangt met ' hoofd%ijn 1 van de man, ma9 de conclusié 9etrokken worden dat de vrouw
zich overal moet onder·w erpen waar van dit •hoofd-zijn' sprake ïs ,
bijvoorbeeld ook in het huiegezin Gods. Dat is de 9edachtenqa.n9
van de apostel in l Tim. 2:11 en 12 en l Kor. l4:34v.
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ln vers 25 spreekt Paulus tot de man , !let gaat niet over de

•:ijze waarop hij het best iijn vrouw kan regerén, maar over de
liefde die 9e man behoort op te brenqen voor zijn vrouw . De
apostel 9aat in op de motiverende factor Qie moet ｶｯｲｫｾ･ｮ＠
dat
de man misbruik maakt van zijn positie. In vers 25-33 ｷｾｲ
ｫ ｴ＠
Paulus zij n vergelijking tussen Christus en de man veràer uit,
maar nu met ｢･ｾｲｫｩｮｧ＠
tot het Zaligmaker- zijn van Christus . Als
Zaligmaker van Zijn gemeente heeft Christus 2ijo gemeente zo
lie fgehad, dat Uij voor haar gestorven is . Eer'. man kan zijn vrotiw
oiet zalig maken, maar wordt wel voor9ehouden dat hij de liefde
van Christus die daarin uitkomt , dient na te volgen . Dit punt
wordt ver·d er benadrukt doot: het beeld van het: hoofd (roan) en het
lichaam (vrouw) .
H.e.-t is vanzelfsprekend dat hoofd en lichaam elkaar nodig
hebben , liefhebben en voor elkä.är zorgen. Daarmee wordt geimpliceerd dat het i-nede: -de. taak van de inan is om zijn vrouw te voeden
en te koesteren . De wijze waarop Christus als Hoofd van de
gemeente gestalte qeeft: aan de liefde is , dat ffij (bij uitstek!)
degene is die zich heeft ontledigd,. de gestalte van een d ienstknecht heeft aan9ênomèn én zich Vérnedetd heeft tot de dood ｾ｡ｮ＠
het kruis . Deze werkelijkheid van de dienende liefde is voor de
gelovige bepalend voor verhoudin9en tussen mensen onderling
binnen en buiten de

6.2 . 2 . 4

ｧ･ｾｮｴＮ＠

l Timotheüs 2

Paulus waarschuwt in deze brief te9en d•;.iaa1.leraars Cl Tim. 1:3-

11; 19 - 20; 4 11 - 10; 5:11 - 15; 6 : 3- 10; 20-21). Ook wat Paulus in
hoofdstuk 2 aan Timothetis voorschrijft, staat in verband met de
ｯｰｾ･＠
om de dwaalleer t e weerstaan . Wat precies het karakter is
9eweest van déze dwaalleer, is niet meer vast te stellen . Er valt
echter niet aan t e twijfelen dat de ､ｷ｡ｾｬｲｳ＠
een bepaaldê
invloed hadden op de vrouwen van de gemeente (1 Tim. 5:11-15; vgl
ook 2 tim. 3: 6-7) .
Of het vrou.,.•en d.o or Paulus verl;>od.en wórdt te leren omdat zij
zich hebben laten overhalen tot de visie van de ､ｾ｡ｬ･ｲ＠
om die
uit te d4agen in de gemeente, ｩｾ＠
niet aan de tekst van de b r ief
te ｯｮｴｬ･ｾＮ＠
Dé dwaalleraars dié Paulus in de pastorale brieven
met name noemt , zijn al1en mannen (1 Tim . 1 :20; 2 Tim. 2 :17-18;
4:14 ) . Ook al zouden vrouwen mede de dwaalleer verspreid hebben,
dan blijft het nog opmerkelij k dat Paulus a lleen de vr ouwen (alle
vrouwen) verbiedt te l éren, in plaats van een vcxbod voor allen
die de dwaalleer verbreidden, ongeacht of 7.e man of vrouw zijn.
F.et Vérbod van Paulus ｡ｾ＠
de vrouwen om té leren is dus niet
gege.ven Ltit reactie togen hun mogelijke betrokkenheid bij bet
verbreiden van de dwaalleer .
1 Tim.otheüs 2:1-7
In de.z é ver zèn ve-rmaant Paulus Tirnothéüs voorbede te doên voor
alle menseo, inclusief koniogen e·n andere mensen met een
belangrijke positie in de sarnenteving. ｍｯｾ･ｬ
ｩ ｪｫ＠
staat dit
gedeelte tege·n de aohterqrond van een onderdeel van de dwaalleer
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waarte9en Paulus zich io deze bri ef kee.rl: . W-1aL ook de achtergrond
van deze vermaningen moqe zijn, al9emeen wordt wel aangenomen dat
de ge.b eden plaatsvi1)den in de eredienst van de gameeote.

l Timotheus 2:8 -15
Statenvértaling
Ik wil dan, dat d e mannen bid-

den in alle p l aatsen , ophèffe nde hei l i ge handen, zonder
toorn en twisting . Desgelijks
ook, dat de vrouwen, in eerbaar gewaad, met schaamte en
ma tigheid zi chzé l ven versier en , ni et in vlechtingen ､･ｾ＠
haars, of goud , of paarl01\ , of

kostelijke kleding ; maar {hetwelk de v r ouwen betaamt , d i é
de godvrucht ighei d belijden)
door goede werken . Een vrouw
la·te zich leren in sti l heid,

in a l le onderdanigheid . Doch
ik laat de vrouw niet toe, dat
zi j lere, noch over de man
heerse, maar wil , dat zi j in
s til heid zij . Want Adam is
ee-r st gemaakt , daarna Eva . En
Adam i s nie t ｶ･ｾｬｩ､＠
geworden ;
maar dé v r ouw verleid zij nde,
is in over t red i ng gewee$t .
Doch zi j za l zalig worden in
kinderen te baren, zo ziJ
blij f t in het geloof en liefde, eti h·e iliqmakinq, met matigheid .

vertaling NBG
Ik wil dan , d,at al de ma·n nen
op i edere plaats bidden met
ophef f lng van beilige handén,
zonder toorn en t wist. Evenzo,
dat de vroûwen zich sieren met
waardige ｫｬ･､ｾｲ｡｣ｨｴ
Ｌ＠
zedig
en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en
ｫｯｳ
ｾ ｢｡ｾ･＠
kledi n9 , maar - 7.Ó
immers ｢･ｴ｡ｭｾ＠
he t ｶｲｯｵｷ･ｮ
ｾ＠
die voor haa-r godsvrucht uitkomen - door goede werken . Een
ｶｲｯｾ＠
moet zich ru$ti9, i n
alle onderdani ghe i d , laten
onderr ichten, maar i k sta niet

toe, dat; een vrouw

ｯｮ､ｾｲｩ｣｢

ｴ＠

geeft of gezag over d e man
heeft ; zi j moe t zich rusti g
houden . Wa n t eê r st is Adam
9efor snêerd, e-n daarna Eva . en
Adam beeft z i ch niet la tén
ver l eide n, maär de vrouw is
do o r do verle i d i ng i n
overtreding geval len ; doch zij
zal behouden worden, ki nderen
ter werel d brengende, indien
zij bli jft i n geloof , l iefde
en helliglnq , met ingetogenheid .

Ik wil dan ...

r1et vers 8 begi nt een nieuwe peri koop, dié wel me-t de voorgaande
in veJ;ba nd .staat, i\'at gezegd werd over het gebed is aanleiding
om de mannen daarover nader te vermanen . Zij moeten bldden met
reine haoden - en harten, zo mag men wel interpreteren . 'I'oorn en
twist (of 09k wel te ver ta l en met : twijfel ) zouden he t gebed
bélemmeren. Mogelljk rnoet ook hier gedacht worden aan o neni9heid
d i e door toedoen van de dwaa l lexaars i n de 9emeente oprees .
Daarvan moet men zieh ver r o houden . Ook afgedacht echter van deze
bepaalde ｡ｾｮｬ･ｩ､
ｧ＠
voor t oorn eo t wi$t geldt uiteraard i n het
a l gemeen dat de gebeden geen kracht hebben wanneer de ｨ｡ｲｾ･ｮ＠
mêt
toorn vervuld zijn.
Opvalle nd i s de ste,r.ke uitdrµk king aan h et begin vao vers 8 !
ik wil (gri eks : Oö VÀOi;b l) . Het geeft aan dat het Paulus gaat om
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meer dan slechts een per.eoonlijké voorkeur van hemzelf . Gezien
de nadruk waarmee de apostel in vP.r$ 1 zljn epostolische
autoriteit poneert, zal ook vers B in ditzelfde kader verstaan
moeten worden als een uiting vao zijn 9eza9: Paulus geeft met
apostolisch geza9 voorschriften inzake het gebed in dè eredien&ten van de gemeente. Het gaat daarbij om voorachriften die
bedo•ld zijn voor alle gemeenten, waar zij zich ook bevinden
(vers 8: "op iedere plaats", Ｙｲｩ･ｾｳ

Ｚ＠

tv aovt l tón41) .••Hierin korat

naar voren, dat Paulus' voorschriften van bovenpersoonlijke en
bovenplaatselijke bet•keni1 zijn.
Aan de vrouwen

Na de vermaning van de mannen hèeft Paulus eveneens een woord
voor do vrouwen . De qadachtengang loopt door. Daarom dient de
aanhef "ik wil" erbij betrokken te blijven, in dQ ziJl van:
eveneens wll ik dat de vrouwen ..• ｾ･ｴ＠
is van belan9 om na te
gaan , wie Paulus bedoelt met "de vi:ouwen" (vors 9>. Ziet dit op
vrouwen in bat al9emeen, of op écht9enotes? ｈ･ｾ＠
gebruikte Griekse
woord gunè (qrieks : vvv") kan, afhankelijk van de context, zowel
' vrouw' als 'gehuwde vrouw' betekenen . 50 Nadere bepal1nqen waaruit
zou kunnen blijken dat alleen aan gehuwde vrouven %Ou moet.en
vordtn gedacht, ontbreken geheel in l Tim. 2:9vv.
De opvattiru;J bestaat doe de bepalingen

ｩｮｺｯｾ･＠

heç ora9en van

sieraden en de haardracht net zo cultureel bepaald tijn als het
verbod voor vrouwen om te leren. Het moet daarom inconsequent
9eacht worden om het een wel en het ander niet van normatieve en
b!ijvcnde waarde te laten zijn. Paulus' verbod daL de vrouwen
zouden leren en ovee de man heersen is net zo culturee l bepaald
als wat hij schri jft over hun kledio9 . Echter , in ､･ｾ＠
manier van
redeneren wordt gesu99ere1rd dat de kleding van de vrouwen voor
de àpostel een zaak van hetzelfde gewicht iou zijn als het
onderrichten van de gemeente. Bovendien is het onjuiat te menen,
dat ｐ｡ｵｬｾ
Ｇ＠ woorden over de kleding van de vrouwen geen boodschap
voor ｯｮｾ＠
zouden bevatten. Overdreven aandacht voor uiterlijk en
kledinq, is storend in de eredienst. In pl••ts daarvan dienen
vrouwen zich op ･ｾｮ＠
eerbare wijze te kleden. o.aarGee geeft de
apostel een principe aan dat ook vandaag noq 9ehonoreerd moet
worden. Wanneer men meent dat deze vermaningen slechts in de
cultuur van eaulus hun plaate hadden en voor ons hebben afgedaan,
verliest men een niet onbelangrlj k {en ｮｩ･ｾ＠
op %ichz•lf staand)
gegeven van de Schrift uit het oog . Het doel van do gehele brief
val Paulus samen in J Tim. 3 :15. zowel voor mannen als voor
vrouwen heeft de apostel aanwijzingen hoe men in het huis Gods
moet verkeren, namelijk heilig.
Onderwij zen en zich laten onderwijz•n

,...r111"1 l• te•••••" 1• t ..... lt.I:. h 4-..te te ••r1•1" _,,u, -·.ctt•t<tu
1111• lllle tel01'l .... •lo •o •••• ••• <'.•\s"trt. M•tO.. . . h _.,,, télftotl
t:2;- l «o•. t i 2,12• S ••r, 141))1 J ir:ot. t1:"t: c"t . • 1111 tl , S• lJ1 l "''"·
＾ﾷｾＮｬ＠
);'; Tlt. ｾﾷ
Ｑ＠
21S .

tt

.".

>O

.11-.

-11-

Vers 11 spreekt over de vrouw in het algemeen. Zlj moet zich
laten onderrichtan in alle o nderdanigheid. De vrea9 is waa r de
nadruk op iigt: gaat het erom dat de vrouw ｾｩ｣ｨ＠
moet (en mag)
laten onderwijzèn (uit Gods Woord, i n dè samenkomst van de
;emel!nte) , o_f qaat het om de wi j ze waa"?"op ZiJ d,_t ondet1<1ijs moet

ontvangen (stilzwijgend, in alle onderdani9heid}?
Het is mogelijk om bij vers 11 en 12 te denken aan een

waarin vrouwen 9ebrek of achterstand in kennis hebben,
zOdat zij niet qeno.g te9envicht kon ｢ｾ･､ｮ＠
aan de invloed van
de dwaalleraars. Wanneer het gèbrek aan kennis echter wordt
ｩｾｵ｡ｴ･＠

we99enomen (ve rs 11) vecva..lt daatlflee ook het verbod

Of1l

te leren

(vete 12 ) . Echter, bij deie veronderstellla9 wordt voorbij9ézien
aan wat Paulus me tterdaad zegt . Mij schrijft niet dat hij de
ｶｾｯｵ ｷ＠
verbiedt om te leren , totdat z ij voldoende daa rvoor is
9ekwalif iceerd . Uit de aansporln9 om zich te laten o nderwi jzen
ia niet de toes tertVnlng af te lei den om zelf lG Ohderwij zen .
Immers , Paul us verbiedt vrouwen j uist deze taak. Er is 9een
enkele aanwijzing dat dit verbod ook maar op een of andere wijze
conditioneel zou zijn bedoeld. Er is veel voor te ie99en, dat in
vers 11 de nadruk niet zozeer liqt op hec teit dat de vrouw
･｡ｮｾｺｩＹ＠
mocht z ijn bij hot onderwijs uit Gods Woord dat in de
sanenkonst der gemeente 9eqeven ｷ ｾｲ､Ｎ＠
naar d4C de apostel hier
ｯｾ＠
wil aangeven, hoe :ij iich daarbij dient te 9edra9en .
De woorden in vera l l "in stilheid" (SV) of "rustig" (NBG)
tgrieks: ｴｾ＠ ｾｯｵｴＩ＠
vormen een tegenstelling met het spreken dat
in vers 12 verboden wordt. Daarmee wordt niet een repressieve
stilte aaogéduid in de tin van ' monddood maken ' , maar het ｳｾｩｬﾭ
iijn vao de leerling die onderwijs ontvangt als te9enove r9estelde
houding van het onderrichL 9ovon . Het zich l a ten onderwi jzen moet
gebeuren " in a lle o nderdanigheid" (griek.s: tv ndlon \)no1avo). 11lordt
oen onderdanigheid bedoeld aan God, de gémeente , &an de gezonde
leer, aan de toenmali9e •octale structuur, ot aan hen die de
vrouwen ondérwezen? Opnieuw is in het lichc van de tegenstelling
tussen vers 11 en 12 het meeat voor de hand li99end te ､･ｮｾ＠
aa n
een onderwerping aan de lh.An, ov&r wie de vrouw 9een heerschappij
'389 uitoefenen. Het 9aat echter ｯｾ＠
een onderwerping in verband
met bet leren en geleerd vorden.
Twee zaken worden aan de vrouw niet toe9eataan door de
apostel: onderrichten en gezaq uitoefenen over de man .
Het onderrichten staat mal nadruk voorop in vers 12, duidelijk
bedoeld als in tegenstelling tot het ont vangen van onderr icht in
vere ll . Terwijl het ontvangèn van onderricllt aon de vrouw wel
wordt toegestaan, i$ het 9Gven van onderricht haar niet t oêgéaLaan. Het 'leren' ziet op de 9eia9hebbende en publiQko verkondiging van Chria-t us • woord an werk, de officiêle ondetwij z.i ng in
het christelij k geloot. Het is in ｨ･ｾ＠
bijxonder de taak van de
ouderlînqen om de gezonde laèr tegenover de invloed van de
dwaallê:r&ars véil!g te stellen en zo het apostoliache pa.n d te
bewaren. Daarom 1DOet een opziener bekwaam zijn om te leren (1
ｔｩｾＮ＠
3:2; 5 : 17 ; 2 Tim. 2:2). Paulus drukt TimotheUs allereer st
op het haLt erop toe te zien, dat e r niet een andere leer wordt
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verkondigd (1 Tim . 1:3) . .Zelf wordt .Paulus genoemd een leraar der
hei denen (l TiOJ . 2:7; i Tim. 1:11; vgl Gal. 1:12J. Ook 'timotheüs
moet deze 9oede en gezonde leet: doorgeven ( l 'l'.im. 4 : b, 11 , 13, 16;
6 : 2), vgl. 2 Tim . 4:2v, Tit. 1:9,ll; .2 : 7v .

Deze activiteit van het 'leren' (grieks:

6l6ó:oKe: i\I )

wordt àe

vrouw niet toegestaan. Daarbij heeft de apostel $telli9 de

samankomst van de gemeente op het oog . Het voorbeeld van
Priscilla die $amen met haar man Aquila Apollos nader onderricht
is ｨｩｾｲｭ･＠
niet in strijd {Hand. 18:26), omdat dit niet plaatsvond in een samenkomst van de gemeente. Evenmi·o heeft de apostel

bedenkingen over het fe i t dat Timotheüs onderricht ontvangen
heeft van zijn moeder en grootmoeder (2 Tim . 1 : 5) die hem in de
sfeer van de opvoeding het Yioord van God hebben voorgehouden (en
voorgeleefd) dat nutt ig is tot lering (didaska lio, 2 Tim. 3:15) .
In die zin kan zelfs gezegd worden dat alle 9elovigen el kaar
､ｾ･ｮ＠

te onderwij zen {Kol . 3: 1 6).

