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De onderdanige vrouw uit het kerkelijke huwelijksformulier 

De maritale macht, de zeggenschap van de man over zijn vrouw in het huwelijk, bestaat 

in Nederland niet meer. Toch vragen huwelijksformulieren van de meeste kerken van de 

gereformeerde gezindte van de bruid dat ze er mee instemt dat de bruidegom het hoofd 

van het nieuwe gezin wordt en dat hij het voor het zeggen krijgt. Daarvoor wordt een 

beroep gedaan op de apostolische regels van de verhouding tussen mannen en vrouwen. 

Die gaan uit van de maritale macht. Hoe moeten we hier over denken?   

Tot 1 januari 1957 waren getrouwde vrouwen in Nederland onderworpen aan het gezag van 

hun mannen. Formeel had de man het recht iedere juridische handeling van zijn vrouw onge-

daan te maken. Zo kon hij bijvoorbeeld teruggaan naar de winkel met de bontjas die zij zon-

der zijn toestemming had gekocht en de koopsom terugkrijgen. Getrouwde vrouwen hadden 

voor het sluiten van verzekeringen en andere rechtshandelingen de toestemming van hun echt-

genoot nodig. Zonder die toestemming waren ze min of meer rechteloos.  Vrouwen die bij de 

overheid werkten, of in het onderwijs, werden de dag na het bruiloftsfeest zelfs verplicht ont-

slagen. 

Aan deze situatie kwam in het jaar 1957 een einde. Op 16 juni 1956 werd door de Tweede 

Kamer een wet aangenomen, de Lex Van Oven, die de handelingsonbekwaamheid van ge-

trouwde vrouwen per 1 januari 1957 ophief. In dat jaar verdwenen ook de ontslag bepalingen 

uit het ambtenarenreglement voor vrouwen die trouwden; voor onderwijzeressen bij het 

bijzonder onderwijs duurde dit nog wat langer. 

 

De regel dat de man hoofd van de echtvereniging was, hield het echter. Dat die bepaling in de 

wet bleef staan was te danken aan een amendement van het A.R.-kamerlid Verkerk. Dit amen-

dement, dat uitsluitend door de christelijke partijen was gesteund, redde de Lex Van Oven, 

want diverse Kamerleden van de KVP en CHU gingen daardoor overstag. In feite was deze 

wettelijke bepaling over de maritale macht een lege huls, omdat de getrouwde vrouw juridisch 

en staatkundig intussen volledig handelingsbekwaam was. Deze symbolische regel werd ruim 

10 jaar later, bij de invoeringswet van het nieuwe burgerlijke wetboek met grote meerderheid 

(92 vóór, 22 tegen) geschrapt. De regering en de volksvertegenwoordiging streefden naar 

algemene gelijkwaardigheid van man en vrouw, ook in het huwelijk. 

 

Gods ordinanties 

 

De heer P. Jongeling, Tweede Kamerlid voor het GPV, betreurde deze gang van zaken. In het 

Nederlands Dagblad van 3 oktober 1968 schreef hij dat het schrappen van de wettelijke bepa-

ling over de maritale macht inging tegen wat God heeft bepaald, zowel bij de schepping als 

later in het Nieuwe Testament. Hij verwees daarbij naar 1 Kor. 11:3: ‘Ik wil echter dat gij dit 

weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man. en het hoofd van 

Christus is God.’, en Efeze 5:22-24: ‘Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de 

Heere, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van Zijn ge-

meente; Hij is het, die Zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is 

aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man. in alles’, en 1 Tim. 2:11-15. Hij merkte over de-

ze teksten op: ‘Zij zullen de aanhangers en aanhangsters van moderne, humanistische eman-
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cipatie-theoriën misschien als vloekwoorden in de oren klinken. Nochtans zijn ze het Woord 

van God en waar dit zo is, bieden ze de enig juiste basis voor een goed en gelukkig huwelijk.’ 

Naar zijn mening paste het de burgerlijke wetgever niet om de door God gegeven regels over 

de verhoudingen binnen het huwelijk te negeren door ‘uit te gaan van geheel andere opvattin-

gen en zelfs uit de bestaande, in menig opzicht nog naar christelijke normen verwijzende wet-

ten, bepalingen te schrappen die getuigenis geven van wat God heeft verordineerd.’ 