Heers ch appi j an ge zag
oe vrouw mag ook geen ｨ･ｾ
ｳ｣ｨ｡ｰｩｪ＠
uitoefênen over de man . Met
dezelfde nadruk als waarmee het i n vers 12 vooropgeplaatste
' J.eren • (grieks : 6t6«oKetv ) aan de vroui,..' wordt verboden, wordt
ｨ｡ ｾｲ＠
ook het gezag uitoefenen (gri eks: ｾｖＹＶｶ
ｴ ｾ ｩｶ＠
av6póç) ontzegd .
Hoewel deze laatste griekse uitdrukkin9 slechts eenmaal in het
Nieuwe Testainent voorkomt, l eidt grondige woor dstudi-e tot geen
andere conclusie dan dat bij ••authentei n" (9rieks: ca.:reev 1etv}
Regeren,
i n 1 Tim . 2:17 de noti e van gezag naar voren ｫｯｭｴＮｾｬ＠
domineren, beheersen, dwingen, iets/iemand op dwingende wij zè
beïnvloeden, gezag over iemand uitoefenen z ijn enkele van de
nuanoes die in verschillende contexten waarin deze 9riekse
uitdrukking- ook te v i nden is , kunnen ｷｯｾ､･ｮ＠
vaa t gesteld. In
negat i eve zin gebruikt ｾ｡ｮ＠
het ook betekenen : het gezag van
iemand anders betwisten or bespotten. ten verdere ｴ｡ｬｫｵｮ､ｩｾ･＠
opmerki ng is dat de werkwoorden "leren" (grieks: 6l6«<tKucv) en
''9cu9 uitoefenen" {grieks: oU-0evte-·tv), d i e door het woord "noch"
{9rieks: oó6t) aan elkaar verbonden zijn, of beide een positieve
of beide een negatieve strekking moeten hebben , maar dat niet het
een 9ositief en het ander negatief kan zijn of andersom. Het vers
moet dus betekenen "ik sta een vrouw niet toe een valse leer to
leren noch om over de rnao. te dominereo 11 (negatieve strekking) of
het moet betekenen " i k sta een vrou•,.. ni et toe om te leren o!
gezQ;g t e hebben over de man" {posit ieve strekking) . Oê laatste
mogelijkheid is de jui ste, a·a ngezien met leren n i et bedoeld is
ｨ･ｾ＠
verbr e i den van een dwaa llee{ door de vrouwen.
In vers 13 wordt de reden ｾ･ｶｮ
Ｌ＠
waarom aan de Vrouw het
l ere.n en geza9 uitoefenen over de rnan T1ordt ver boden . Het woord
"wan t " (.g rieks: VO'P) kan ni et anders ve r staan ｷ ﾷ ｯ ｾ､･ｮ＠
dan als
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redengevend . De (vql9)ordo van de schepping van ｾ､｡ｭ＠
en Eva is
voor de apostel een duidelijk geqeven, dat eon verschil in plaats
en verantwoordelijkheid voor man en vrouw ｡ｾｮＹ･ｦｴＮ＠
Net als in
l Kor. ll : Sv qaat de apostel er hier op grond van Gene&is 2 van
uit, dat de orde bij de mcheppinq van man en vrouw verschillende
posities voor beiden meebrengt. Doordat Paulus hier teruggrijpt
op de schepping,
ｶ･ｲｾｩ

ｪ

｡ｴ＠

hij naar de orde die God heeft

aan<Jebracht en die daarOd blijvend 9erespecteérd a.oet worden . Dat

de vrouw geen gezaq ne9 uitoefenen in de kerk ia dus niet een
gevolg van de zonde ot pas qekon.en na de val van de mens . Het
heeft te maken met de positie die God man en vrouw vanaf het
begin 9egeven heeft in de goede (nog niet gevallen} schepping .
AdatD e.n. Eva

Wijst ver s 13 op do schepping van man én vrouw, in ｶ･ｲｾ＠
14 staat
oen verwijzing naar. de zondevail. Hier aan wordt w•l de gedacht e
ontleend, dat het de apostel in deze ve rzen zou 9aan om vrouwen
die de dwaalleer verbreidden . Op dit punt: zou een vergelijkingtussen deze vrouwen en Eva 9emaakt worden. Adam zou Gods gebod
uit de eerste hand hebben ontvangen, Eva kénde het gebod uiL de
tweede hand. ｄ｡ｲｯｾ＠
zondi9do Eva omdat ze ｯｮｷ･ｾ､＠
was van Gods
gebod en evenzo waren de vrouwen in Efeze (waar T.t..c>theUs op ､｡ｾ＠
ｭｯｾ･ｮｴ＠

werkte) verleid door de
､ｾ｡ｬ･ｲＱ＠

op hun beurt

verbreidden ze nu ook do dwaalleer . Het 9aat volgens deze
opvatting dus om een specifieke situatie, waarop ｐ｡ｵｬｾ･＠
reageert.
Wanneer deze vrouwen, die nu - zoals Eva - verleid zijn geworden
door de dwaälleraars , het juiste onderricht ontvangen , vetvalt
claArmee bet verbod om te leren.
Bij de bespreking van vers ll en 12 (zie boven> is reeds de
9edoehte afgewezen dat Paulus specifi ek vrouwen op het 009 hee ft
die een dwaalleet door9evan . Daarbij komt dat Genesis 3 wel aanqeeft dat Eva is ｶｾｲｬ･､Ｌ＠
ｭ｡ｾｲ＠
niet dat zij Adam verkeerd heeft
onderwezen. De qedachte dat hat haar aan de juiste kennis zou
hebben ontbroken, impliceert dat Ada;o haar incorrect of onvolledi9 &ou hebben qelntor.neerd. Er Î$ in de situatie van voor de
zondeval nergens ieta te vinden dat daarop vijst. Het is ook niet
er9 109isch te noeaen om te veronderstellen dat Paulus hier de
raannen aanspoort de vrouwen te onderwijzen totdat zij het juiste
ｾｩｬ＠
van kennis en ｩｮｾ｣ｨｴ＠
hebben ontvangen, met een verwij?..ing
neer Eva die juist door de man onvolledig of onjuist zou zijn
<;e!Lnformeerd !
Ver$ 14 r e f ereert aan de verzoeking van Eva dooc de Satan . Zij
dia - a l s tweede - goschapen was uit de man om hem tot hulp te
zijn, is de e erste in de val en bewijst haar man de slechtsté
dienst die zé ooit bewezen heeft . Er is bij ｐｾｵｬＱ＠
geen spoor te
bekennen van de gedacht-e, dat dé vrouw als zodanlq ge.makkelijker
te verleiden is en meer openst.aat voor afdwalen dan de man. Dat
iou immers als een ｴ･ｲ｣ｨｾ＠
verontschuldiging kunnen 9e1den . Het
wordt evenwel in Gene1i• 3 niet als zodanig gebruikt. Eva vordt
juist aangesproken op ｷ｡ｾ＠
ze gedaan heeft .

-soAdam is eerst 9eschepen, daarna Eva. Niette1nin is de V"t;'ouw het
eer&t 11\ overtredin9 9eweeet, daartoe verleid door SJltan . Ze
heaft daarmee het leiderschap van de man niel erkend en heerschappij over hem uitgeoefend. Zonder overleg met en onafhankelijk van Adam heefo Eva gehandeld. ze heeft geen poging gedaan
om samen ｭ･ｾ＠
Adam ais •en ｴｷ･ｾｮ｢
･ｩ､＠ｨ
ｾ＠ wèrk van de duivel te
weerataan en trouw te blijven aan Gods inzettinqen. Daarmee zou
ｾ＠
de baar van God ge9even plaats hebben ･ｾｫｮ､［＠
nu heeft ze die
pl•ata verlaten. Daarom ia ze door verleidin9 in overt€edin9
gevallen. Wanneer dP.ze interpretatie (die de hiatoriscbe 9enoe:nd
kan worden} juist ls, wordt daarmee sterk onderstreept dat vers
13 en 14 in het geheel van Paulus • betoog niet tunctloneert als
een 9ele9enheidsar9ument , maar een a lgemene etre kk in9 en
geldigheid heeft me t betrekking tot het niet geoor toofd zijn voor
de vrouw om in de geme•nle Gon leerambt te bekleden.
Het slot van 1 TimotheUo 2 vindt in vers L5 niet zozeer een
climax als wel een afronding in het betoog v.;1.n Paulus. liet woord
"zaliq/behouden worden " (Qrioks: ｾｯ･ＺＱ｣ｙｴＩ＠
- vooraan geplaatst
!n de zin - ｨｾ･ｦｴ＠
betrekking op het a llesomvattend behoud van de
mena. Tegenover de overtreding van de vrouw wordl hier gewezen
op het behoud van de vrouw. Hoewel zij haar plaats verlaten
heeft, is er behoud. Dan dient xe vel baar plaats na•r Gods wil
in te neinen . Die is niet 9el19en in het heersen over de man, inaar
ln liefdevolle %org voor (man en) kinderen. Het Ｂｫｩｮ､･ｲｾ＠
krijge.n" (9rieJc:s ; te1e\loyo1o1 to) moet 9ez.ien worden ala een voorbeeld
van de taken waartoe juist de vrouw in onderscheid van de man
9eraepen wordt . Mogelijk etaat op de achtet9rond mede ､ｾ＠
dwaalleer van hen die uitgaan van o\Tcrspannen toekomstverwachting
en daal;'om ook huweli jken verbieden (1 Ti m. 4:1 -5} . t\'èllic:ht
hebben zij zich in dat kader ook misprijzend uitgelaten over het
Krij9en van kinderen. Paulus wijst dan impliciet doze dwaalleｴ｡ｾ＠
terecht; expliciet wijst hij de vrouwen hun van God gegeven
plaats. Laten zij daarin blijven , volhardend in de christelijke
deugden van geloof, liefde, heiligmakinq en mal19he1d.
7 . conclusies
?eru9kijkend op de veq die in dit studierapport la afgelegd, moet
9e%eqd worden dat "vrouw on ambt• een complex ｯｮ､･ｾｷｲｰ＠
is . &r
valt niet over ce $preken zonder dat f u ndamentele bijbelsthaologlschc , kerkelijke en confessione le standpunten aan de orde
komen . Daarbij $taat steeds de vraag op de achterqrond of de
positie die in onze kerken i n het vèrleden is i ngenomen, ook al
is er tot nu toe geen ｯｦｬ･ｩｾ＠
kerkelijke uitspraak over gedaan,
｡｣ｨｲｩｦｴｵｾｬｪｫ＠
j uist en veraotwoord i3. Voor de vr&9en waar wij
als kerken in het heden mee worden ｧ･｣ｯｮｦｲｴｾ､＠
en dia een
stempel kunnen zetcen op toekomstige ontwikkelingen, is dit
onderwerp van groot belan9.
De vragen rondom •vrouw en atabt" zijn in een atroonivèr$nelliog
gekomen door de m.aac•chappelljke eo kerkelijke ontwikkelingen .
Vrouw•n he.bbe.n een andere poaitie in de samenleving 9ek.re9en dao
vro•ger. Tegen deze achterqrond ｫｯｾｴ＠
de vraa9 op of bepaalde
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uitspraken in de Schrift over vrouwèn alleen te betrekken zijn
op de maatschappelijke en culturele omstandigheden van die tijd,
of dat zij eên geldigheid bezitten die verder reikt. Het antwoord
op deze vraag hangt onloamakelijk samen met de visie op het gezag
van de Schrift. Welk gezag Gods Woord beeft over leer en leven
van de kerk. raakt Ban het hart van geloof en theologie. Verder
gaat het ook over de vraag wat nu onder ｡ｾ｢ｴ＠
moet worden
verataan. !zpliciet wordt daarmee de vraag 9esteld naar hèt

achr1ftuULlijke 9eh•lte ven de ambtelijke structuur van kerken
die qerekend kunnen worden bij de gereforméerde gei1ndte. Daarmee

is het grote belang getekend van de besproken materie.
Uit het ovérzicht van de contacten met kerken in binnen- en
buitenland wordt duidelijk dat de taak van "vrouw en ambt" velen
betighoudt . Het is onmiskenbaar dat een inçonsietent beleid van
kerken inzake de vra9en die betrekking hebben op de plaats van
do vrouw in de 9emeente van Christus grote verwarring en onrust
veroorzaken .
Deputaten hebben do opdracht ｧ･ｫｲｾｮ＠
om binnen het raam van
de gereformeerdé schrittbeaehouwing een schriftuurlijk-gefundeer､ｾ＠
verantwoordinq te qeven van het standpunt ten aanzien van de
vrouw in het ambt. In deze opdracht ｬｩＹｾ＠
opqesloten de vraag of
vrouwên moqén dienen in de ｡ｾ｢ｴ･ｮ＠
ｺｯ｡ｬｾ＠
die in de huidi9e
aml>telijXe $tructUYT in onte kerken te vinden
Het valt niet
binnen ｨ･ｾ＠
kader van de opdracht aan deputaten o:a te ｯｮ､･ｲｾｫ＠
welke plaats vrouwen in de ｱ･ｾｮｴ＠
kunnen innemen los van de
ambtelijke structuren. Er zijn in dit ｳｾｵ､ｩ･ｲ｡ｰｯｴ＠
echter wel
aanknopln9spunten te vinden die erop du!dên dat de ruimte die de
Schrift biedt en de mogelijkheden waarvan in de geschiedenis van
de ｫ･ｾ＠
sinds dé Reformatie gebruik is ｱ･ｭｾｫｴ＠
voor het functioneren van vrouwen in de 9emeentê, in on%e kerken niet ten volle
worden benut . Verdere studie op dit terrein zou aan Le bevelen
zijn . ｏ￨ｰｵｴ｡･ｾ＠
zijn echter van rnenin9 dat eerst een principiële
uitspraak noodzakelijk ia ten aan%ien van de vraag of de vrouw
Il of niet in het ambt kan dienen .

i•.

I. Gelijkw.aardigbeid van de ambten
Eerdere uitspraken door eynodevecqaderinqen van de Chrietelijke
Gereformeeràe Kerken inet betrekking toe de ambten van ouderling
en diaken kunnen in enkele concluaies worden samen9evat:
l. Do gelijkwaardigheid v•n dé ambten komt uit de Schrift zelf
naar ｶｯｾｮＺ＠
de overtu19in9 dat da amb ten in de gemeente
wortelen in de &r1bten van Christus, léidt tot de principiële
eenheid van de ambten.
2. De. huidige ambten zijn in een historisch proces gegroeid
vanuit één algemeen ambt. Daarom is de algemene leiding van
de ｧ･ｭｮｾ＠
Qan ouderlingen en dia kenen samen OP9•dragen.
3. Confè$Sie (m.n. NGB art. 30t 31) en kerkordo CDKO art . 16, 23
en 25) zijn niet altijd eênsluldend over de plaats van de
diakenen. De oor%aak hiervan moet gezocht worden in de
COClllplexé verhouding van kerk en overheid.
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4. vanult het algemene •ambt' of priesterschap ven de 9elovi9en
kunnen geen conclusies worden getrokken over het bijzondere
ambt. Alle gelovigen delen i n mêerdere of mindere mate in de
Qaven van de Geest. voor bet bijzondere ambt moet men naast
het hebben van bepaalde gaven van de Heilige Goast, afzondeLlij k geroepen zi)n en aan bepaalde eisen voldoen.
S. Blijkens ｵｩｴｾｰｲ｡ｫ･ｮ＠
van de generale synode te Hilversum
(1968/69) zijn vrouwen niet in ieder opzicht uitgesloten van
el\e vonn van re9erin9, everuain d raagt het zwij99ebod in de
9emeent& eéo absoluut karakter. Dé vermanin9en in de ｓ｣ｨｲｩｦｾ＠
&ijn gericht cegen een situatie waarin de vrouw over de man
zou gaan J-.ee rsen. ''

II. Kiatorische wo rte l • van de ambten
Na onderzoek is duidel!jk 9eworden dat op grond van de gegevens
uit de vroege kerkhistorie niet véel va l t af te J.eiden voor de
plaats van vrouwen in de 9emeente van ｃｨｲｩｳｴｵｾＬ＠
zoals die vanaf
de tij d van de Reformatie werd opgevat én in onie kerken is
over9énornen .
[)Q kerkelij ke a.mbten zoals wij die nu kennen,
zijn niet
rechtstcee ks ｡ｦｫｯｾｳｴ
ｩ ｱ＠
uit het Nieuwe Tescament. Er zit een
historisch qxoeiproces tussen. Ten aan7-ien daorvan kan samenvattend 9eçonçludeerd worden:
a. Luisterend naar het Nieuwe Testament, positie kiezend tegenover roorns-katholielc.e en doperse opva ttin9en en worstelend met
de verhoudinq tot de overheid, héeft de Reformatie vormge<jcven
nan een ambtelijke structuur waarin verkondi9ln9, pastoraat
en diaconaat een plaats hebben gekrè9en temidde n van en
tegenover de gemeent&. ln deze ambtsopvatting is to t oitdruXking ｧ｣｢ｾ｡ｨｴＺ＠
1. zowel de ämbtelijke ale charisma tische
structuur van de gemeanlo, 2 . het karakter ven het ambt als
'dienst ' (qrieks: ＶＱ｡ｋｯｾ
Ｈ ｯ Ｌ＠ diakonia), dal iich verzet tegen
iederê vorm van ｨｩｾｲ｡｣･＠
of sacrale duiding.
b. Do ambcelijke structuur zoals die in de lij n van de historie
vanuit de Rè!ormatie tot ons is g eko:nen, heeft een herker..baay
bijbels karakter maar la niet canoniek (in de zin dat er 9een
veranderingen of verbeteringen meer mogelijk %Ouden zijn) .
c. De gelijkwaardigheld van de ambten maakt het onmogelijk (en
ongeloofwaard-ig) om. te overwegen slechts éên ambt voo.c vrouwen
open t e stellen. Ofwel alle ambten moeten voor de vrouwen in
de gemeente opengesteld ｷ ｯｾ､･ｮＬ＠
ofwel alle ambten moeten voor
haar gesloten blijven.
d . Kijkend naar de historische vormgevi ng van de aml:>ten in onze
kerken blijkt dat bij dtt ergumenten op 9rond waarvan vtout...en
werden uitgesloten om t& dienen in de ambten, niet naar voren
komt ､ｾ＠ gedachte ､ｾ｣＠
vrouwen ｷ･ｧｾｮｳ＠
9ebrek aan bepaalde gaveo
ｯｮＹ･ｳ｣ｨｩｫｾ＠
zouden xijn of minder dan mannen in Staat zouden
z.ijn ooi één ambt te bekleden; het <;.tat erOlll recht te doen aan
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Gods l/Joord, waarin het principe te vinden is

､｡ｾ＠

vrquwen niet

mogen staan in een heersende positie over mannen.
e. fn de tijd van het Ni euwe Testament en de vtoegchristelijke
kerk hebben vrouwen gediend in kerkelijk officieel erkende
functies (diacones, ｶ･ｴｺｯｲｧｳｾ＠
van weduwen en behoeftigen).
Hoewel door Calvijn en voetius wel gewenst , is het er io de
gereformeerde tak van de Reformatie niet van 9ekomen om de
diacones een blijvende , kerkordelijk erkende en geregelde
pl,a ats t!e geven in. de kerken.

f. Tegen de achtergrond van de historische vetwerking van
gegevens uit de Schrift en de gereformeerde belijdenissen is
de vraag legitiem of er naast blijvende ambten ook gesproken
}<.an worden van blijvende hulpdiensten in de gemeente. ind.i en
dit het geval ＲＰｾ＠
zijn, dan zou overwogen kunnen worden of ook
vrouwen in Q.ie blijvende hulpdiens·t en kunnen functionèren, na.
door de kerken langs een wettige weg daartoe aangesteld te
zijn . Het hu lpdienst-karakter !tluit op voorhand ｩ･､ｾｲ
ﾷ･＠
vorm
van heersen van vrouwen over ｾ｡ｮ･＠
uit. Aan de andere kant
onderstreept het blijvende van de hulpdienst het volwaardi9e
karakter ervan.
III . He.m eneutiek en exe9ese

veel verschillen van inzicht ｯｶｾｲ＠
de vraag of vrouwen wel of niet
in kerkelljke ambten kunnen dienen, gaan terug op hêt ｶ･ｾｳｴ｡ｮ＠
(hermoneutiek) en de uitleg (exegese} van dé Schrift. In de lijn
van de klassieke 9ei:-eformèe.rde t.heologie çaat dit rapport uit van
de er.kennin9 van het goddelijk karak-eer en het goddelij "k gezag
vao de Schrift., waar het geloof zic.h in éerbied eo met vertcouwen
aan overgeeft.
wat de hermeneutiek betreft, ziJn er ondanks wisselende
historische en culturele omstand!9hedon l i jnen te ontdekken
waarlangs de Heili9e Geest het Woord van God in het heden tot
klinken w.il brengen in zijn volle en rijke betekenis. Drie l.ijnen
zijn aangewezen.:
1. Het eigeno van een bepa?}d gedeelte uit de Schrift staat in
het grotere kader van de heilshistorlsche vervulling in
Christus en de voort9anq van Zijn rijk .
2. Er zijn blijvende normen , waarden en çehoden in de Schrift die
binnen elke culturele context vao kracht blijven.
3. De trouw en .goedheid van God komt uit i n scheppiogsordeJlingen
als blijven_d e door God ingeste lde patronen.

De exegese van de behandelde teksten uit Oude én Nieuwe Testament
geeft aan:
a. De v-0lsti:ekte gelijkwaardigheid van ｲｮｾ＠
en vrouw als beeld van
God ｶ｡ｮｾ＠
de schepping van de mens.
b. De eigen plaats van mao en vrouw in hun onderlinge verhoudinq
zowel binnen als buiten het ｨｵｷ･ｬｾｪｫＮ＠
c . De verwordLng die de zonde té;.:eêg brengt in de verhouding van
mannen e.n vrouwen.
d. Het herstel van de verhouding man en vrouw in Christus .
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e . In de 9elijkwaardi9heid van man en vrouw als beeld van God is
de man het hoofd va.n de vrou•N en de vrouw de héérlijkheid van

de man . Dit is niet omkeerbaar . God heeft in de schepping,
vEtrlossing eo herschepping een orde gelegd die geldende kracht
behoudt .
f . Dé 9elij kwaardigheid van ma.n en ｶｾｯｵｷ＠

als gelovi9en houdt. niet

in dat aan vrouwen dezelfde taken in de gemeente van Christus
worden opgedragen al$ aan mannen.
q. De verhouding man en vrou\-1 zoals die door God bij de schepping
is ingesteld, ｷ ｯｾ､ｴ＠
in de gérnéénte niet tenietgedaan, maar
geee rbiedigd en gaheiligd .
h. Vrouwen kunnen in de gemeente van Christus geen officiële,
leidin9gevande {=amb teli jke) positie bekleden. Dit niet

vanwege een krit.iekloos aansluiten van de Schrift bij bestaan"
de patriarchale verhoudingen, maar op grond van de door God
gegeven plaats van man en vtouw in scheppin9 en herschepping.
IV. Eindconclusie
Op grond vern het •.,rerstaan en de uitleq van de Schrift binnen het

kadèr van dé gereformeerde schriftbeschouwing en ambtsopvatting
moet geconcludeerd worden dat de ambten niet voor vrouwen
open9esteld kunnen worden. Dit standpunt doet niets af aan de
overtuJ..9 ing dat vrouwen in ＼ＺＡｾ＠
ｧ･ｭ｜Ｇｮｴｾ＠
te beschouwen ·zijn als
ｶｯｬｷｾ｡ｲ､ｩＹ･＠
leden van het lichaam van Christus. Oe gelijkwaardigheid_van mannen en vrouwen neemt niet weg dat de pos i tie van elk
verschillend is op grond van de door God ingestelde orde tussen
man én vrouw in schepping en herschepping.
8. Voorstel

Deputaten: doen de generale synode het

ｶｯｾＹ￨ｮ､･＠ ｶｯｲｳｴｾｬ

［＠

oe generale synode
overwegende
1. dat de vraag naar de plaats van de vrouw in de gemeente
actueel geworden is en dat deie vraag in verschillende
ke rken, waarmee onze kerken zowèl in binnen- a ls buitenland
een relatie onderhouden" aan de ox:de is of t:eeds 9eweest
is, mede ten qevo1ge van maatschappelijke ontwikkelingen;
2 . dal;. onze kerken zich 009 ｮｩｾｴ＠
ee-rdar e·x pliciet met deze
vraag hebben bezig ·g ehouden, al ｨ･ｦｾ＠
de generale synode
van 1968 eç in haar besl uit inzake het kiesrecht der
gemeente ｩ ｭｰｬｩ｣･
ｾ＠
wel iets over gezegdï
3 . dat onze kerken in het ve):'leden (1956) op grond van de
gereformeerde ambtsopvattin9 hebben uitgesproken dat er
gelijkwaardigheid is tussen de ambten;
4. dat uit de gereformeerQe visie op de ambten blijkt, dat de
ambten niet a l leail voortvloeien uit de qaven die de Heere
aan de leden der gemeente verleend heeft , maar dat naast
het hebben van bepaalde 9aven van de Yeilige Geest een
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afzonder lijke roeping nodi9 is om in het ｾｭ｢ｴ＠
te Xunnen
dienen ;
5. dat de ｫ ｬ｡ｾｳｩ￪ｫ･＠
gereformeer de ambtsopvatting geen plaa ts
hêeft toegekend aan vrouwelijke ambt3dragers;
6. dat. de wijze waarop sommic;e kerken met de vraag naar de
positiê van de vrouw in dé gemeente zijn bezi9 geweest laat
zien dat een inconsistent en ondu!deli k beleid terzake
leidt tot spanningen an verwarring in het ｫ･ｲｾｶ｢｡ｮ､［＠
van oordeel

1. dat onze kerken çiebaat i.ijn bij een ondubbelzinn.1.9 élJ\twoord

2.
3.

4.
ｾＮ＠

6.

ï.

8.

9.

op da vraag of de ambten. mogen worden open 9esteld voQr de
zusters der gemeónLe;
dat het antwoord op deze vraag ten nauwsto samenhangt met
de vraag wat verataan moet worden onder het ambt;
dat dit antwoord eveneens ten nauwste samenhanqt met ooze
v1$ie op het gezag van d• Heilige Schrift;
dac volgens de gereformeerde ambtsopvatting het ambt onder
meer gekentterkt wordt door het dragen van gezag;
dat op grond van de 9elijkwaauli9heid van de ｾｴ･ｮ＠
het
niet mogelijk is het ene a:ubt vel en het •ndere niet open
te stellen voor :usters der qemeente;
dat de Schrltt leert dat man en vrouw volkomén 9elijkwaardig aan elkaar 9esçhapen zijn;
dat de Schrift eveneGns leert dat man en vrouw iede r een
eiqen plaats ｨ･ｴ＾｢ｾｮ＠
ｯｮｴｶ｡［
ｾｧ ￪ｮ
Ｌ＠ die als een blijvende orde
ln schepping-, verlossing en herschepping niet mag wor den
teniet gedaan, maar tenvolle moet worden gehonoreerd;
dat de Schrifc blijvende normen, waarden en 9eboden kent,
die binnen elke culturele context van kracht blijven en dat
wat er over de plaats van de vrouw in de Ｙ･ｾ｡ｮｴ＠
gezegd
wordt tot deze categorie behoort;
dac ｨ･ｾ＠ｵｩ
9eheel van het spreken van de Heillqe Schrift
qeen andere conclusie kan worden getrokken dan dat in de
gemeente van Chriatus vrouwen geen •mbtelijke positie
kunnen bekleden;

• p reekt uit:

dat het binnen het kader van de gereformeer de schriftbeschouwi n9
en ambtsopvatting 01\rno9elijk is o:n dé ambten open te stêllcn voor
iuatars der gemeente.
naatens
､･ｰｵｾ｡ｴｮＬ＠

ds. P. den Butter, praeses
drs. J.M. van Pelt, scriba
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MI NDERHEIDSRAPPORT

Vanar § 5.1 uit hec meerdorhêidsr3pport ｾｩｪｮ＠
de deputaten drs.
G. l.i. Sorn, ds. J . Groen loer en drs . R. t\I. J . Soet.ors een andere
mening toegedaan. Jiun viaie wordt h:.eronder verwoord.
S. l

Schriftqezaq

In 2 Petrus 1 : 19-21 leien wij: "En vij achLen het profeti$che

woord daarom des te vaster, en gij doet wël, er •cht op te geven
•la op een lamp die 8Chijnt in een ､ｵｾｳｴ･ｲ＠
plaate, totdat de dag
•anbreekt en de morgenster opçaat in uw harten. Olt moet gij
vooral weten, dat geen profetie dec Schrift een eigenmachtige
ｵｩｴｬ･ｧｾ＠
toelaat: want nooit is profetie voort9ekomen uit de
wil van een mens , maar, door de heilige Gees t 9edrovcn , hebben
meneen va.n God.swe9e 9eaproken " . En in 2 Timothe0$ 3: 16 schrijft

de apostel Paulus: "Elk van God ingègoven schriftwoord is ook
nuttiq om t e onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te
voeden in de 9erechti9heid". De schriften %ijn meer dan een
mensenwoord . ｈ･ｾ＠
i$ de vasle overt\Jiging van de 9ereformeerde
belijdenis , dat de Schriften Woord Gods zijn en dat zij reeds
d&&rOCI eigen 9eza9 hebben. De Schrift.en leggen daarvan ook zelf
9etui9enis af .

Nu ls er in de 9enoelnde tekaten zowel sprake van "het spreken
van mensen van Godswe9e" ais van •gedreven door de Helll9e Geest"
en "elk van God 1.nqegeven echtiftwoord" . Vét!l aandacht is bij de
uitleg van deze woorden ;eqeven aan de vraag naar de verhouding
tussen het rnens:elijko en het qoddelij ke bij de l.Ot.StD.ndkomin9 van
de Schriften. En ook : wot het betekent, dat de Schriften een
geschiedenis hebben doorgemaakt en historische contouron hebben .
De gereformeerde thoologie 9aat daarbij een eigen weg .
enerzijds wijst ze elke wijze van omgaan met de Schriften af die
het Woord- Gods - karakter van de Schriften minimaliseert of
ontkent. Oe Schriften ｾｩｪｮ＠
dan te bé$Chouwen ale een in de
geechiedenis verankerde documentatie van de 9eloof•9etui9enissen
en -inzichten van aenaen en ale zodaniq een menselijk prodokt .
Of de Schriften zijn een verzamelinq christelijke waarheden ové.r
God, van mensen afkomstiçe on ln menselijke taal Ｙ･ｦｯｲｭｵｬｾ､Ｌ＠
op d• ervaringen van de Ｙ･ｮｾ｡ｴｩ＠
voor ons berustende karakterietieken van God en 1ijn heil, de klassieke verwoording van het
christelij k ont we rp van God.
Anderzijds kan de 9ererormeerde theologie ook niet leven bij
een fundamental i stiache en biblicis tische schriftopva t t î n9,
waarbij niet of nauwelijks oog is voor de ｨｩｳｬｯｾ｣ﾷｵｴｲ･＠
oetting en de historische verbanden . Teksten wotden dan tijdloos
al1 'Woord van God 1 aangehaald en ｾｯ･Ｙｰ｡ｳｴＮ＠
Het menselijk
karakter van de Schrifeen wordt op die wijze geheel verwaarloosd,
onfeilbaarheid versmald tot Coutloosheid en historische betrouwbaarhe1d aanqêscherpt m.et de eis van de historische exactheid .
De gereformeerde theologie is verplichc tot een derde veq. Een
we9 waarop loya!& aanvaarding van het schrift9eza9 niet kan

zonder oog te hebben voor de wij .z e waarop de Schriften gezag
willen uitoefenen: de onderkenni ng van de aard en de reikwijdte
van_het schriftgezag . Anders geze9d: de belijdenis van het 'dat '
van het schrift9eza9 kan niet worden onderstreept zonder het
' hoe ' van het schriftgezag aan te gevèn . H. Bavinck vroeg met
zijn zogeheten leer van dè organische inspiratie aandacht voor
het feit dat de Schriften door God niet woord-voor- woord werden
g·e cticteerd, maar dat de Gees t het 1Noord Gods door mensen (bijbelschrijvers en redacteuren) te boek liet -s tellen. Deze theor.ie
doet recht aan het geheel eigen karakter van de Schri(ten. Er is
enerzijds oog voor de verschillen tussen de bijbelschrijvers,
terwijl anderzijds de eenheid van de schriften als het geïnspireer.de 'iloord Gods blijft 9ehandhaafd.
1

5. 2

Cul turel e 9esta1te é n a ctuele betekenis

is het bijzondere kenroerk van d.e Heili9é Schrift dat ｾｬＩ＠
op
de tijd betrokken is en met verdiscontering van haar historische
achtergrond verstaan wil worden . Dit is de weg die de Geest bij
de Schriftwording is gegaan; God ｯｰ･ｮ｢｡ｾ､＠
zich niet op tijdloze
wijze, maar door in te gaan in de geschiedenis". 51 Op zijn minst
"Hét

houdt het vorenstaanda twee zaken io. lo de eerste plaats , (!a.t
de tijdbetx·o kkenheid "·an de Schriften niet. het 'lot ' van de

Schriften is . z o van; dat kan nu ee,n maal niet anders, omdat de
schriften hot lot ondergaan van elk (menselijk) geschrift. Nee,
integendeel, de ｨｩ･ｾ＠
bedoelde tijdbetrokkcnheid is geen lot, ze
.i,s de soevereine keuz.e van de Zich oper..bax:ende God . Di t is de fi\•eg
dio God heeft gekozen . Rij wilde op deze wi jze !llét zijn Woord tot
ons mensen ｾｯｭ･ｮＮ＠
In de tweede plaats geeft deze ｢･ｴｾｯｫｮｨｩ､＠
op de tijd aan, dat de schriftwording van het Woord Gods een
in9aan betekent in de historische, menselijke werkelijkheid met
allen aankleve van dien . De schriften hebben historische
contouren en het is goed daarvoor 009 te hebben . De nadruk in het
woord ' tijd.betrokkenheid', valt dus op beide : op do wil Gods om
zich zo in volledige betrokkenheid op mensen in hun historische
situatie i n de Schriften te openQaren en ｾ､｡ｲｵｩｴ＠
voortvloeiend)
op de nauwe verbondenheid van de schriften met mensen en hun
histo .r ische situatie . In de the:o-pneus tie volttekt zich de
aans l uiting bij het menselijke, Maarbij he t woord Gods de
gestalte von d it menselijke oproept en verkrijgt .

Het is duidelijk dat deze nauwe betrokkenheid van mensen bij de
Schriftwording van het Woord Gods gemakkelijk aanleiding kan
geven tot misverstanden . Daar is allereerst het misverstönd van
de bêgren-zing: alsof het Woord Gods in zekere zin vän het
ｭ･ｮｳｾＡｩｪｫ＠
afhankelijk zou zijn geworden . Ten Çweede is er de
!t3
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9edachte aan synergie: dit 1a de gedQChte, dat God en mens samen
oen bijdrage hebben geleverd aan het tot etand komen van de
Schriften . De Schriften zijn zo deels goddelijk, deels menselijk
van karakter . In de dorde plaats is er de idee ven de tijdgebondenhaid : men onderscheidt tussen ""ez.eolijke inhoud en tijdgebonden vormgeving van de Schriften. Het gevaar van een reductie van
het openbaringskarakter van de Schriften ligt hier voor de hand.
Ook aan een zekere willekeur bij de schifting ie nauwelijks te
ontkomen. Soort9elijke ｢ｴＺ
ｾ｡ｲ･ｮ＠
kleven, ten$lOtte, aan bepaalde
varianten van wat wel de ａｃｑｇＮｾｯ､｡ｴＡ･
Ｍ ｴｨ･ｯｲｩ＠
ie genoemd : God
1chlkt %ich in de Schritten naar menselijke maat en norm .
Reeds deze korte typering 9eeft aao, dat elke methodîsehé
uitle:9 die een harde scheidinq wil aanbrengen ttaseen wa t in de
SOhLiften mensel ijk ｩｾ＠ en wat goddelijk, gemakkelijk uitkomt bij
willekeur en/of reductie . Bovendien - zo zagen we eerder - ook
het. foroeten van een kort.sluiting door de Sch rifte1l uitsluitend
als goddel ij k o! <omgekeerd) als uitsl uitend menselijk te
typeren, doet onrecht aan de wijze waarop God 2ich wil openbaren .
Evenwel, de beteken ia van wat wij sinds Bavinck de organische inspiratie ple9en t• noemen, blijft. Het he•ft God behaagd
bij de Schriftwording van het Woord Gods mensen ale instrument
l• betrekken. En deze betrokkenheid is méér dan een uitsluitend
.echanische . Ze is overal in de ｓ｣ｨｲｩｦｾ･Ｎ＠
herkenbaar en aanwijsb•ac. Mensen verden met hun qehele pezsoonlijkheid tmet inbé9ri9
van hun historische en culturele context) betrokken in de
Schriftwording van het woord Gods .
Vanwege de afstand tussen o nze eiçen culturel e situatie en die
vnn dé bijbe l schrijver s , maar ook vanwe9e het eoms grote
onderscheid in tijd en ornstaitdiqheden tussen de bijbelboeken
onderling, is het goed t.e vragen naar de samenhAJ\<;J tussen "toen"
en "nu". hoe is/wordt dat Woord. voor mensen-toen-en-daar l evend
Woord voor mensen-van-nu? Wat is de constante? Kunnen wij de
rel•vantie van de Schriften alleen volhouden door bepaalde
fix•ties (bijv . scheppingaordeningen) of - Othgekee rd - ontkenningen Ｈ｢ ｩ ｪｶｾ＠
de invloed op Paulus van de r•bbijnse theologie,
het stêlnpèl van de: patriarchale (.l'mwelt bij de ｶｾｮｺ･ｬｦｳｰｲｫ､ｨｩ＠
w•armee doorqaans mannen leiding gaven in Oud en Nieuw Testament)? Wij menen van niet. Veeleer is de blijvende relevantie
Q•legen in het qrote conti nuüm van de Schriften : dat wat
schepping1 verioening en voltooiing verbindt, namelijk de trouw
van God. Zichtbaar is die trouw in Gods daden in da 9oschiedenis :
in Zijn verbondstrouw aan Ieraël en i n de rnon$word1ng, het kruis
en de opstanding van Jezus Christus. Door de:e dcdon Gods te
9edenken d.w . z . door taru; te qri j pe·n op Gods handelen in d e
geachiedenis, in Isr&ll en in J ezus Christus, k rijgen wi j oog
voor de daden van God midden in onze wereld van :onde en dood.
M•nneer wi j qaan staan in het krachtenveld van Woord en Geest,
ontstaat er een wachten op het nieuwe, dat slecht• v&n God kan
komen. Tijdb-et rokkenheid betekent dan, dat ook wij in onze
situatie komen te staan in de spanning tussen het verleden van
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kruis en opstanding en de toekomst van het Rijk - in een
geschiedenis, die ､ｯｾ＠
het Woord wordt opengebroken en wordt

betrokken op Gods komende Koninkrijk .
De betrokkenheid van de

om andere reden
ｮｩｾｴ＠

ｓ｣ｨｾｩｦｴ･ｮ＠

op tijd en cultuur behoeft ook

te bevreemden. Er is onqetwijfeld samenhan9

tu·ssen de Schriftwording van het woord Gods en het 9eheel van het

hei l swerk van God, al is de wording van de schriften uiteraard
ni ·e t geheel ident i ek aan de· vléeswording van het Woord. De
apostel Jo.hannés typeert dat heils"1erk heel pre9nant met de
woorden: "Jtet l'1oord is vlees 9e•.torden en het heeft onder ons
gewoond ... Ｂｾ Ｔ＠ !·1en her kende in de gestalte van de Schriften iets van
een ' dionstknechtgestalte '. De ｾｰｯｳｴ･ｬ＠
Paulus zegt van Christus:
ndie i n de ｧ･ｳｾ｡ｬｴ＠
Gods zi jnde, het Gode gelijk iijn niet a l s
een roof heêft geacht , maar zichze l f ontledigd heef tr en de
gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en de mensen
gelijk geworden i s. sn in ｾ ｩ ｪｮ＠
uiterlijk als een mens bévondên,
heeft Hi j zich vernederd en i s gehoorzaam gewordern tot de dood,
ja, tot de dood des kruise:s. "!>!> zo ·k ennen wij ook het. Woord Gods,
de Ho-ilig·e Sch.riften slechts i n ' dienstknechtqestalte', niet i n
de contouren van een bovennatuurlijk mi rakel, maar in de
' menseli j ke' gestalte van woord en Schriften . Toch kan er geen

twijtel .ovet bestaan, dat de Nede<landse
ｇ･ｬｯｦｳＺ＾

ｩＮ ｪＨｬ･ｮｩＮｾ＠

uitdrukkelijk van "dit t\loord van God01 (art . 3} , ''al deze boeken"
{art. 5) en " deze Heilige Schriften 11 (art . 7) belijdt dat, -ze
" heilig en k.anoniek" z i jn, dat ze ''de '"il van God vol komen bevat"'
en dat. "al wat. çl.e mens heeft te geloven om behouden te "'or den,
Qaa-r,in voldoende geleerd wordt " (art. 7).

Met de h i etboven genoemde aanhalingen uit de confessi e raken we
aan een zeer centraal moment in het nadenken over de uitleg van
de Schriften en de aard van het Schriftgezag, namelijk aan de
samenhang met de inhoud van dé schr i ften. Slechts ｶ｡ｮｵｾｴ＠
de
inhoud van de Schriften kan over de aard van het ｧ･ｺｾ＠
van de
schriften worden nagedacht. Oe Schri f t en bestaan immers niet uit
een aantal los ver.kri )gbare citaten é1\ teksten . De Schriften zijn
een 9eheel. Zij zijn, hoe onderschei den ook, de $amenhan9ende
verkondiging van het nei l swerk Gods, geconcentré$rd in het ene
handelen van God mee en door Isr·a ël en io de Here Jez.us Chxistus.
Het is deze blikricht i ng die moet ｾＭＱｯｲ､
｟ ･ｮ＠
mee " bedacht bij alle
ｳｰｾ･ｫｮ＠
over de aard van hec ｓ｣ｨｲｩｾｴＹ･ＷＮ｡ｧ
Ｎ＠
De bijbèlschrij vers zelf gaan ons daarin vo.o r. Ze hel pen ons
aan een bepaa l de ｢ｬｩｫｲ｣ｨｾ
ｩ ｮｧＬ＠
een skopus van waaruit de
Schriften gelez-en en verstaén mog·e n ... orden. De apostel Pau l us
schrijft: "Want i k had n i et besloten i ets te weten onder u, dan
ｊ ｾｺｵｳ＠
Christus en ､ｩｾｮ＠
9ek1;uisi9d . "!>' Ook de apostel Johannes laat
er rêeds in de pro l oog van zi j n evangelie geen twi jfel over
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besta.ar' waar het hem om c.e doen is . Hij zegt: "Het woord is
vleesgeworden en net heeft onder ons 9ewoond en wij hebben zijn
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene
èles Vaders, vol van genade en waai;heid. "si En Lukas vertelt, dat
de Heila nd zelL aan de ｅｭ｡￼ｳＹｮＰｾ＠
duidelijk maakt waarom het

in de schriften gaat: "E:n Uij begon bij Mozes en bij al de

profeten en l egde hun uit, wat in al de ｓ｣ｨｲｩｦｾ･
ｮ＠
op Hem
betrekking had."sa Reeds deze enkele vootbeelden geven aan , dat
de Schriften samenhang en Concentratie verlonen. De Schriften
predike-n het heilswerk Gods . 9econcent...reerd in het ene handelei\

inet en door ｉｳｲ｡ｾｬ＠
en in de Here Je:;i:us Christus . l\Tl ê dat. uit het
oog verliest, moet de Schr iften l>:el misverstaan . Er is wel
degelijk z·o iets als een •hoofdsom der religie' {Calvijn} . Er is
een hert en er is een omtrek. Verwisseling van beide leidt tot
misver$taan en dwaling .
oog hebben voor deze blïkrichting van de schriften betekent
geen reductie van de bijbelse boodschap. Het geeft veel eer in
inhoudelijke zin het concentrat i e - en zwaartepunt aan :s.ran de
bijb&lse boodschap. De dingen •,;orden op een z.eer bepaalde wijze
gegroepeerd, name l i j k in rapport gebracht met de ｈｾｲ･＠
Jezus
Christus en het in Hem gekomen heil . Hij i s de ｷ･ｾＬ＠
de waarhe id
en het ｬ･ｶｮ
Ｎ ｾＧ＠
Zijn kx'uis en Qpstandin9 zijn de dragende grond
van de wexkelljkheid . Ja, zij <.ijrl cle n!euwo ｷ･ｲ
ｫ ･ｬｩｪｾ｢ＮＢ＠
Z.o spreken de Sch.ri-ften bun eigen woord! tiie de Schriften wil
uitleggen, dient zich daarom te begeven in het kr achtenveld van
de schriften . Binnen dit krachtenveld ｾ｡ｮ＠
men geen toeschouwersof buitenstaander spositie innemen . Voordat wij met de Schxiften
in 9esprek gaan·, gaan de schriften immers in gespr ek met çns e ·n \'1el op zeer krit.ische wijze. t..uther ç:t,oeld.e daarop, toen hij
zei, dat het !iJoord Gods altijd als tegenstander tot ons komt. En
Paulus schreéf : Ｂｾｊ｡ｮｴ＠
het t''oo.rd Gods is levend en krachtig en
scherper dan en i g tweesnijdend zwaard én het dri ngt d·o or, zó·
diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewri chten en mer9 en
het schift overleggingen en gedachten des harten; en 9een
schepsel is voox Hem verborgen, want alle dingen liggen open en
ontbloot voor dé ogen van Hem, voor wie •.vlj rekenschap hebben a=te .l eggen. 116 L Voordat wij de teksten interpreteren, interpreteren
de t.eksten Ons .
Dat zegt iets over wat het hoogste gezag heeft . Niet de
hermeneutiek gaat voorop, maar de schriften z.e -lf als inst.rument
van de Heilige Geest. De hermeneutiek blijft van de Gee3t
afhankelijk. Slechts bi'nnen· het. werk van die Geest heeft ze haar
plaats bij uitl eg en onderzoek van de schriften. Zij d i ent
slechts . Zij is geheel en al aangewezen op de Reilige Gees t. Het
i s niet ｺｯｮ､･ｾ＠
zin, dat het gebed om de Heilige Geest zulk een
Sl
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prominente ｰｬ｡ｾｴｳ＠
inneemt in de eredienst. Wij vragen om de Geest
die in a lle ｷ｡
ｾｨ･ｩ､＠
leidt . En wij doén dat vóór wij de Schriften
openen . Dat is 9eén l!tur9ische formaliteit, dat is een uiting
van bese f van afhankelijkheid . Wij zijn bij het verstaan V$n de
Schriften vo lstrekt aangewezen op de leiding van de Heilige
Geest.
Het kan er derhalve in de ｨ･ｲｭｮｵｾｩｫ＠
{als de dienaar van Woord
en kerk) niet om gaan een systeem te ontwikkelen - een soort
Auslegungskanon1 waarmee ｷｾｪ＠
aan de slag kunnen en de ｓ｣ｨｾｩｦ＠
teo
uitleggen . Als het erom gaat, dat de Schriftên zelf spreken, dan
hebben wij net als de dichter van psalm 119 te vragen : "Ontdek
mijn ogen , opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet. I k ben een
v.reemdel,ing op aarde , verberg uw geboden ｮ ｩＭ ｾｴ＠
van mi j . " ' 2
Hermeneutiek en exegese hebben geen vast recept , hebben niet de
sleutel in handen die past op alle deuren van de bijbeluitle9 .
Wij kunnen bij de uitleg van de Bijbel niet anders doen dan
positie kiezen binnen deze op tijd en cultuur betrokken ｓ｣ｨｲｩｾﾭ
ten. liij doen dat, terwi jl we ons voortdut:end oriënteren op een
aantal uitgangspunten in de om9an9 met en uitleg van de Schri f ten:
1.

dat. de Schriften Yloo rd Gods zijn

2.

dat wij geheel en a l z.ijn aangeweien op de leiding van

3.

4.
5.
6.
1.

Gods Geest
dat de schriften ｾｩ｣ｨｺ
ﾷ ･ｬｦ＠
uitleggen
dat de Schri ften een hart hebben en een omtrek
dat de boodschap van de schriften t i jdbetrokken is
dat de Schriften een heilsh i storische interpretatie
vragen
dat wij te rékénen hê.bben met: de verschillende literaire genres in de Schriften.

In de hermeneutiêk wordt geprobeerd deze uitgangspunten met
elkaar in rapport te brengen . Op deze wijze vragen wij naar de
bedoeling van de teksten. Op deze wijze ook leggen wi j ve rantwoording af van de weg d i e bij de uitleg werd gegaan én ｾ･ｬｫ＠
keuzen ｷ･ｾ､ｮ＠
gemaa kt. Pat is de enige mogelijkheid voor ons
mensên. Het is ook noodzakelijk: de Schr i ften will en worden
uitgelegd en van de gekozen uitleg dienen wij verant woording af
te leggen. ｾＷ｡ｮｴ＠
mensen blijven mensen - ook bij het uitleggen van
de Schriften . Hermeneutiek is een menselijke bezigheid. Wij
kurinen niet zonder het gebed ｯｾ＠ 'dé Heilige Geest.
Slechts op deze wij zè - namelij k door de Schriften te leien in
de ei9en c-0ntext en zo dé téksten i n hun oordel ende en bevrijdende kracht tot ons te l aten komen - woxden de Schrift en verstaan
ｶｯｾ＠
onze tij d en in ｯｰｾ･＠
situatie .
6. Exègese
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6 . 1 Oude Testament

In hat eerste hoofdstuk van de Bijbe l ｷｯｲ､ｾ＠
ons het gebeuren van
do schepping verhaald. Daar wordt ons ook één van de meest
fundamentele dingen over de mens verteld, namelijk dat bij
beelddraçer Gods is. In Geneai$ 1,26 en 21 leien we: En God
z•J.dtl: Laac- Ons mensen ma.ten naar ons beeld, al• onze qelijkenis,

opdat zij heersen over de v!ssen der zee en over het qevogelte
des hemels en over het ve• •n over de gehele ••rd• •n over 61 het
kruipend gedierte, dat op" •arde ｊｵｩｰｾＮ＠
En God schiep de mens
naar zljn beeld; ｮｾｲ＠
Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw
achiop Hij hen . Hoeveel er ook ｾ･＠
ze99en ｶｾｬｴ＠
over de woorden
naar ons beeld en onze 9elljkenis, zoveel is wel duidelijk, dat
het meest wezen l ijke van het beeld Gods liqt in het heersen van
da mens namens en in opdrachl van God ｯｶ･ｾ＠
hot g•schapene . De
mens ie repr esentant , mandataris van God. Mensen zijn ambtsdra9er1: vAn Gods•"'ege geschapen en geroepen tot. het goede bèheer vari
do schepping in Zijn di•n$t. In ｨ･ｾ＠
heersen over de geschapen
werkolijkheid lijkt de mens op God zoals oen kind lijkt op zijn
of haar vader .
Dat de mens beeld God• is, wordt bier niet vermeld als een

e19enschap van d@ mensheid in het al9@m@en, als een soort
eolle<:tivum (zéq tn.aar: de aoort mens) . Intéqendeel, dat de mens

beeld Gods is, geldt eerst en vooral elke individuele mens. Oe
mensen, zoals ze zich in do Qeschiedenis aan ons voordoen, zijn
beelddrager van God. Dat ia ongetwijfeld de bedoeling va n de
wis,clinq van het enkelvoud naar het meervoud in do verzen 26 en
21: En God schiep de mens no4r zijn beelè, ｮ｡ｾｲ＠
Gods bobld schjep
H!j hem, man en vrouw schiep Hij hen. Er is daarbij geen
onderscheid, ook of (io men wil : zelfs> niBt tussen man en vrouw.
B•iden delen in gelijk• mate in het beelddra9er-zijn vao God.
Beiden zijn mandataris, ambtsdrager namens en ln opdracht van God
wat het be.hear van de geschapen werkelijkheid betreft.
Dat aan en vrouw beiden beelddrager Gods zijn wordt in niet.
9ecin9e ïRate onderstreept door de hier in het Hebreeuws qebruikt:.e
woorden: zak.ar (man) en n'qeba (vrouw) . Beide woorden bekle.:utonen
het geslachtelijke van de raêns. we zouden dan ook willen kiezen
voor de vertaling: En God schiep de mens naar zjjn beeld, naar
God$ beeld s chiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij
h•n. In die ｶ･ｲｾ｡ｬｩｮｧ＠
komt naar ons oordeel scherper uit , dat het
onderscheid i n sekse 9eon grond voor discriminaL1o biedt , ook
niet in ｲ ｾｬｩｧ
ｩ ･ｵｳ＠
opzicht. Man en v r ouw , de een niet meer of
minder dan de ander, da andar niet onder of boven de oen, zij n
gelijkelijk het beeld van God . Samen z ijn ze onderkoning en kind
von God, geroepen om Gods schepping te vervullen, te beheren eo
te bewaren . Daarm.eê is de positie van de mens, von man en vrouw,
in de achepping gemarkeerd. Zé is er eeo onder de soevereiniteit
van God. De mens is volstrekt van God afhankelijk. Te9olijk wordt
van die kléine !néns 9eze9d, dat hij bijna goddelijk i& qec.aakt,
dat hij met heerlijkheid en luister gekroond ia, dat hij heerst
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over het 9eschapene. Hij is de onderkoning van de schepping, het
beeld van God. 63 De mens is door Go·d géplaatst in de hof om d ie

te bewerken en te bewaren.••

Op deze mens - in-de - hol nu , stelt zich - zo iouden we kunnen
:e99an - de camera in Gene1ia 2 $Cherp. Er is over de verhouding
tussen de twee eerste hootstukken van ｨ･ｾ＠
boek Genesis ｮｯＹｾｬ＠
wat
te doen geweest. Sona meende Men, dal er sprake zou zijn van
twee, onderscheiden, acheppinqsverhalen . Men wijst dan vooral op
de vele verschillen die tussen de beide ｨｯｴ､･ｾｵ
ｫ
･ｮ＠
bestaan.
Soms ook meent men, dat de belde pericopen ieder een ei9en,
ｾｮ､･ｲ＠
betekenis hadden. Ona lij kt het niet juist om bij Genesis
2 van Lwccde scheppinqaverhaal te s9reken na ot naast Genesis 1 .
Beter 1$ het te zeg9en , dat in de eerste hoofdstukken van het
boek Genés l s de 9rondverhoud in9en van de geschapen werkêlij kheid
Lwoo keer woxden geschetst. Eenma al i n het Ｙｾｨ･
ｬ＠
van het
scheppingsgebeuren: de mens als spits van de schepp1ngspyramide
(Genes is 1) . En eenmaal binn e n de kaders van de geschapen
werkelijkheid : de mens als middelpunt van de cirkel (Genesi s 2} .
Daarbij gaa t de ｡ｾ､Ｆ｣ｨｴ＠
in deze studie voor al uit naar de rnens
in relatie tot die andere (mede)raens, om man en vrouw.
Over dat laatste 9aat het in de verzen 18- 25. De acopu& van dit
9edeelte is onqet.wijfeld de huwelijksrelatie tuaaen un e.n vrouw .
Als de bijbe lschrijver ook van de vrouw zegt, d•t God haar tot
de mens ｢ｾＸ｣ｨｴ＠
(vs. 22) , is dat anders dan in ｨ･ｾ＠
voorafgaande.
Immer• ook van de dieren wetd Ｙ･ｺｾ､Ｌ＠
dat God ie tot de mens
bracht {vs. 19). Toen stond erbij : om te z i en hoe hJj deze noemen
zou (vs. 19} . Nu kli nken ､ｩ･ｾｬｦ＠
woqrden andora. Et ie wel bij
doie woorden opgeme rkt, dat God ｾ･ｬｦ＠
hier de vrouw al& een bruid
tot haar man leidt. Het door de bijbelschri jver in het verhaal
in9evoe9de vers 24 onderstreept dat : Daarom zal een man z ijn
v•der eh zijrt moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij
zullen tot één vlees zijn. Het 9aat dus niet zozeer om de wi j ze
vearop de vrouw geschapen is. maar vooral om de stérke en
geli) kwaar dige onderlinge verbondenheid van ｾｮ＠
en vrouw. Net zo
ｾＱｮ＠
als we ons in letterlij ke zin hebbén voor te stellen, ､｡ｾ＠
God
de 11ens vormde ｡ｬｾ＠
een soort kleipop, waarin de levengade3 werd
geblazen (2 , 7} - net zo ｾｩｮ＠
moeten ｾ･＠
ons in leLterlijk zin
voorstellen, dat God de vrouw vormde ui t een rib van de me ns
(2, 22 ) . Hier wordt op mensvormige wi_j ze gezegd wat er te zeggen
is . Al lereerst van de mens , dat hij deel uitmaakt van de
9csohape.n werkelijkheid en er met e l ke vezel van iij n bestaan mee
verbonden ｩ ｳＮｾ＠
De ｭ･ｮ
ｾ＠ ia een ä.t.rdling die de levensadem, het
leven, kreeg van God .
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Vervolgens wordt van de vrouw gezegd, dat ze van dezalfde orde
is als de man, als medemens aan hem verwant . G' t.6 1 als medemens,
•la helper en partner wordt de vrouw aan do men 9e9even. Hét is
opmerkelij k, dat het woord dat hier in het Hebreeuws voor 'hulpe '
(vers 20) wor dt gebruikt het mannelijke woord 'zèr (helper) is .
0..t is des te opmerkelijker, omdat ook de vrouwelijke vorm van
dat woord in het Hebreeuva bekend en niet ongebruikelijk was. Er
kleeft aan dat voord dus 9een 'tweederan9$ gevoel'. Ook de HE.RE
wordt in het OUde Testament vaak Israêls hulp 9enoemd. Man en
vrouw 4ijn dus op •lkaar aange-wezen en zijn elkaars evenknie .
Uet Hebreeuwse woord kenègdo, dat in de vertalln9 van het NBG
vertedld wordt als 'die bij hem past ' (vers 18) onderatreêpt dat.
tlet betekent zoveel als ' tooenover hem• . Die vortal1ng verdient
nna.r ons oordeel dan ook de voorkeur .
Zo is de acheppin9 voltooid. De aarde i$ Ｙｾｲ･､Ｎ＠
De mens en
iijn medemens z ijn ｯｾ＠
ala mandatarissèn van God. Ma n en vrouw
l•ven als gelijkwaardiqe mensen i n harmonie voor Gods aangezicht .
De geschiedenis kan beQinnen. De kwetsbaarhèid (naaktheid} van
man en vrouw ten opzichte van elkaar én van hen samen tegénover
God wordt niet als scheamte an als een bedrei9in9 ｾｲｶ｡･ｮ
Ｎ＠ En dat
ie gaen wooder, want waar de liefde volseaakt la, daar is qeen
vrees (1 Joh ＴｾＱＷ＠
en 18). Stukbreken doen gelijkvaardiqheld en

harmonie pas, wanneer de

elkaar.

ｾ･ｮＳ＠

:ijn a4n
ｯｮｾｲｵｷ＠

en
ｇｯｾ＠

Ｙｾｮ＠

In Genesis 3 wo rdt ons vecteld hoe de zonde do goede orde van
Gods schepping perverteert. De dingen lijken bijna te verkeren
in hun tegendeel . Dé relatie met God wordt vératoord: de mens is
bevreesd voor God en verbergt zich (3 , 10 ). In plaats va 1\ te
heersen ｯ ｶ･ｾ＠
de aarde, 9ewordt de mens s lechts met pijn en moeite
ｾｩｪｮ＠
voedsel (3 , 17) , 9eoo9at worden veelal dorens en distels
(3 , 18) en tenslotte zal da aardbodem het graf worden waarnaar de
mene weerkeert (3,19): sto! tot stoten as tot as. De (wederzijdpartnerrelatie waarin man en v r ouw tot ･ｬｫ｡ｾｲ＠
stonden,
verwordt tot een verhouding die veelal slechts Ｙ･ｫｯｮｭｲｾ＠
wordt
door ｢･ｧｾｴ＠
en overheersing (3, 16) . Kinderen ter wereld brengen
wordt een riskante qebeurtenis met ?ijn en moeite (3,16).
We doen er goed ean erop te ｬ･ｾｴｮＬ＠
dat we niet te doen
hebben met een •ordinantie Gods', maar met een beschrijving van
de 9evol9en van de zonde . Genesis 3 biedt geen norm maar een
9evol9. Noch dé dorens en de d istels noch het ' heersen ' van de
man over vrouw mogen als een door God gewilde orde 9e7.1én wordên .
Ket heersen van de mens over de dieren was opdracht von God, het
heersen van de man over de vrouw is het gevolg van de zonde .

••>

Zo worden in de eerste hoofdstukken van de Bijbol de ｣ｯｮｴｾｲ･＠
van onze geschiedenis gecekend: (a) Gods bedoelin9 met. ons mensen
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en de door God aan ons

de geschapen
waarbij man ｾｮ＠
ｾ･ｲｫｬｩｪｨ､＠

ｦｬｃｾｮ｡･＠

gegeven opdracht om in ziJ n dienst

als goede rentmeesters te beheren,
vrouw els beelddrageçs Gods in goed ｰ｡ｾｴｮ･
ｲｳ ｣ｨ
｡ｰ＠

naast en tegenover elkaar etaan . En (b} de verwording en

ontwrichting die de %Onde teweeg brengt. Alle relaties worden
verstoord : d e relatie met God, de relatie ｭ･ｾ＠
de schepping en de
relatie tussen man en vrouw. God cchtex blijft trouw. Hij zoekt
de mens op: Haar z1jt gjj? (3,9). De HZRE zoekt in zijn trouw
w09en naar verzoeninq en handhaaft zijn aanspraak op ons mensen.
Lettend op de ｰｯｳｩｾ･＠
van de ｶｲｯｵｾ＠
in het Oude TeStAl\ent blijven
deze beide lijnen zichtbaar: de vervordinq door de zonde en - dat
ook - de trouw van God.
De positie van de vrouw was in de 9ehale oosterse, se.miti.sche •lferold in sociaal en juridisch opzicht een ondorgeschikte .
Iaraê t. vormde daac·op qcen uitzondering. En het wae vooral de
ｨｵｾ｡ｬｩｪｫｯｷ｣ｴ ｧ･ｶ ｩｮｧ＠
waarin de rechtsongelijkheid tot uitdrukking
kwam. De man was de ball, de heer, van de vrouw. In iekere zin
stond dé vrouw onder de macht van haar man en wae aan hem, als
pater familias , onderworpen. Hoewel men 2ond&r twijfel kan
xe99en, da& het OUde Teatanent een sterke voorkeur ｨ･ｦｾ＠
voor
nonogamie, bleef de poly9a.mie bestaan . Echtscheiding was voor
llA.nnen veel 9emakkelijker d•n voor vrouwen. De vrouw mocht dan
als moeder 9root aanzien genieten, de kinderloze vrouw stond aan
spot en verachting bloot. Kort en Ｙｯｾ､
Ｌ＠ in een niet 9Atinq aantal
joodse geschriften blijkt (een zekere) minachting voor de positie
van de vrouw . En hoewol da.erbij moet -..·o r den aangetekend, dat de
teitellj ke situatie van vele (gehuwde) vrouwen beter wä$ dan het
9eldende recht doet v!El'r111oeden, in formeel juridische -zin was de
vrouw ver achter gesteld bij de man: Israêl maakt deel uit van
de oudoos te rs e cultuur, ook wat de patriarchale san•e.nle vingestructuur betrêlt.
ln religieus opzicht lijkt het met de positie van de vrouw
in het Oude Testament boter gesteld. Vrouwen hebben t0&gan9 tot
de heilige plaatsen Ｈｈｩｲｪ｡ＮｾＬ＠
ｈ｡ｮｾＩ［＠
ze luisteren evenzeer als
de mannen naar de voorlezing van het bondsrechç CDeut. 31,121
Neh. 8,3); ze doen 9ebeden en beloften (Hanna); ze profeteren
(Oebora, Hulda); ook godaverechijningen vallen hen ten deel
(Ha9ar, Sara) . Vrouwen genieten in Israël veelal respect en
aanzlen (Mirjam, Jael, Eethet, Ruth). In de profetie wordt niet
telden de man-vrouw rel&tie gebruikt als beeld voor de wijze
W$&top God met zij n volk omgaat (vgl . Hosea). De profetie van
Joöl zegt, dat God zijn Geo&t zal uitstorten op allo vlees: jong
en oud, heer en knecht, man en vrouw (2,28 on vol9ende) . Dit
respect voor de vrou'1.• in de religie van lsraal is geen toeval.
Het hangt samen mél Gods 1cheppingsbedoelin9, dat man en vrouw,
beiden naar Zijn beeld en 9eliJkenis ges.chapen, de arnbtsdra9ers
Gods zouden zijn, elkaar gelijkwaardig en 1n die gelijkwaardigheid voor hun doen en laten verantwooxdelijk te9enovec God.
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Toch lljkt het erop, dat de juridische en sociale achterstand van
de vt;ouw ook 1neer en moer haar r eligieuze positie is gaan

bepalen. Bij l ossing van 9eloften is ze aanmerkelijk minder waard
dan haar mannelijke geloofsgenote n (Lev 27); ze wordt in de
cultue ｡ｾｨｴ･ｲＹｳｬ､＠
(Lev 6,22 ; 7, 6) ; bij de telling van de
Levieten worden alleen de mannelijke ｳｾ｡ｭｬ･､ｮ＠
geteld (Num 3,40);
de aanwez igheid van de vrouw telt niet mee voor hot verplichte
quotum (tien mannen), dat 9•haald aoest worden Oei de synagogale
dienst door9ang te laten vlnden.
Salomo brengt zijn Bgyptlechè vrouw naar een ei9en buis, o."1ldat
hij vindt dat een vrouw niet in de ｢ｵｾｴ＠
mag kotten v•n de heilige
Pl•eteen van de ark (2 Kron 8, ll). Hoewel dit ver• niet helemaal
duidelijk is, moet hier wellicht toch meer gedacht worden aan de
vrouw als zodan ig dan aan het fe i t dat heL hier gaat om een
E9yptische (heidense) vrouw. Er staat in het Hebreeuws ni et:
"'mijn vrouw " (20 NBG en statenvertalinq}, maar "een vro-uw zal
(voor) mij niet wonen :1 n het huis van David " . Dot. duidt op het
cultische . ｉｭ･ｲｾ＠
een vrouw was vaker c ul tisch onrein dan Gen
man. Om die reden was er in de tempel van Rerodes een ｡ｰｲｾ･＠
voorhof der vrouwen. De vrouw blijft slechts een klein hoekjê in
het cultische leven van Iarafl. En het verdrietige culminatiepunt
v•n dezé achterstelling is het gebed ｵｩｾ＠
de Talnoed: 'Geprezen
:il G<xl, ｯｬｑｾ＠
Ptj lllil niet als heiden 9emaakt heeft, omdat Hij
mlj niet ais vrouw heeft gemaakt; omdat Hij mij niet als slaaf
maakte. '
6.2

Nieuwe Testament

Hoawel wc nergens in het Nieuwe Testament een woord van Jezus
vinden , waarin ｾ ｮ＠ al9emenc zin i ets wordt gezegd over de posi tie
van de vrouw, is zoveel wel duidelijk, dat in de wijze waarop de
Heiland vrouwen ｾ･ｧｭｯｴ＠
trad en met hen omqinq, al iets
J)reludeerde van het latere, beroemde woord van de "poe tel Paulus:
ｾ｡ｮｴ＠
gij zijt allen zonen van God1 door het geloof in Christus
Jezus. HBnt 9ij allen 1 d1• in Christus gedoopt zijt, hebt u sec
Chr18tus bekieed. Hlerb1j 1s geen sprälce van Jood of Griek, van
5Jaaf of vrije, van mannelljk en vrouwelijk, g1j allen zijt
Jt'llmers êén in ｃｨｲＱＮｳｴｵｾＢ＠
Oe Heiland trad vrouwen op een zeer open
(en solYIS ook ongebruikelijke wijze) ce9emoet: de Samaritaanse,
de zondates, t-tartha en Maria, de Kanane.sto, Maria van Ma.qdalti.} .
Tot de naaste discipelkring behoren vele vrouwen. En eigenlijk
bèhoeft ons ､｡ｾ＠
ook niet te bevreemden. tn het hele optreden van
de Here J ezus Christus , komt uit, dat in Ham de God van Abraham,
Izak en Jacob, de Schepper van hemel en aarde, zich op een n·i euwe
en beslissende wijzé toewendt tot mens e.n wereld. Zijn antwoord
op de bange vraag van Johannes de Doper: Z!jc gij het die ｫｯｭｾｮ＠
tou, of hebben wij eén ander te verh·i3chtétt?, geeft dat aan: Gaat
heen en b<:>odschapt Johannes wat gij ziet én hoort: Bli.nden ｷｯｲ､ｾｮ＠
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ziend6 en lammen
ｷｾｮ､Ｄｬ･

melaatsen worden g&reinl9d én doven
Ｑ＠

hore.JJ en doden woxden op9ewekt

étJ

arme1> ontvangen h•t êv.!lngelle . ''

In e n met de Here ｊ･ｾｵｳ＠
Christus wordt de (her)scheppende en
verzoenende kracht van de God van ｉｳｲ｡ｾ＠
zichtbaar. En dàn is het
9een wonder, dat temidden van alle verwordin9 en ｯｮ､･ｲｳ｣ｨｩｫｾｧ＠
ook dê ｶｲｯｵｾ＠
weer de haar bij de schepp!nq gegeven plaats en
opdracht terug ontvangt: namelijk dat zij als (mede)beelddrager
Gods haar plaats inneeMt in de werkelijkheid . O. het iaet woorden
van Paulus te zeggen: Zo 1s dan ｾｩ･＠
in Chr1stu$ 1s een nieuwe
achepping; het oude 1s voorbijgegaan, zle, het nieuwe ls
geitomen.''

Over dit nieuwe, dat met Christus gekomen is, en de betekenis
dea.rvan voor het leven van de gemeente schrijft de apostel Paulus
in de hier.bo:ven geciteerde ve rzen uit Galaten. De7.e woorden mogen
met iecht een van de Joel classici heten uit het oeuvte van
Paulus als het gaat om het doorbréken van scheiding makende
orenzen cussen mensen: joden en heidenen, sl•v•n on vrijen,
mannèn én vrouwan. 10
Paulus verwoordt in deze zinnen êén van de meest kenntérkende
trekken van de structuur van de qeme-ente . In die structuur is
9een plaats meer voor scheidslijnén tussen mensen die in

mlnderinq xo;r.en op het deelhebben aan

｢･ｾ＠

heil von Cod. Het gaat

in het woord 'één' om het ophefffen van een ｣｡ｮｧｯｾ､･
Ｎ＠
Het
onderscheid ｶ｡ｬｾ＠
weg. •onder de oude bedel ing wae dat anders.
?oen was ér een ｳ｣ｨ･ｩ､ｾｭｵｲ＠
tussen Joden en Grieken en niet
minder tussen slaven en vrijen en tussen mannen en vrouwen. Voor
een Griek was geen plaats binnen het volk van God. Eerst moest
hij tot het volk van God ovec komen en ook dan na m hij a ls
proseliet een ondergeschikte positie in. Niet minder duidelijk
was de positié van do slaaf ten opzichte van da vrije en de
positie van de vrouw ten opzichte van de man een ondergeschikte .
Dit 9old niet slechts in sociaal - maatschappelijk opzicht, maar
ook in reli9ieus optieht. Ook waar het heil van God voor ieder
het%elfde was, was de ｰｯ｡ｩｾ･＠
in de dienst van God op qrond van
dat heil voor de een onder9eschikt aan die van de ander. Dat is
1n de nieuwe bedeling radicaal veranderd . Ieder - Jood of Griek,
alaaf of vrije, m•n ot vrouw - mag nu binnen de qemeente op
hetzelfde niveau in de dienst van God staan . Binnen de ｱ･ｭｮｾ＠
zijn allen irr..mers één i.n Chri.stus. ' 71 Deze eenheid in Christus wil
beleefd en gel ee fd ｷｯｾ､･ｮ＠
in gemeente . Ret gaat in l Kor 12, 13,
Gal J ,26-28 en Kol l , 11 niet slechta om de ｾ･ｲｯｮｬｩｪｫ＠
vechou-

,,
••
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ding tot God, hèt gaat daar evenzeer om om het goede functioneren

van de gemeente . Het in en met Chri$tus gekomen beil geeft aan
d e 9emeente een eigèn $tructuur en schept andere , nieuwe
verhoudingen .
Die

ｮｩ･ｵ

ｾ ﾷ･＠

verhoudingen worden overal in de gemeenten van het

Nieuwe Testament merkbaar . Het z ijn vrouwen die als
･ｲｳｾｮ＠

dé

opstandingsboodsc.hap horErn, de opgestane Reiland be9rc-eten en d,e
boodschap van zijn opstandin9 mogen doorgeven . ｏｯｾ＠
onder de
•eerst-bekeerden' zijn vael vrouwen : ｄ｡ｭｲｩｾ＠
ｾｮ＠
At.hené {Hand .
11::39) en Lydia in f'ilippi (Hand,. 16 : 14) . v.rou•A"en nemen een
belangrijke plaats in in het ge!tlééntelij k leven en 'h ebben veel
we.J;k verzet voor het Koninkrijk Gods. Te noemen is allereerst het
echtpaar Aquila en Prise (ill) a . Zes keer wor den z-e samen genoemd .
Vier maal wordt Prisc(ill}a het eerst vermeld (zie Hand. 18 : 2,
18 , 26 ; Rom . 16:3; lI Tim . 4 : 19, t Kor . 16:19) . Paulus noemt hen
medea rbeide rs i n Christus , ' mén$eO dlc voor mijn leven hun hals
gewaa9d hêbben• (Rom. 16 : 4) . Ook ｡ｮ､･ｾ＠
medewérksters zijn met
name bekend, zoals Febe, de diacones •1an Ke"nchreae (Rom. 16:1}.
Verder zijn te noemen Maria, Tryfena, Tryfosa en Persis (Rom.
16:6, 12). Paulus noemt nog ande r e vrouwen met name en met ere
en ze worden door hem tot zijn ｭ･､｡ｾ｢ｩｲｳ＠
gerekend (Fil . 4:2} .

Dit di t alles blijkt, dat in de gemeenten

ｶｾｮ＠

Jezus christus oog

is 9·e weest voor de (nieuwe) plaats en de positie van de vrouw .
Het woord van Paulus ln Galaten 3,28 over cte nieuwe werkélijkbeid
in Christus: geen sprake mêer van Jood of Griek, van slaaf of
vrije/ van mannelijk en vrou1velijk, maar Qllen één in Christus
wordt zichtbaar in de praktijk van hQt gemeentelijk leven . De
conte x t waarin hét woord 'één ' hier wordt gebruikt, wi jst er
uitdrukkelijk op, dat het gaat om de wijze waarop mensen mogea
ｦｵｮ｣ｴｩｯ･ｾ＠
in de gemeente . Hêt ls dan ook onjuist om de
persoonlijke verhouding tot God en de wijze waarop mensen in de
gemeente functioneren van elkaar los te mákén. De eenheid in
Christus heeft niet s l echts betrekkin9 op het heil-in-engere - zin
(het delen in da genade van Christus}, maar evenzéer op het hailin-ruirn.e re-zin (de doorwerking ervan i n de structuur van de
gemeente) . Beide li99én in elkaars verlengde .
J, HoviUe 11.a:akt onderscheJ.d t,1$scn de pci;-aoon.lijkc. vcth0Udit19 van
ch-rist.cncn tot God en ､ｾ＠
"ijte waarop cbt1$tenen ｦＱｴｮ｣Ｎｩｯｲ
ｾ＠
in d.e
Ｙ･ｾｮｯＮ＠
Het. ｯ･ｲｾｴ＠
noo mt h i j het ･｡ＵｮｴｩｾｬＬ＠
het tweed• h•t
accJdentele in bet ｢･ｨｯｲｾｮ＠
ｾｯｴＮ＠
do 9•mecntc ven ｃｨｲｩｾｴｵ｡
ｾ Ｑ ｩ＠ Het
Ｄ･ｮｴｾＪｊ＠
l s WQt bohoor:t tot het ｫｾｮ､｣ｨｰ＠
God$ : het deel hebben
aan de schotten en qaven van Chrle,tus , bet d9len in de \'c:- xoon in9 e n
h•t ｱｮｾｬ＠
in het Voderhuis eeuwig bij de Here ｴｬｾｮＮ＠
In ｾｩｴ＠
e.e,aentiêle, dit 1'e'len11lk• v•n hqç 1.idmn.1 tac.hllp vlln ｃｨｲＡＤｴｵｾﾷ＠
ｫｾｲｬ＠
ｾｴＮｮＢ＠
mnn er.i vrouw gelijk. 2.0(ldE!r deel te heb.boen aan dit es.s(lntij}(I
ｷｯｲ､ｾ＠
ｮｩ･ｾ｡､＠
ｸｾｊ｜ＹＬ＠
ｭｾｲ＠
ｾ･ｮ＠
kan wel xe!i9 ｷｯｲ､ｾｨ＠
ｾｯｮ､･ｲ＠
deel aan
het eiceidentéie t:e hebben. Ket acc1Cliiitntele hq11ft ...ｯｲｮＮＺｩｾ･ｬｪｫ＠
bot.r:11>:ki·n41 op ｨ･ｾ＠
ｯｲｧ｣ｮＮｩｾ･ｴｳＺｨ＠
leveil der qeoeente en op (Ie
ambten ｾｩ･＠
God hoect ｩｮｧ･ｾｴｯｬ､
Ｎ＠
In het accidentele 8t6an man en
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.-.•roo"' niet gclijkbereehL19d naast eJ.koaëlr . lficrin heeft de vt:oow ;\çh

te $t•Ll•n ondor loiding, wil men ; de heerachappijvocrende leidln9
veo de 11<\.n ,
ｾｲ＠

ｯｮ､ｾｲＢ｣｢･ｩｧ＠

Xloven aan de hier 1n9evoeccte

t uaaen easentieo1

Oll 411ccidontool no9al wat be11wa.ren. In Cle Q9:C$tO pl_,." t" vinden w(!
deie ondexsche1ctin9 ｮ･ｲｱｾｳ＠
op ､･ｾ＠
ｩｾ ｪＺｾ＠
in de Schr i fton terug. te

li jkt neer filoao!1aen dan &chriCtuurti jk. oe onderacheid1n9 -

Ｔｾｴ＠

js hot. t;wcoda - h.:i:igt. oo'k n.iet aanien O'let w.at ｷ･ｾｯｮｬＱｪ＾Ｚ＠
ｬｾ＠
voor 'het
ambt, •-sar komt voort uit do vi:Jie op de huwelliltsxelatie tus:;cn mlln
en v_r·ouw. Oe poaitie van de vrouw ln d• qemeente "-'" Christus $&

Af9-laid v.:in en 9olijk aan haa.r ｾｯｳｩｴ
ｩ･＠
in het huwelijk. ｏｾ､｡ｴ＠
de
vrouw i n het ｨｵｾ･ｊｩｪｫ＠
ｯｮ､･ｲｱ｡｣ｨＱｾｴ＠
18 ｾＱｮ＠
do men, doaro m ls de
vrouw ook wat ｾ･ｴ＠
dbbt betrett n1et Ｙｯｬｩ
ｪ ｫｾｯ｣ｲ､ｩｹ＠
aan <Ie •an. ﾷｾｮ＠
ｨｾｴ＠
ｾ｣ｬ､ｯｮｴ｡･＠
ｾｴ･ｮ＠
men en vrouw ｳｴ｡ｾｮ＠
ntot qclijkbcrechtiqd
naast elkaar. ｦｴ ｩｱｲｾｮ＠
hooft de vrouw zlch te stellen ondoc lcidinq,
wil ｾ･ｮＺ＠
de ｨ｣･ｲＹＧｃｬＡ｡ｰ
Ｑｾ
ﾫＱｯ･ｺＺ
Ｍ ･ｮ
ｲＮｬ･＠
l-o j (lin9 v;,n de aan. Dit inf.lli ceert.,
､｡ｾ＠
onze ｫ ･ｾ ｫ･ｮ＠
do vrouw ｮｩｾ］･ｲ＠
mo9en toelaten tot het bijzonde:e
e.lllbc vau predl)l;ant, O\lderJ.ing on di.ol:cn. 1 )

H.G.L, Peels ｢ｾ･ｮｧｴ＠
een ｾｯｲｧｬｩｪｫ＠
ｯｮ､｣ｲｾｨｩ＠
aan. Hij •1o$t voor
de%e nuancering de woo(don priRcir en ･ｾ ｣ｵｮ､ｾｊｲＮ＠
Men zou het
ｾｴ･ｮ､ｰｵ＠
van Peele als volqt. 8ó1-non kunnen v-ci.tt.en: Er 18 een
prima i ro lijn van ｜Ｇｯｬｳｴｲ｣Ｚｾ＠
(Jel1j)(waardJ;gheid v:in m:i.n en vrouw
belde, als schepse 1eo voor hot aan9e:icht vón God (Genesi s 11 qn er
ｩｾ＠
de !lec1.1ndaire- ii'n \!an de onelel"lj.n9e rol.:itie e n de ei9et1 pl:lats
ｾｮ＠
｡ｾｮ＠
qn vrouw ｻｇ｣ｮ･Ｚｩｾ＠
2) , ｏ ￨ｾ･＠
beide lijnen ｾｯｭ･ｮ＠
ｷＹｬｩｾｴＱｮｲ＠
ｮｩ･ｾ＠

in mindering
ｯｾ＠

･ｊｾ｡ｲＬ＠

ｾ

ｲ＠

e9n
ｾｫ｣［＠

yg19vrdc Ｈｾｴ･ｮ＠

ｲ｡ｮＹｾＱ＠

wel a!. Vooral in het ｾｩ･ｵｷ＠
ｔＴＤｴｾｭ･ｮ＠
en dan met ｮ｡ｾ･＠
i n ｾＹ＠
bri9v4n ｶｾｮ＠
Paulu: tekenen ｾｩ･ｨ＠
de contouren ｶｾｮ＠
de Ｄ･｣ｵｮ､｡ｩｾ＠
J i jn ac , van ｴｩＺＧｾｯ｣Ｎ＠
en tu;i l pq . vool in het spreken van 'Paulus 11;09e
tijd- en Ｚｩｴｵ｡･ｰｾ｣Ａｫ＠
ti,n, toch g-el (lt; : ·God hec!i: in ｾ｣ｨ･ｰ
ﾷ＠
ｾｩｮｧ
Ｌ＠ ｶ･ｾｬｏＤｩｮＹ＠
on ｨ｣ｲｾ･ｰｩｮｧ＠
op ､ｾ ｾ･＠
wllte een orde Ｙｾ ｬｾｧ､Ｌ＠
die
ｧｾｬ､･ｮ＠
kracht behou(s;c, . ｯＮＭｾｲｰ＠
in d• nor111ativiteit van de apostolt.ｾ｣ｨ＠
u.it!lpraken 9e9rond. Uoe onte kerkeltjko ｾｩｴｵ･＠
ook ｾｩｪｮ＠
%41,
steed$ dienen wij d,it. b.:i:itilc 9e9even u.i c de Scb.:irt ｩ ｮｺｾｫ･＠
de
identiteit van ｾ｡ｮ＠
e n vrovw en hun onderlinge verhoudin9en t e
ｶ･Ｚ､ｩｾ｣ｯｮｴｲ
Ｎ＠ Dot ｢･ｾ
Ｎ ｦｴ＠
conaequent.-ies, o.(I.. in::i'ltci de vradg nob.r
de v(oow in hot ｾｭ｢
ｴＮ＠ • ｾ＠
ｴ｣ｾ･ｮ＠ｩｨ

toltonon .zicb in de Schrift ｩｮ､ｾＺ｡
､＠
twee lijnen ｾＨＺ＠
$en Lijn van
tU$ten ｭｾｮ＠
en vrouw en een lijn ven on9e11,kwMtrdi9heid, echter!ltand, ｯｮ､･ｴｾＦｨＱｫＮ＠
Ｆｶｯｮｾｬ
Ｌ＠ d ie li jnen behoren
ｮｾ＠
•ljn oordool ｮｩｾｴ＠
bijeen ｯｬｾ＠
essentieel en accidenteel , pri.o.aic
en $eeunda!t , en beide ｶｯｲｴｫｾＧｮ､＠
uit het ene !lcheppLn9shaodelen
van God (%0 Peels). De llj:1en hebben een verschillende bron en !ltoou
te9enover elkoac . De 6ne llln ｾｯｭｴ＠
vooz:t uit de ｢ｲｾｮ＠
V4n ｓｯ､ｾ＠
goede
:rCh!!ppltir,, dle ma.n ･Ｑｾ＠
vro.uw toch-top n<l.<St -:.ijn bcicld en 9elijkenl..s,
vol:.t.roltc 9eli j kwt1crdi9e in bet ene perspect.ie! van schepp1n9:;opdracht en -•anda•t. Ｑｇ･ｮ
ｯＤｬｾ＠
ten l). oc ｾｮ､･ｲ｣＠
li)n voortkomand olt
dg bron van zondg ｾｮ＠ ·vqr11o:;r;dj119, "W:i4bij de mtt-n ｶ･ Ｎ ＺＭｷｯｾ､ｴ＠
t'Ot heerser
over: de •1ro uw ln buwe11.j:Jc , tecbt .;,n $ilm•nlc'.'in9 en de. \'rouw ala
Ｚｩ ｴｨ
ｾｮｫｯｬ
ｩｪｾ
･＠
en net ninder ｲｾ｣ｨｴ･ｮ＠
bedeelde &!echts 04n ｾｯ｣ｵｮ､ｩｲ＠
plaats 1.nneeftt Jn do ＤｾＱｦｬＧＮｯｶｩｮｧ＠
en - dot 1:1oms tel!s ook. -. in
ｲＺ･ｬｩＹｵｾ＠
op2icbt.
In de ｷｯ･ｾ｢ｲｴｩＹｨ､＠
ven ｣ｵｩｴｾｲ＠
en gescbledenl• kont dio tweede
11jo belaas eaar al te v33k i n aindcrin9 op de eerste. De weg van

lfu
ｱ･ｬｪｾｷ｡ｲ､ＱＹｨ＠

'?J.
ｬｾ＠

J, a ov111s, 4 , w" 11.
11 , (:.t.. 1'••11, "•n lin v"011•, i>•"Jcl valt. Co.r?, "lnt•l41n9 9choudoe J1 op 011

do èe ｾﾷ､･ｬＬｴ＠

Vetkti••P ｾﾷｫ

ho·O!d • l:'llkll•n 2, 9 IHI to'

Ｎ Ｂｾﾷ＠

｢ｾＩｮ

. " •p•il t•96. K• • tSe VOOtltl d.o

ｫｯＮＬｌ＠

V4'n
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het Wo ord God• in do ｱ･｣ｴｩＱＴｮｾ＠
uco rboratiQheid VAn on ｨ･ｾ＠
ｶ･ｲＬｾ＠
v erkelijkbetd • 9otypeerd worden

kan ook daaro• • vanwege d•
i n o n ze ｾｯｮ､ｬＹｴ＠
on gebroken
ｾ Ｑ ｾ＠
e en ｶｩｾ＠
orucJa. Van die
ｾｲｵｩ
ｶ ｡ｧ＠
r ijn de $Ohrttton hat. 9etui9eni•. tij vorkond1Qtn o n o r: ijd a
de nie uwe •çheppin9 tn Cbrtatua, in w-ie God der• wor•ld llet:heo!t o n
met :leb versoont. TogelijX ecbtor is d ere wettló no9 ••n rond1ge
wereld ｶ｡ｾｲｮ＠
de toetaJe orde aJet opgohevon on bulten varkin9
Ｙ･｡ｾｬ､＠
wordt. To ｬ､ｾ＠
van dl• $pannin9 1• daar b•t. voord van çod.
Het ｶ･ｾｮＱｷｴ＠
"naen en opent ve9en . Dat Ｙｾ｢Ｑｯ､ｴ＠
echter op de
vl)rc vaa het kruit. O. ｰｾＱｮＹ＠
､｡ｲｶｾｮ＠
vinden wo ia de Schriftea

terug.

6.3 . De positie van de vrouw
6 . 3 . 1 l Kori.n.thiire 11 , 2- 16

in

qemeente en eredienst

Het gaat in d it bijbelgecteelte o ve r de orde in da eredienst,
namelij k om de wijze ｷ｡ｾｲｯｰ＠
de vrouwen i n de ered1e n$t zullen
bidden en p rof eteren. NieL het voorgaan i n gebed en profetie ｾｮ＠
de ･ｲ､ｩｮｳｾ＠
door vrouwen als zodanig staat ter dis kussié ,
slechts da wijze waarop i1 hier aan de o r de . Daarbij gaat het in
de:• pericoop mee namB om het kapsél , de haardracht van d e
vrouwen. De manier waarop het kapsel van de vrouwen verzor9d is ,
dient een zekere in9eto9enheid uit ｾ ･＠ stralen. Het overdrevene
past niet echt bij de eredienst . De vijxe vaarop een eens
zichzelf presenteert in de gemeente van de Here Jezus Christus
is n1ct zonder betekenis. Alle& wat in de eredienst plaatsvindt
behoort eenvoud, inqeto9enheid en ootmoed ｾ･＠
ademen.

(2) Ik prijs het in u , dat 9ij in a1le• aan mij gedachtig b1ijft
en aan de overleverinqen zó vasthoudt, ale ik ze u overgeven heb.
(3) Ik wil echter , dat gij dit weet : het hoofd van iedere m.an is
Christus , het hoofd der vrouw is de man , en het hoofd van
Chri etua is God . ( 4 ) Iedere ma.n, die bidt of profeteert met
9edekten hoofde , doet t ijn hoofd schande aa.n . (5) Maar iedere
vro uw die blootshoofd• bidt of profeteert , doet haar hoofd
• c hude aan , want z:ij a taat 9e.1ijk met ene , die kaal9e•chonn i.s.
(6) Want indie.n een vrouw z i ch bet hoofd niet dekt , moet zij zich
ook aaar het haar laten atknippen. Doch i ndien het een scha.n de
ia voor éèn vrouw, aia zi j zi ch bet haar laat afknippen of zich
kaal l aat scheren, dan moet ze zich dek.leen. (7) Want ••n IQ.n moet
het hoofd niet dekken: hi j ia het beeld en de heerlij kheid Gods ,
maar de vrouw is de heerlijkheid van de men. (8) Want d9 man is
niet uit de vrouw, maar de vrouw ui.t de man. (9) De mat1 ia immers
niet qeachapan om de vrouw, ｭＮ｡ｾ＠
de vrouw om de man. (10) Daarom
moet de vrouw een "'-Cht op het h oofd hebben v&nve9e de engelen.
(11) En toch, in de Here i• eve..nmin de vrouw zonder man iets , als
de man zonder vrouw . (12) Want ;e1i.jk de vrou v i e uit dê man, :o
1 • ook de mAn door de vro uw ; alles is echt•r u i t God. (13)
Oordeelt zelf : is het vo.gzaam , dat ••n v rouw 11e t ong·e dekten
h oofdé tot God bidt? ( 14 ) Leert de natuur ze l f u n i et, dat ,
i ndien een man lang haar draagt, dit een echand• v oor hem ia ,

-101-

(15) doçh dat , indien ••n vrouw l ang h aar draagt, dit een eer
voor ｨ｡ｾ＠
ia? XfM\e.X'e het haar is hear t ot een •luier geg even .
(16) Maar, indien het er i*Ra&.nd om t e doen is gelij k te hebben ,
wij hebben zulk een gewoonte niet, en ev e nmin de 9emeènten Gods .
(a) Na een (ironisch bedoeld?) inleidend vers (Ik prijs het
in v, dat 9ij 1n alles aan mij qedachtlg blijft en aan de
overleveringen z6 v•sthOQdt, als ik ze u overveqeven heb),
atèlt ?aulus in vers 3 een zaak aan de orde, die hij op deze
wijze tevoren niet tex sprake bracht (Jk wjJ ｮｾＬ＠
dat glj
weet). Dan volgt trits: God - ｃｨｲｩｾｴｵｳ＠
- ｾ｡ｮ＠
- vrouw : Het
hoofd van i edere Nn .!:1 Christus, het hoofd der vrou"' is de
man , en hec hoofd van Christus is God. Het hier gebrui kte
Grie kse woord kephal6 (hoofd, een varta liog ｶｾｮ＠
het He breeuwse woord rosj) betekent vooral oor$pron9: God is de
oo rsprong van Christus , Christus de oorsprong van de
mens/man, en de mens/man is de oorsprong dor vrouw . Het i s
duidelijk, ､｡ｾ＠
het (de vérhoudinq God - Christus geeft dat
reeds aan} in deze ｾｲｩｴｳ＠
niet om ondergeschiktheid ｧ｡ｴｾ＠
hoewel het woord •hoofd' die gevoelswaarde wel kan hebben. 1 "
Hièr echter valt het accent t!H!'er op oor•pron9, minder op
autoriteit..

Cb)

Deze oorspron9s9edachte biedt de apostel Paulus het

hoofdargument, dat man en vrouw zich bij het bidden en
profeteren in de samenkomsten van de gemeente op verschillende wi jze hebben te prescntexen . Kephal• alo oorsprong
legt nadruk op verbondenheid en onderscheid. Die verbondenheid wordt u itgedrukt i n de woordên boold (ei koón) eo
heerl ijkheid {doxd ) . De oorsprong i s herkenbaar en zichtbaar : zoals in de Here Jezus Christus de heerlijkheid Gods
zichtbaar is (Joh. 1,14), en zoals in de mens heerlijkheid
en beeld Gods herkenbaar ziJn (Gen . ＱｾＲＶ＠
en 27, Ps. 8,6 ) ,
zo is in de vrouw de heerlijkheid van de JnOn (been van mijn
gebeence, vlees van mijn vlees, manninne Gen. 2,23) herkenbaar. Tegelij k le9t kephalë accent op het onderscheid . Eet
is welllcbc niet toevalli9 dat het eveneens in Genesis
gebruikte woord homoloa•.s (gélijkenis} ontbreekt. Paulus wil
vooral hec onderscheid tussen man en vrouw beklemtonen. De
vérzen v ier tot en met zes leqgen daarop de nadruk . Er is
Paulus veel aan gelegen, dat man en vrouw in huo optreden
i n de eredienst herkenbaar zijn en blijven in hun man- en
vrouw - zijn. We zouden kunnen zeg-g en, dat ｾ｡ｵ＠
lus zonder de
met en in Christus Qlkomcn eschatologische nieuwe werkelijkheid te ｯｮｴｫｾ･Ｌ＠
vooral het schep$elmatiqe onderscheid in
ogenschouw ｮ･ｭｾＮ＠

,,_
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(c) co verwijzin9 naar Gene.sis 2 wi jst daa r ook op (Piant de

man is niec uit dcJ vrouw, maar de vrouw uJt cl& m.tf1 vs. 8).
ｗｾ｡ｲ＠
het hier om 9aat i&, dat de vrouw (l3jd) uit de man
(lsj) geschapen is door God. Derhalve m•9 zij bij haar
optreden in de eredienst haar vrouw-zijn niet ｶ･ｾｬｯ｣ｨｮＮ＠
Evenmin overigens ale dè man. Man en vrouw zijn op elkaar
aange-ezen . Ze hebben elkaar nodig . De man kan niet zonder
dè vrouw en de vrouw ie er terwille van hem.
De zin: D.tarOlll llOet de vrouw een SYchc op h&t hoofd hebben
vanwege de engelen ie •en zeer duistere zin. ｅｬｾ￨＠
uit.leg en er zijn er vele in omloop - blijft hier speculatief .H
1

(d} In de verzen el! en twaalf iet Paulus het tot nu toe
geschrevene in ehrietologisc h perspeotier. Ondanks alle
schepselmatige onderaeheid bc·h o.ren man en vrouw bijeen ｾｮ＠
zijn ze op elkaar aangewezen. De woorden er1 kurioi {in de
Here) he-ffén t;t,•èliswaar dit schepselmatige onderscheid tussen
man en vrouw niet op, ｾ･＠
gaven wel aan dat man en vrouw in
de Here volst!'ekt çelijkwaardig zijn. Protolo.gie en eschatologie zijn geen contr•st, caar horen bijeen. Mao en vrouw
zijn beiden leden van het lichaam van Christus. Ze vieren
aëUaen de liturgie. Ze zijn er met en voor elkaar. Gal. 3,28

en 1 Kor. 11 sluiten elkaar nier uit. Integendeel, in

béhoren .an en vrouw bijeen en zijn op elkaar
ｃｨｲｩｳｾｵ＠

aan9ew-c2en.
(ê) Aan het slot van de periocoop grijpt Paulu8 eenvoudigweg
terug op gangbare fatsoensnormco , ctat wat 'natuurlijk' i s.
Afgeknipt of afgescho-ren haar is een schande voor vrouwen
Ｈ､ｾ＠
verzen 5, 6, 14 en 15). Het is opmerkelijk, dat motieven
ontleent aan scheppinQ, christologie, gangbare zede en
natuur hier t.6 door en naast elk.aar '""orden gebruikt. Dit is
vooral opmerkelijk, omdat Paulus tijn betoog nogal abrupt
afsluit in vers 16 ...t een beroep op de %ede (prepon) en de
natuur (phvsis) en erbij ze9t, dac het ook voor de 9e.meente
van Korinthé betamelijk is zich daarbij aan te sluiten. ｄ｡ｾ＠
ook in het Nieuwe Testament 'christelijke' en •pro!ané'
motieven naast elkoar 9ebruikt worden, laat zien dat in het
leven van alledag niet alles als 'christelijk' geduid
behoeft te worden om ｡ｴｨｩｾ｣＠
goed te zijn.

San1envattend : Ook in deze pericoop gaat het om de 9oede orde i n
de eredienst . Daarbij vallen een paar dingen op. ｾｬ･ｲ￪ｳｴ
Ｌ＠ dat
Paulus niet béstrljdt, d3t vrouwen voorgaan in bidden en
profeteren in de eredienat. vervolqons, dat hij sterke nadruk
legt op de be"t.amelijkheid, nan1elijk dat d& wijze waarop vrouwèn
deelnemen aan bidden en profeteren recht moet doen aan haar
ｾＭ
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vrouw- ziJn . Oaartoe - dat is het derde - verwijst Paulus naar de
scheppingsoverlevering, naar de bestaande zede en de ' natuur ' .
Tenslotte b l ijken zowel de deel name van de vrouw in bidden en
ｰｾｯｦ･ｴｲｮ＠
in de e.r:ed·i enst als de wi j ze waarop dat moet geschieden bepaald te zi j n door het in dê Here evers 11) en bet Blles
i s echter uit God (vers 12) .
6.3. 2

1 Korinthiirs 14

Het gaat in hoofdstuk 14 van de eerste brief aan Korinthe over
de sart\enkomst van de gc-meente. Nauwkeuriger ge-z e9d:- om dé vraag

hoe de gaven van de Heilige Geest i n de samenkomst van tle
gemeente het beste tot hun recht kun1\er. komen . Daarbij speelt het

' stichten ' bet gehele hoofdstuk door een soort hoofdrol
(vs. 2, 3, 4, 12, 17, 26). Het gaat immers zowel in alle gaven
die God geeft , als in de samenkomst ｶ｡ｾ＠
9emeenté om de opbouw,
1
de stichting van de 9emeente {Ef . 4, 12) . ' De gaven van de Geest
zi jn er i ·mmers nooi t ui tsluit.end ｾ･ｮ＠
bate van de mens dié ze
krijgt zelf, maar ten nutte van het gehéél {1 Kor . 12, 1} • 1 • En
vanwege dit doé.l van de opbouw van de gemeente wordt i n het
eerste dee l van hoofdstuk 14 (vs. ＱＭＲｾＩ＠
gezegd dat de gave van
de t on9eotaal in verhouding tot de profetie een klei nere ｰｬｑｾｴｳ＠
ｾｯｲ､＠

dient in te nemen i n het geheel van de gemeentelijke samenkomst.

voor de opbouw van de gemeente zijn verstaanbaarheid, iazicht ,
verstand en uitleg van veel meer belar\g dan de zelfbevesti ging
van de ton9entaal die zich af speelt tussen een mensenhart en God
in de ·h emel.
Daai::mee maken w·e de overgang naar bet tweede dee·l van het
hoofdst uk, de verzen 26-40. In dat deel gaa-c P<il.llus als het ware
en détail in op wat er in de samenkoms t en van de gemeente 9eschiedt . Duidelij k is de aansluiting mét het vooraf gaande : de
rijkdom aan 9avén en uitingen die God aan zijn gemeente geeft,
is er tot opbouw van geheel de gemeente . En vanwege dat doel, de
opbouw van de ｧ･ｭｮｾＮ＠
dient er uok re9el in de samenkomst te
zij n. Paulus east dat toe op drie
elementen van de gemeent el.ijke samenkomst: de ton9ent:.aal {v·s . 27
en 2$), de profetie (vss 29- 33) en het spreken van de vrouw {vs .
34 en 35} . En i n elk van die drie voorbeelden gebruikt e·a ulus het
woord ' zwijgen ' .
Na ｷｾｴ＠
hiervoor 9ezegd werd i s duidelijk waarom Paulus het
spreken in t:.on9en inperkt Ｈｴｷ･ｾ＠
hoogstens drie') en, indien er
geen uitleg worctt gegeveri, :zelfs afwijst. Zulk een s·p reken
v'e roorzaakt slechts verwarri ng en onduidelijkhei d. Het- bou•"t- niet
op . E·e n mens moet dat dan maar bewat'en aJ.s geheimenis tussen God
en zijn hart. Hetzelfde geldt de profetie. Ook hier een beper ki ng
(twee of drie) e n een orde r egel Ｈｩｾ､Ｑ･ｮ＠
aan een ander een

,,

1•
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openbaring ten deel valt; moet de eers te

Het qaat
ｺｷｬｪｧｾｮＩＮ＠

immers opnieuw on1 dé: opbouw van de gemeente ｻｏｰ､ｾｴ＠
allen lering
Paulus motiveert deze bepe.rkin9

&tt 8Jlen opwekking ontvangen}.

met eeo
ｶ･ｲｷｩｪｾｮｱ＠

naar da vrede vao God - ajaloom die geen

wanorde {lette rli jk: het door elkaar li99en v4n de dingen)

toelaat. oao volgt het derda blok - dac over het

van
Ｆｷｩｪｧｾｯ＠

vrouwen .
Zoala in a.lle gemeenten cM.r bei.l igen (34 ) moeten de vrouwen in
de q_..enten Z1fijqen ; want bet is be.ar niet vergund t4I spreken,

m.aaz zij moeten onderqeachikt blijven, zoa.la ook de wet zegt.
(35) En a.ls z ij ieta willen te weten komen, moeten zi j thuis haa.r
m.annen om ophelderinq vragen; want het staat lelijk voor een
vrouw te spreken in de gemeente. (36) Of ia het woord Gods bij
u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt?
(37) Indien iétl\&nd meent een profeet of· geestelijk mens té zijn,
laat hij dan wèl weten , dat hetgeen ik u schrijf, ••n 9ebod des
Heren ia. (38) Ma•.r al• iemand bie.rm.de niet rek•nt, dan wordt
met hem niet gerekend . (39) Zo dan , mijn broedera, streeft ｾ＠
naar te profeteren, en belemmert het spreken in ton;en niet. (40)
L&at alles beumelij k en ir> <]oede orde geschieden .

Opnieuw een beperkende iaaatreqel: vrouwen moeten in de gemeenten
zwijgen. Zij moeten niet epreken . Hat met dat spreken bedoeld is,
wordt duideli jk in vers 35 Ｈｾ･ｴ
ｳ＠
te weten wjllen komen) . we
latten daarbij op een paar dlngon.

(a) tiet gaa t er d\ls nist om, dat vrouwen in de samenkomsten
van de gemeenten niets zouden mogen zeggen. Dat staat er
niet . Immers (vs. 26) ieder heelt iets. En uit 1 Tim . 2
blijkt , dat vrouwen in de eamenkomst van de gemeente bidden
met opheffing van handen . Ook in hoofdstuk 11,5 iegt Paulus
dat vrouwen tflOQen bidden en profeteren in de oenieente, ｾ｡ｲ＠
niet blootshoofds. Het 9aat hier dus niet O• een alqemeen
ｾｷｩｪｧｶ･ｲｬ＾ｯ､＠
voor de vrouw, maar ora ｨ･ｾ＠
publiekelijk lncerrwapert?n en on opheldering vragen . Dat verstoort de or-de van
de samenkoinst .

(b) Bovendien , vrouwen blijken hier gehuwde vrouwen te zijn.
Die vrouwen dus, die thuis haar mannen kunnen vragen om een
en ander nog eens te verduidelij ken.
(c) Vervolqéns geeft Paulus de moti vering voor dit

ｺ ｷ ｩｪ

ｧ･ｮｾ＠

zij rt1oete11 011dt!rgeach.ikt blijven zoals ook do wot zegt . Twee
moeilijkheden dienen zich hièr aan. In de eerste plaats onzè
Nederlandse vertaling. Die vertalinq su99ereert, dat v.rouwen
aan iemand ondergeachikt ｭｯ･ｾｮ＠
blijven. Evenwel, het
werkwoord ｨｹｰｯｴ｡ｾ･ｊ＠
betekent evenzeer: :ich schikken in
of onder (hypo) eitn bepaalde oróe Ｈｴ｡ｸｩｾＩＮ＠
en met die orde
bedoelt Paulus in dit 9edeeltê zonder eni9e t.Wij fel de r@9el
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van het gQede 6Jl stichtelijke verloop van de samonkomst van

de gemeente. Evenieer nls zij die in tongent6al spreken en
ｾｩｪ＠
die pr ofeteren . hebben ook d& (gehuwde) vrouwen te
zwijgen als hun epreken hel opbouwend karakter van de
gemeentesamenkomst zou verstoren . De twéede moeilijkheid is
gelegen in het ｾｯｲ､＠
nomos Ｈｾ･ｴＩ＠
. Het ia niet geheel
duidelijk boe we deze ven.ijzinq naar de wet (tora) hebben
te waarderen . Wellicht een ｶ･ｲｷｩｪｾｮｧ＠
naar Genesis 3,16?
Strack- Billerbec k wijst erop dat ook de traditionele ｾ･､＠
als Tora çold. ,.
(d) Tenslotte 2e9t Paulus dat dit $preken de ｶｾｯｵｷ＠
lelijk
Ｎ＠ Daaröee verwljat hij naar een algemene tatsoensnorm
V4n de ｳｾｭ･ｮｬｶｩｧＮ＠
Hat staat niet netjes. Een verdere
motiver i ng geeft. Paulus hiec niet . Calvijn merlct op, dat wij
hier te doen hebben met midda:l mati9e din9e1l. 1\ls de tijden
veranderen, ｶ･ｲｾｮ､ｴ＠
ook het gevoel voor wat men behoorlijk
of onl:>ehoorlijk vindt. Het is lang niet altijd ｶｾｲｳｴ｡ｯ､ｩｧ＠
teçeo de geldende fatsoensnorm in te gaan. Het Spreken van
de vrouw in de gemeente ma9 geen provocatie te zijn. zo van ;
hiér in de gemeente kan wat elders niet t.n!
ｳｴ｡ｾ

(el Aan het einde van de perlcoop venaaant Paulus allen iq
de gemeente zich niet al te arroqant te 9edra9en. Zij zijn
niet de bron van het geloof. ze hebben %ich t• schikken in
het 1 ordegebod' van God. En dat gebod houdt in dat ailes
{dus ook profeteren en in tongen spreken!) 9ebonden is aan
de regel -v an de betamelijkheid en de 9an9bare orde «taxis) ."
Samenvattend: Het gaat in dit gedeelte niet zoieer om de vraaq
naar de plaats van de vrouw in de Ｙ￩ｾ￪･ｮｴ＠
of - nog ｭｾｮ､ｯｲ＠
- om
de vraag of de vrouw in h•t ambt mag ｳｾ｡ｮＮ＠
Het qaat Paulus in
dit 9edeelte om het ordelijk en stichtelijk verloop van de
gemeentelijke samenk0111ten. Daarbij moeten storende elementen
venDeden worden. Derh•lve is het in som.'ll-i9e situ•ties (ton9entaal
%Onder uit1E!9, profetie en openbaring door elkaar heen, en het
interru:aperend 011 ophelderinç vraqen van gehuwde vrouwen) geboden
te zwijgen. ｗ｡ｾ＠
de v?ouwen betreft becoept Paulus zich allereerst
op ､￨ｾ･＠
regel . Daarnaast hanteert hij het algemeen gevoel in de
samenleving voor wat betamelijk is . En het was in het Griekenland
van zijn dagen ongepast, dat vrouwen hun m8nnen in het openbaar
in de rede va l len en om ophel-dering vragen.
6 .3. 3
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Ook i n dit hoof dstuk 9aat het om de samenkomsten van de gemeente .

Een zêér belangrijk element in het sarnenkornén van de gemeente is
het gebed : de voorbede en de dankzeggi ng voor alle mensen, met
name voor die mensen die Ln de wer eld om de gèmeente heen een
bijzondere verantwoordelijkheid dra9en . Daarmee zet Paulus dit
hoofdstuk in : Ik verma8n p dan allereerst smekingen, gebeden,
voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle ｭ･ｮｳｾ＠
voor koningen en alle hooggeplaçtsten, opdát ｾｩｪ＠
een stil en rustig leven
mogfJ-n .leiden i.,n alle qodsvrucht

e 11

waardigheid . Een p r achtige

zin, d i e aangeeft. dat de s amenkomst. van de gemeente midden in de
1'.'erkelij kheid, de maatschappelijke en pol itieke werkelijkheid v.a n
het l e ven plaatsvindt , He t gebed is ee:n deur naar mens en wereld .
Het is tegelijk een open deur naar de Here in de hemel!

(8) I k wil dan, dat de mannen op iedere plaats bidden met
ophet tinq van heilige handen, zonder toorn en twi s t.
(9) Evenzo , dat de vrouwen tlch sier•n met waardig e k lédèrdr acht"

zedi g en i ngetogen , niet met ha arv l èchten en qoud of paarlen en
kostbare kleding, maar (10) .... zó immers betaamt he:t vrouwen, die
voor haa.r godsvrucht uitkomen - door goede werken. (11) Een vrouw
moet zi ch rusti g, in a l le onderdanigheid, laten onderrichten,
onderr icht 9eeft of gezag
(12) maar ik sta niet toè dat een ｶｲｯｵｾ＠
over de man heeft; zij moet zich rustig houden. (13) Want eerst
is Adam gèforrneerd en daarna Eva. (14) En Adam heeft z i ch niet
l .a ten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding geval len ; (1 5) doch z i j zal behouden worden, kinderen ter
were ld brengende , indien z i j bl i j f t in geloo f , liefde èn
heili g i ng, met i ngetogenheid.

In de verze n a - 12 nu gaat ｐｾｵｬｳ＠
in op de wijze waarop deze
voorbede voor mens en w.ereld zal p l aatsheQben in dé gemecote . Hi j
stelt. daar de vraag naar de goede orde v-a n het gebed en zegt
daarbi j met riadruk, dat het naderen tot God in 9ebed (men bad met
opgeheven handen'1 ) in ov·ereeostemming dient te zijn met ons leven
en met ons hart . Hart en l even dienen heilig te zij n : gewijd aan
de d i enst Gods. Te denkeo valt hier ook wat 9eze9d wor dt in Psalm
24 : r'fiê mag de berg des HE'RSN bek limmen , k•je miig sta.an in zij rl
heilige stede? Die rein is van handen en ?.-uiver van ht;Jrt , die
zijn ziel niet op vàlsheid ri cht noch bedrieglij k zweert . Het
gaat in het gebed nooit om een demonstratie of een doorzett en van
ons zelf . I n tegendeel, i n het 9ebed s t aa·n ootmoed en ingetogenheid
centraal. Voor die iogetogenheid doet Paul us een bér oep op zowel
mannen ｡ｬｾ＠
vrouwen. 'lia·t de laatsten betreft vall en daarbij de
volgende. zaken op .
(a) Evenzo - schrijft Paulus . Dat. is te le"en a l s: Evenzo
wi l ik dat vrouwen zich bij het bidden sieren met waardi9e

&I

V9l , po•l1t 111,1:
ｯｰｾｩＺｦｴ＠

ｌ｡ｾ＠

"')n 9•ll•ll •I• t'• q\.o!(o<'

Y&ft ftlJ• h•nd1:"
ｬｾ＠

•vondoltet.

［ ｯｾ＠

'"' ••nOott1cbt tt•1111,

het
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klederdracht. evenals in 1 Kor 11, s gaat Paulus ervan uit
dat ｶｾｯｵｷ･ｮ＠
evftnzeer öls de mannen (hardop} voorbede doen
i n de samenkomsten der 9emeente . Daarbij doet hij bij de
vrouwen vooral een beroep op bun ingetogenheid an soberheid
die hij een kenmerk acht van de godsvrucht. In de wijze
waarop Paulus zijn vermaoinq hier formuleert is veel
herkenbaar van ｨ･ｾ＠
$Oberheids- en kuisheidsideaal van de
Hellenistische en Romeinse samenleving. Na•r dat ideaal
lijkt Paulus hier te verwijzen. Rij laat blijken dat
overdreven, extravagante kleding en opsMuk in de 9e.Meentesaｭ･ｮｫｯｳｾ＠
slecht• afleiden van vaar het ｯｾ＠
9aat: de 9eoade
en het heil van God. ｾｮ＠
dat geldt te meer, wanneer een zo
geklede vrouw de dienat der gebeden heeft te doen. Dan kan
slechts de soberheid het teken van haar toewijding aan de
zaak van God zijn.

(b) Heeft Paulus erop 9ewezeo, dat overdreven kledi.ng en
opsmuk geen pae qeven in de kerkdienst, omdat daardoor een
vrouw mee_r zichzelf demonst.reert dan aandacht v.raa9t voor
het heil en heL werk van God - nu (vs. 11 en 12) breidt hij
dat vet'!Man ｵｩｾ＠
ｴｯｾ＠
de bredere vermaning# dat een vrouw- geen
onderr-lcht lrl/Jg geven, maar zich intégéndeitl 1n aJJe onderd-

anigheid
ｾｯ･｣＠

Jacen onaerrichten . Zij
ｾ｡ｧ＠

9een gezag

uitoefenen over de m6n.
De uitdrukking ' gezag uitoefenen over de man' m.aakt ons erop

opmé:rkzaam, ､｡ｾ＠
ｐｾｵｬｳ＠
hier geen algemeen onderwijsve rbod
voor vrou•..;en wil tormu.J.e1:en . AuthenteitJ betekent 'ei9enmachtig handelen ' . ｅｾ＠ :it iats ､･ｭｯｮｳｴｲ｡ｾｩｦ＠
in. Er klinkt iets
in door van het doorslaa n naar een ｡ｮ､･ｾ＠
uiterste . Het
nieuwe en bevrijdende van hêt heil in Christua - namelijk
dat in Christu5 de achterstandspos itie v•n vrouwen ten
opzichte van mannen ie we99edaan - (vér)wordt hier tot een
demonstratie: wij vrouwen zullen laten ｾｩ･ｮＬ＠
dat wij nu ten
volle en met overtui9in9 onie eigen, de ons in Christus
toekomende plaats in de gemeente opeisen. Daarvoor - zeqt
Paulus - mag de saraenkoca.st van de gemeente niet worden misbruikt.
Het 9aat hier dus niet om een onderwijsverbod ｾｮ＠
al9emene
zin. Dat zou trouwens ook in strijd zijn meL wat Paulus
schrijft in Titus 2,3 , waar staat dat (oudere) vrouwen in
het goede hebben te onderrichten en pastorale arbeid hebben
ta ＼ｾｯ･ｮ＠
onder jon9e vrouwen. Men hee ft bij deze oudere
vrou..,•en wel gedacht aan de <opniéuw: oudere) weduwen, di'ê
in de 9emeenten blijkbaar als een afzonderlijk• categorie
met bijzondere teak werden gezien (1 Tim. S, 1-10). Tenslotte
wordt in deze zelfde brief ook melding gemaakt van vrouwen
die diaken zijn (l Tim. J,ll). Het in onxe bijbels tussengevoegde woord (hun), waardoor Ｙ･ｳｾＢＧｲ､＠
wordt te lezen:
vrouwen van diakenen en opzieners - acaat niet in de
grondtekst en kan vanwege de parallellie in het qedeelte
worden we99elaten. Kort en goed: er lijkt 9een reden té
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om te spreken van oen algemeen geldend leerverbod
｢･ｾｴ｡ｮ＠

voor vrouwên.

(C) Er is nog een ondere reden waarom niet direct aan een
algemeen leerverbod voor vrouwen gedacht behoeft te worden .
Het werk.woord auchentejn (ge:zaq uitoefenen , zicb lat.en
gelden) klinkt nog uitdagender, wanneer we aannemen, dat
Paulus cok hier (vergelij k vers 15), vooral q•huwde vrouwen

op het 009 heeft. Het publieke onderricht 9even in de:
9emeentesamenkom.sten iou gemakkelijk kunnen worde.n ultqeleqd
＼､｣Ｎｭｯｮｳｾｲ｡ｴｩ･ＡＩ＠
'gezag uitoefenen over de m41l' - En dat
staat zo haaks op wat in de samenleving-van-toen 9êzien werd

als

als de çoede verhouding tussen een man en vrouw in het
huwelijk, dat het de voortgang van het evangelie eerder zou
belemmerén d8n bevorderen. Met het ooq daarop ｾｯ￪ｰｴ＠
Paulus
dé (qehut<1de) vrouwen op tot teJ;Uqhoudendheid. Oe vrijheid
in Christus ｭｾｧ＠
niet verworden tot een ､･ｭｯｮｳｴｾ｡ｩＮ＠
ter
ondersteuning van zijn vermaan noemt Paulu$ {daarom ook}
argumenten die Le maken hebben ｾ･ｴ＠
de onderschikking van de
vrouw aan de rnan in ｨｵｷ･ｬｾｪｫ＠
en gezin.

i•

Cd) Aan Paulu$ 1 beroep op acheppi.ngsvolgorde en %ondeval io

de verzen 13 en
\>ehOêvèn ｾ･ｮ＠
zwaarvecJende theol09ische
consequenties worden ontleend . Alleréérat niet omdat dezé
verwijzing tamelijk qeiaoleard staat in het qeheel van de
Paulinische geschriften. Vooral niet, omdat Paulus ｨｾ･ｲ＠
eenvoudi9we9 teru9valt op de alçemene gedachte in de
oudheid, dat het eerder voorgaat op het latere. vergelijk
de joodse verm;snin9 bdn het adres van de hoogmoedige : "Oe
mug is u bij het scheppingswerk v66rgêgaan: wat betekent dan
uw hooqrooed? Opvallend is in d i t verband, dat Paulus ,
wanneer hij z&qL dat niet ｾ､｡ｭ＠
maar Eva zich heeft la ten
verleiden, geen beroep doèt op dé vloek die de vrouw in Gen
3,16 treft! Bovendi•n elders io Paulus' brievon Ｈｒｯｾ･ｩｮ＠
5, 12- 21) wordt wel degelijk naar Ad&?a vel'1ite:en als degene
die zondigde en het gebod overtrad.
{e)

uitleg van vers 15 plaatst ons voor grote problèttl.en.
ｲ･ｬｾｴｩ＠
ｴｵｾｳ･ｮ＠
Ｇｫｩｮ､･ｾ＠
ter wereld brengen' en
' behouden worden' is voor ons ooéilijk te begrijpen. In
ieder geval zal het 'kinderen ter wereld brengen• niet a l s
het middel tot het ' behouden worden' kunnen worden opgevat.
wel l icht heeft de7.e passage te inaken met het ve.rzèt van
Paulus tegen de opkomende ascese, waarbij huwelijk en
seksual iteit als minderwaardig werden beschouwd . •1
De

Het name de

samenvattend : In dit 9edoelte 9aat het oiet ｯｾ＠
de vraag naar de
plaats van de vrouw in de 9emeente of om de vraag of de vrouw in
het aabt mag dienen. Ook hier is de scopus van Paulus' venaaan
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de goede orde e n de houding / instelling va n hen
do openbare ｶｯｲ｢
･ ､ ｾ＠
i n do eredienst . Het verbod
' onderricht te geven' is niet 9ébas eerd op haar
vooral op haar gehuwd-zijn . Daa rdoor staat ｾｩｪ＠

dio voorgaan i n
aan de ｶ ｴｯ ｵｾ＠ om
vrouw-zijn ｾ｡
ｲ＠
in een bepaalde

(onder9eschiktê) relatie tot de (haar) man. Het ia de praktijk

van dia relatie die op de achterqrond

ｳｴ｡ｾ＠

van Paulus' vermaan.

1 Huwelijkse verhoudingen
7 . 1 . Efezii.rs 5 , 21 - 33

Anders dan in de voor9aande bijbel9e déelten is de achtergrond van

Efezi•rs 5, 21-33 niet de eredienst en litur9ie. Dit qedee lte
behoort tot wat wij

' de huista f els' plegen te noemen . De

huiatafels z ijn een bijzonder fenomeen . Ze beo9en binnen de
wordende c hri s t e lijke kerk het l even v a n alle dt119 b i nnen d é

lichtk r i ng van het Evangelie t e ha len . De huiatafels ha l en de
moatschappelijke ｾ･｡ｬｩｴ＠
met de daarin geldende verhoudingen
en zeden binnen dé werkingssfeer van het Evangelie. De in de
hulsta!els gebruikelijke woorden ' en k urioi' (in de Here) zijn
dan ook niet op te vatten ale een toevoe9in9 die de geldende
ｾｴ｡｣ｨｰｬｩｪｫ･＠
orde vil ondersteunen en beveati9•n - inteqende-el, deze toevoeging plaatst de alledaa9se praxis onder de ogên

en de kritiek des Heren. Niet alleen het 'kerkelijke' leven,
ｯｾ＠

het 'qewone' leven voltrekt zich voor God• aanqezicht! De
huietafela t ransponeren huwelijk en gezin, arbeidsverhoud ingen
en maatschappelijke werkelijkheid tot zaken die van doen hebben
met het heil in Ch r i $tus.
ot de hu istafel s de keratenio9 van het levnn beoçen? Maken
to het huwelijk tot christelijk huwelijk, het gezin tot christeJ ij k ge z i n en de tarbe1ds ) verhou din9 ｾｬ｡･ｴ＠
- heer to t een
christelij ke? Het is zeer dé v r aag . lfièl staat vaat , dat de ze
werkelijkhede n geen werkelijkheden op zichzelf kunnen blijve n:
uitaluitênd onderworpen aan de wetmatigheden en krachtenveld van
de geldende cultuur en maatachappij. Niet de maatschappelijke
orde 1s bepa1e nd voor de wijze wasrop c::ensen rMt elkaar om hebben
te gaan , maar de werkelij khéid van Christus ia dat. Anders
9eze9d: het toebehoren aon Christus ｒ･ｦｾ＠
consequenties voor de
wijze van omgaan met elkaar.
Dat nu is ook de bedoel1n9 van hét apostolische vermaan in
Efeze 5 met betrek king tot de (huwelij ks)relati• van man e n
vrouw.

(21) .". En wees t elkander onderdani g i n da vr eze van Chri stus .
(22) Vrouwen, wees t aan uw man o nderdani9 a la a an de Here , (23)
want de Ul&n i s het hoofd van zijn vrouw, evenala Ch..ris tus be t
hoofd i s zijner gemeente ; H.i j i a het. die zijn lichaam in stand
houdt. (24) Welnu , 9eU.jk de g-•nte onclerd4niq ie a an Christus ,
zo ook: de vrouw aan haar man , in a.11-es .
(25) Mannen, hebt uw vrouw lief avenais Chrietua zi j n q emeent e
hHft liefqehad •n zi ch voor baar ovargeq•v• n he•ft , (26) cm. haa.r
te heil iqen, haar r einigende door het wat e rbad ...-t het woord,
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(27) an zo zel .t d e g•m•ente voor zich te P·l aataen, stralend,
zonder vlek o f rimpel of iets dergelijks , z6 dat zij heili q i s
en onbesmet. (28) Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw
lief te h ebben al a hun ei;en lichaam. Wie zij n eigen vrouw
liefheeft, beeft zichi:elf lief; (29)

W4.nt

nieme.nd haat ooit zijn

ei;en vlees , maar hij voedt het en koe.stért het, soa la Christus
de gemeente, (30) omdat wij leden zi jn van z.i:jn lichaam. (31 )
Daarom zal een man (zijn) vadu en (zijn) moeder ve.rlate.n u zi.jn
vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlHI Zijn. (32) Dit

99heimenis is qroot , doch i k spreek met het 009 op Christus en
[op) de gemeente. (33) Intussen ook gij , laat ieder voor iich
z ijn eigen vrouw z ó liefhebben als zichzelf en d• vrouw moe t
ontzag hebben voor haar man.

Voor het goed ｶ･ｲｳｴ
｡ｾｮ＠
van de ( i n onze bijbels afzonderlijk
af9adrukte) pericoop (de vetzen 22- 33) diont de ｮｾｵｷ･＠
verbinding
met de verzen 18-21 te worden vas tgehouden. Het doorlopend
gebruik van de te9enwoordi9e deelwoorden in de veczen 19 - 22
dwingt d&ar ook feitelijk toe. Dat 66k vers 22 daarbij behoort,
1s duidelijk aan het ontbreken van de •erlcwoordsvom in dit vers .
Het vêr$ krij9c 9oede en lo9ische zin door het te9enwoordiq
deitlwoord van vers 21 hypo-ta3somenoi (onderd4ni9 ｾＱｪｮ､･Ｉ＠
in te
voeqen;

vere 18
vers 19

vers 20
vers 21
vers 22

en bedrinkt u niet aan wijn

maar ｾｯｲ､ｴ＠
vol van de Geest
(l} sprekende o ndér êlkaar in ｰ･ｾｬｭｮ
Ｌ＠ lofzangen
en 9eestolljke liederen
(2} rin9ende en jubelende de Here van harte
(3) dankende altijd voor alle• in de naam van de
Here Jezua ｃｨｲｩ｡ｴｾｳ＠
God de Vader
(4) onderdanig ｾｩｪｮ､･＠
aan elkaar in de vreze des
Re ren
(5) de vrouw•n (onderdanig zijnde) •an hun mannen
als aan de Here

De ｩｮｾ･ｴ＠
van Paulus ' verm.an1ng is daarmee duidelij k: omdat de
vreze vaa Christus ieder in de gêmeente bewee9t tot een houding
van wede rzi jdse onderdanigheid , daarom is oo k de vrou we n
onderdanigheid geboden aan hun mannen. ln ､ｾｺ･＠
percicoop blijkt
voor de (hu1'1el ij ks} relatie van vrouwen en mannen da werkelijkheid
in Chr is tus van bes lissende betekenis . Het is deze werkelijkheid
die aon deze relatie wezenlijke kwali teit 9ectt : wederzijdse
dienst en onderdanigheid. En het is de ve(houdin9 lussen Christus
en de 9emeente die daarbij het grote voorbeeld ｾＴＹ＠
zijn .
'Voorbeeld' is hier niet het 9oede woord. Het suggereert dat wat
Christus voordoet in de relatie tot zijn gemeente, door taan en
vrouw moet worden nagedaan 1n bun rela tie . ｈｾｲ＠
dat kan niet het
gev•l zijn . Dé relatie tueaen Christus en de gemeente is e.r één
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van geh"l eigen aard. l1'11lers Christus' hoofd-zijn en ｃｨｲｩｳｾｵ
ｳＧ＠
kruisoffer ｾｩｪｮ＠
uniek. Het kan niet worden nagedaan. De inan i s
niet Chrietus en de vrouw is niet de gemeente. D• man is dan ook
he t hoofd
niet op dezelfde wijze hoo fd van d* vr ouw ale ｃｨｲｩｳｴｵｾ＠
is van Cle 9emeente . Ev·enmi n is de relatie van de vr o1.1w tot haa;;
man identiek aan die van de gemee nte t ot Christus . Hoe zou het
ook kunnen?

Wat hier in de hui s t.afels aan de orde wordt 9asteld, i s dat
de bestaande maatechappel ij ke verhoudi ngen (ma n- vrouw , heers l aaf ) blnnén wo rden gehaa l d i n de wer k inqasfee r van het

evon9elle. Daarbij worden di e maa t schappelijke ver.houdi ngen niét
ontkend . Vrouwen waren in de t oenmal ige cultuur nu eenmaal in het
huwelijk ondergeschikt aan de man en el aven waren nu eenmaal de
volstrekte lijfei9ene van hun héér. van deze feitelij kheid gaat
Paulus eenvoudi9ve9 uit . z e is het uit9an9spunt van zijn
verr.ltnin9: zo is dat nu eenmaal . Tegelijk wordt deie ｦ･ｩｾ
･ ｬｩｪ
ｫﾭ
heid hier onder kritiek gesteld . Het punt van vèrgélijking is
daarbij de w1jiê waar op Christus ｨ･ｾ＠
hoofd ia van ｾｩｪｮ＠
çc.meente .
Chriatua ia juist daarin bet Hoofd van %ijn 9eaoente, da t Hij
(bij uitstek!) degene i s die zich ｨｾ･ｦｴ＠
ontledi9d, de gestalte
van een dienetk necht hee ft aangenomen en zich vernêde.rd heeft tot.
de dood aan het kruis ... u Vanwege ､･ｾ＠
basiswerkelij kheid van

het christelij k geloo f, ku nnen in de
ｧ･ｭｮｾ＠

van Christus

relaties tussen mense n Cook rela t ies die naar hun aard in een
bepaalde cultuur iee r o ngelij kwaardig zijn) alechts hun wezenlij ke kwaliteit v ind è n i n onde r l i nge onderdanighe l d en d i e nst,
lietde en respect . e•
1n dexe pe riooop komt wel zeer scherp uit wa t kenmerkend is
v oor de hu iata fe l s : bestaa nde ｾ｡ｴ
ｳ｣
ｨ ｡ｰ ｰ ･ｬｩｪ ｫ･＠
verhoud i ng en
worden noch ontkend noch i n een handomd raai anders , i e komen wèl
o nder de kr itiek van het Evangelie te staan!
8

Conc l u.a i••

Bezinning op de plaat s van de v r ouw in de gemeente va n de Here
Jezus Christus is - voor al wanneer het daarbij gaat Oll de vraag
of de ｡ｾＮ｢ｴ･ｮ＠
ook voor vrouwen moqen vorden opongesteld - niet
eenvoudi9. ｂｩｪ｢･ｬｳ
Ｍ ｴｾ･
ｯｬｧｩｳ｣ｨ･＠
en kerkelijke etandpunten zijn
daarbij in het g&ding . Dat laatste is zeker het geval , oadat de
huidige bezinninq uit.drukkelijk plaatsvindt tegen de ｡｣ｨｴ･ｾＹ
ｲ ｯ､＠
van de positie die onze ker ken - well4waar zonder dat otticiêle
uitspraken werden gedaan • tot nu toe in hebben qenomeo .
Deputaten hebben de opdracht qek r egen om ' binnen het ｲ｡Ｎｾ＠
van de 9eretormeerde schri ftbeschouwing een schr lf t uur l ijk
gefundeerde veran twoorru.ng ｾ ･＠ geven van het. at.andpunt ten aaniien
IJ
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va.n de vrouw in het arnbt 1 . ' ' Er is binnen het doputaatschap over
de foz;mul e ring va.n deze opdracht een e n a nder maal indringend v·çn
9edachtên gewisseld. Sommige leden van het dcputaatechap '"aren
van meninq dat de opd.rechl aan ､･ｰｵｾ｡ｴｮ＠
slechts bedoelde, dat
een schriftuurlijke onderbouwin9 zou worden aan9edt•9en voor het
tot nu toe o nder ons 9eldende ｳｴ｡ｮ､ｰｵｾ＠
iniake de vragen rondom
ambt én vrouw. Anderen waren van raenin9 dat het in de opdracht
aan deputaten niet slecht• ka.n gaan om een onderbouwing van bet
geldende standpunt, maar evenzeer oa de vraag ot de vrouw in het
aftlbt mag . Na langdurige discussie wordt besloten, dat ook de
fl'I09elij kheió opengehouden moet worden, ' dat de bestaande visie
onhoudbaa r Ｑｾ＠ of bijgesteld moet word-en ' .• , Oê ondertekenaars van
dit (minderheids)rapport hebben deze vragen nadru kkelijk in bun
roppor ta9e betr okkén.
8.1

Ge lij kwaardighei d van da ambten

t"et betre kking tot het Ambt in het algemeen , en de ambten van
ouderling en diaken in het bijzonder, kan het volgendé wo rden
9e•e9d:
l.
De structuur van de gemeente is éen charle1natisc;he : alle
gelovigen, mannen tn vrouwen , delen in de gaven van de

Heilige Geest en tijn gelij ke lij k - zij het op een ei9en

- bij het functioneren van gemeente betrokken .n
De ambten zijn op dit charismatische o•richt en niet
omgekeerd ｨ･ｾ＠
ehari4ma op he t ambtelijke. I mmers het
char i sma i s aa n alle 9alovigen geschonken, hel amb t aan
sorrunigen , namelijk om er tn hun ambt te zijn ten dienste van
allen.
De ambten, zoals wij die kennen, hebben alle hun wortel in
Cde ambten van) Chriatua . Daarom is te spreke n van een
principiël e 9elijkwaardi9heid en eenheid van de ambten .
vanwege de hiervoor genoernde ｧ･ｬｩｪｾｷ｡ｲ､
ｩＹｨ･､＠
en eenheid
van de ambten is de alge.mène leiding van de qem.eente in onze
kerken, hoewel confessie (artikelen JO en 31) on kerkorde
niet altijd eensluidend zijn over de plaats van de dia kenen,
opgedragen aan ouderlingen en diakenen samen.
oe gelijkwaardigheid en eenheid van de ambten maakt het.
onmoqel ijk ten on9eloofwaardiq) om te overwegen eleçhts één
ambt Ｈ｢ｩ
ｪ ｶｯｾ｢･
･ｬ､＠
het Ambt van d iaken) voor ｶｾｯｵｷ￩ｮ＠
ope..n
t e stellen. Openstelling van één van de ambten voor de vrouw
i mpli ceert de prinçipiäle bereidheid oo k de andere ambten
voor h.e n open te slellon .
ｷｩｪｾ･＠

2.

3.
4.

5.
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De keckelijke ambten i.oalll wij die nu kennen , z..1.jn nlot recht-

str.aaks afkomstig uit het Nieuwe Testament. Er iit een hi&tor isch
9roelproces tossen. Ten aanzien va n dit groeiproces kan ｨ･ｾ＠
vol9ende wor dén géteqd:
1.
In de tijd van het Nieuwe Testament en de vroeg-christelijke
kerk hebben vrouwen gediend in kerkelijk officieel erkende
functies Cdlakonea, ｷ･､ｵｾＬ＠
profet&s) •
Hoewel door calvijn en Voetlus wel qewenst, huCt de tunet.ie

2.

van diacones in de gereformeerde tak van de Reformatie geen
blijvende, kerkordelijk erkende en 9ere9elde plaats in de
kerken

J.

ｧ￩ｫｲｾ￨ｮＮ＠

Luisterend naar het Nieuwe Testament , min ot meêc dansluitend bij de structuur van de stedelijke overheid en - vooral
- positie kiezend te9enover de rooms-katholieke en dopersé
opvattingen , ontstond ttr binoeo de (calviniet.i.ache) reformatie een ambtelijke struetuui: , waar in ver kondi9in9, pastoraat
en diakonaat een plaats hebben gekregen.
Deze ambtelijke $ttuctuur (1) ondersteunt hel charismatisch
karakter van de 9emeentè en (2) ｶ￩ｲｾ･ｴ＠
zich - d004 de ambten
als ､ｩ･ｮｳｾ＠
(diakonia) te karakteriseren - te9an elke vorm
van ｨｾ￫ｲ｡｣ｬ･＠
en aacraliserinq.

4.

8.3 Exeqeao on
ｨ｣ｾ･ｵｴｩｫ＠

Het onderscheid in beantwoording van de vraa9 of vrouwen wel o!
ni&l in kerkelijke ambten kunnen dienen, hangt (ook) samen met
vetechillen in exegese en hormeneuti.ek. Daarom hierna over beide
onkelo concluderende opmerkingen . Aller eersL vanuit de exegese.
8.3.1

Oude Testament

Man en vrouw zijn door God in volstrekte gelijkwaardigheid
geschapen. Zij delen beiden in gelijke mate in het
beelddrager- zijn van God. tij zijn beiden 9eroepen om namens
en in opdracht van God de qescbapen werkelijkheid te

1.

｢･ｨｲｮｾ＠

2.

J.

4.

5.

Deze gelijkwaardiçi:heid van man en vrouw 9eldt ook de
huwelijksrelatie. Deze laac zich wellicht noç het beste
omschrijven als 'partnerrelatie'. De man is op de vrouw
aan9ewézen. De vrouw ia hem als hulp en partner gegeven.
liet is de zonde die de goede orde van Gods schepping
pervertee·r t . De (wederzijdse) part;nert:elatie, waarin man eo
vrouw tot elkaar stonden, verwordt tot een verhouding die
vooral gekenmerkt wordt door beg-e erte en overheereing.
God blijft eoht•r Lrouw aan zijn scheppingsbedoeling. Heel
het Oude Testament door zijn de tekènen ven Zijn trouw
zichtbaar - ook v•t de plaats van de vrouw in de gémeente
dês Heren betreft. De ('pinkster')profetie van Joël (2:28)
is daarvan een tr•pp.ant voo.rbeeld.
?och bliJkt d.ac de poaitie van de vrouw in Iscall, met name
in hec huwelijk, aterk 9edomineerd wordt door ｾ･｣ｨｴｳｯｮｧ
Ｍ
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elijkheid. Het ia vooral dezo sociale en jucidiachc achterstellin9 die zich ook in religieus ｯｰｾｩ｣ｨｴ＠
doet voelen.
8. 3. 2
l.

2.

J.

4.

Ni .e uwe Teat.ment

In de Here Jé%U5 Christus wordt God.! heraeheppende en
verzoenende kracht zichtbaar - met name in de qeni.eente. het
in en ｾ･ｴ＠
Bem 9ekomen heil ･ｦｾ＠ｧ
aan de 9enteente een ･ｾｧｮ＠
.structuur en geeft andere, niéuve verhoud1n9en.
Vrouwen kriJgen opnieuw een plaats in de eredienst en de
qèrneentelijke arbeid. Uit alles blijkt, dat in de gemeenten
van Jezus Christus oog is geweest voor de (nieu•..tc) plaats
en de positie van de vrouw . Het woord van Paulus in Galaten
3:28 wordt zichtbaar i n de praktijk van de ;emQenten.
Dezé doorbraak van het heil i n Christus houdt kri tiek i n op
de pos i t ie van de vcouw in de wereld van het Nieuwe Testament. Daarbij is het ook hier met name de b•staande huwelij kse vcrhoudin9, die de volle doorwerking van de in
Christus geschonken nieuwa verhoudinqen ramt.
Helpend bij het verstaan van de verhoudin9 zijn vooral de
'huiscafels'. Zij ｾｬ￩ｮ＠
met de woorden 'in dê Here' de
m•atschappelij ke verhoudin9en (bijvoorbeeld slaven-heren,

mannen- vrouwen) rundaiienteel onder kritiek. Zij heffen die
5.

bestaande verhoudingen echter niet zonder meer op.
zo blijft er ook in de Schriften een voortdurende spanning
tussen de goede orde van God ･ｮｲｾｩｪ､ｳ＠
en de culture le en
maats.c happelijke werkelijkheid anderzijds.

l.

Het is niet de bedoeling van d i t rapport de contouren te

2.

3.

4.

tekenen van een bijbelse hermeneutiek . Toch lalen zich uit
de uitleg van de hiervoor genoemde schri!t9edeelten enkele
çonclu sies trekken die in een bermeneutiache aaménhang
staan.
In de ｢･ｳｰｲｯｫｾｮ＠
bijbelgedeelten is de vraag aan dé orde ｨｾ＠
de in ｾｮ＠
met Chrlatus 9ekomen nieuwe werkelijkheid (en de
daarmee gegeven plaat• v.an de. vrouw !o qern.eente en eredienst
- vgl . Galaten 3:28) zich verhoudt tot de in dle dagen
gangbare positie van de vrouw in cultuur en $Amenleving .
Daarbij blij kt, dat de in cultuur en samenlevinq gangbare
PO$it ie van de vrouw woliswaar onder kritiek woxdt 9esteld
en dat in Christus nieuwe verhoudi ngen o nlataan , maar dat
tegelij kertijd de bestaande vc.r houding tussen man en vrouw
niat simpelweg verdwijnt . Zij bestaat noq en er wordt - ook
in het apostolische vermaan - mee gerekend.
Wellicht kan daaruit. worden geconcludeerd, dat dé manier
waarop de in en met Chtistus ｱ･ｫｯｾｮ＠
nieuwe werkelijkheid
ｩｮｱ｡ｾｴ＠
in de werkelijkheid, de ma.nier is van het ｾｵｲ､･ｳＮｭ
Ｚ＠
het door%uurt het gehele deeq (Lucas 13:20 en 21) rtaa..r het
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doet dat op organische wij ze. Er is tijd voor nodig en
groei .
5.

Zo l igt

i n de woorden

' i n de He t e '

ven de hui sta fels

enerzijds de njeuwe werkelijkheid in Christus besloten,
terwijl anderzijds de volle werkelijkheid van Christus nog

niet gêrealiseerd ia.•• Oê 'oude' door zonde •n gebrokenheid
9etypeerde werkelijkheid is er (ook) nog en laat zich
9elden.

6.

Dat ec
ook in
zekere
blijft

in ｨ･ｾ＠
Nieuwe Testament in de positie van de vrouw de ｰｾ｡ｸｩｳ＠
van de gemeente van Christus - nog een
mate van on9elij kwaardigheid ten opzichte van de man
bestaan , hengt naax ons oordeel nauw samen met de

hiervoor geschetste verhouding tussen het •nieuwe' in

Christus en

'oude' van de cultuur en de samenleving van

ｨ･ｾ＠

toen .

"'/ .

Het is ､･ ｾ･＠
nauwe samonhang die het onmo9el1jk maakt de
positie van de vrouw in 9emeénte en 0redienet in het Nieuwe
Testament 'direct• te transponeren naar vandaag . Vandaag
hebben wij opnjeuw ta vragen wat de werkelijkheid van
Christus (vgl. Galaten 3 : 28) betekent ｶｯｾ＠
de positie van
de vrouw, mede in relatie tot de ｣ｵｬｾｲ＠
en de samenleving
van nu .

1.

ｾ ｬ ･ｴ＠
9aa t in de hier besproken bijbe lgedeelten strikt genomen
niet o ve r de vragen ven vrouw e n ambt . Veeleer gaat het over
de pos itie va n de vrouw in ru imere zin , namelijk in he t
geheel van gemeente on eredienst .
Er laten z.lch vanuit deze bijbel gedeelten dan ook 9een
gevol9trekkin9en maken, die het dienen van ､ｾ＠
vrouw i n de
kerkel ijke ambten <diaken, ouderling en dienaar deè woords)
verhinderen.

2.

10

Aanbeveling

De synode spreke uit, dat d• openstelling van de kerkelij ke
&mbten voor d e vrouw noch in strijd is met wat de ｓ｣ｨｾｩｦｴ＠
als

Woord Gods l eert, noch met de bel i jdenis der kerk dle op de
Schrift gegrond is .

G. L. Born
J. Groen leer

R..W.J. soeters
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