Het was de visie van het toenmalige GPV dat Gods universele wet in de staatkunde 

moest worden toegepast als heilzaam voor overheid en volk. Onder die universele wet vielen 

ook veel ethische voorschriften uit de Bijbel, die naar de mening van de partij letterlijk moes-

ten worden uitgevoerd. Niet heel duidelijk was welke regels van de wet die voor Israël en de 

nieuwtestamentische gemeente golden specifiek of universeel waren. Dat onderscheid was 

moeilijk, omdat het GPV de politiek met een kerkelijke bril op bekeek. Wat voor de kerk 

gold, gold in principe ook voor de politiek. Het is verder opvallend dat Jongeling de juridische 

realiteit niet in zijn betoog betrok, want dan had hij moeten erkennen dat het wettelijk funda-

ment voor de maritale macht al jaren eerder was gesloopt. Ook rekende hij bij de toepassing 

van de Bijbelse gegevens niet met de veranderende maatschappelijke en politieke verhoudin-

gen, zoals Herman Bavinck vijftig jaar eerder wel deed.
1
 

 

De gelijkwaardigheid van de vrouwen ten opzichte van de mannen werd in de loop 

van de jaren verder geconsolideerd. Allereerst door invoering in 1983 van een nieuw artikel 1 

van de Grondwet, die gelijke behandeling van allen die zich in Nederland bevinden gebiedt en 

alle vormen van ongerechtvaardigd onderscheid verbiedt. Al eerder, in 1980, trad de Wet 

gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werking
2
. Deze wet vloeide voort uit een 

richtlijn van de EG en bepaalt onder meer dat er geen onderscheid mag worden gemaakt tus-

sen mannen en vrouwen in werk, arbeidsvoorwaarden, onderwijs, sociale zekerheid en beëin-

diging van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast moet ook de Algemene wet gelijke behande-

ling (AWGB) uit 1994 worden genoemd. Waar vrouwen en mannen aldus door wetten en in-

ternationale verdragen in alle relaties als gelijkwaardig worden behandeld, is er in de burger-

lijke maatschappij juridisch geen mogelijkheid meer voor een reële gezagsuitoefening van de 

man over de vrouw. Anders gezegd: een man die zijn vrouw tot gehoorzaamheid wil dwingen 

maakt bij de rechter geen kans, hij heeft eenvoudig dat recht niet. Zo rijst de vraag of de kerk 

van een bruidspaar kan vragen dat de man regeert en de vrouw gehoorzaamt. Wat houdt die 

gehoorzaamheid nog in?   

 

De kerkelijke huwelijksformulieren 

 

De huwelijksformulieren van de kerken van de gereformeerde gezindte gaan doorgaans nog  

uit van de maritale macht. Maar er is verschil. 

Het oorspronkelijke huwelijksformulier zoals dat in de gereformeerde en hervormde kerken 

tot in de vorige eeuw gebruikt werd, ontworpen door Petrus Datheen (1531-1588), ging voor 

wat betreft de onderlinge verhouding man/vrouw geheel uit van de maritale macht. De bruid 

                                                 
1
 Herman Bavinck, De vrouw in de hedendaagsche maatschappij, Kok, Kampen 1918, p. 74-79. 

2
 Wet van 1 maart 1980, houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de richtlijn van de Raad van 

de Europese Gemeenschappen van 9 februari 1976 inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 
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diende onomwonden te beloven dat ze haar man gehoorzaam zou zijn en zou dienen en hel-

pen. Haar positie werd toegelicht in de volgende bewoordingen:  

‘Ten andere, zult gij, Vrouw, weten, hoe gij u, naar het Woord van God, houden zult jegens 

uw man.  

Gij zult uw wettigen man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen, 

die recht en billijk zijn, als uw heer; gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd, en de gemeente 

aan Christus onderdanig is. 

Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn; want Adam is eerst ge-

maakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na den val heeft God tot Eva, en in haar persoon, tot 

het ganse vrouwelijk geslacht gesproken: “Tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u 

heerschappij hebben.” 

Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoor-

zaam zijn, en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten, en aan hun 

mannen onderdanig waren; gelijkerwijs Sara gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, 

hem noemende haar heer. 

Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding 

goede acht hebben, en in alle zedigheid en eerbaarheid, zonder wereldlijke pracht wandelen, 

opdat gij anderen een goed voorbeeld der zedigheid moogt geven.’ 

 

Dit formulier is in de vorige eeuw in veel kerken hertaald en ook wel gemoderniseerd. 

In de nieuwe versie (2004) van de Gereformeerde Bond (PKN) wordt van de man gezegd dat 

hij – zoals Christus het hoofd van de gemeente is - het hoofd van zijn vrouw is, om haar naar 

zijn vermogen verstandig te leiden, te onderwijzen, te troosten en te beschermen. Ook wordt 

hij als kostwinner gezien:  ‘En omdat het Gods beschikking is, dat de man in het zweet van 

zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen om uw gezin met God en 

met ere te onderhouden en christelijke barmhartigheid te kunnen beoefenen.’ 

De bruid wordt voorgehouden dat zij haar man dient te volgen in alle dingen die goed en 

rechtvaardig zijn, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Het gebod van God en het 

voorbeeld van godvrezende vrouwen die op God vertrouwden en hun mannen dienden, zult u 

navolgen. Zo zult u uw man in alle goede en rechte dingen behulpzaam zijn, u zult aan uw 

gezin goede zorg besteden en het bewaren in de vreze des Heeren.  

 

Ook het officiële formulier van de Christelijke Gereformeerde Kerken ziet de vrouw 

als ondergeschikt aan haar man, maar mist het exclusieve kostwinnerschap van de man: 

‘Vervolgens zult gij uit Gods Woord horen, hoe zich de een jegens de ander in het huwelijk 

dient te gedragen. 

De man, die door God gesteld is tot hoofd der vrouw, zal zijn vrouw liefhebben zoals Christus 

Zijn gemeente heeft liefgehad. Hij zal haar leiden en troosten, dienen en beschermen evenals 

Christus de troost en bijstand van Zijn gemeente is. 

De vrouw zal haar man onderdanig zijn zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Zij zal 

haar man liefhebben en dienen, hem volgen, met hem het gezin verzorgen en het sieraad ver-

tonen van een zachtmoedige en stille geest. 

Beiden zult gij overeenkomstig Gods gebod trouw en toegewijd uw arbeid verrichten. Gij zult 

ook verstaan, dat uw gezin deel is van een grotere gemeenschap, en dat gij een roeping hebt 
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ten opzichte van kerk en samenleving. Wandelt in de vreze des Heren. Bedenkt, dat gij 

erfgenamen van de genade des levens zijt. Weest vergevensgezind en leeft met elkaar in 

wijsheid, opdat uw gebeden niet verhinderd worden.’ 

 

De vrijgemaakt gereformeerden kregen in 1975 een proeve die in 1981 officieel werd. 

Na 15 jaar werd het formulier door de synode van Berkel en Rodenrijs (1996) vervangen door 

een ‘tussentijds’ formulier, waarna de synode van Leusden in 1999 een nieuw formulier vast-

stelde, dat intussen al weer is hertaald en aangepast aan de laatste Bijbelvertaling. De tekst 

wijkt intussen behoorlijk af van het oorspronkelijke formulier van Datheen. Het bruidspaar 

krijgt over hun onderlinge relatie nu onder meer te horen:  

‘Man en vrouw zijn aan elkaar gegeven om elkaar aan te vullen en te dienen, niet om elkaar te 

overheersen.’ 

‘Christus is het hoofd van zijn gemeente en staat borg voor haar. Door zichzelf helemaal te 

geven, heeft hij haar liefgehad tot het uiterste. In navolging van Christus behoort de man met 

liefde en zelfverloochening hoofd te zijn van zijn vrouw. Als eerstverantwoordelijke moet hij 

haar voorgaan in het leven met de Heer. Hij zal zorg dragen voor haar welzijn en haar gebor-

genheid geven. De vrouw bewaart van haar kant de eenheid door recht te doen aan de plaats 

van haar man. Zoals de gemeente zich aan Christus toevertrouwt en zich door hem laat leiden, 

zo moet de vrouw zich toevertrouwen aan haar man en hem volgen in het dienen van de Heer. 

Zij zal hem helpen bij alle dingen die naar Gods wil zijn, en liefdevol het leven met hem 

delen.’ 

 

Tenslotte, binnen de Nederlands Gereformeerde kerken worden verschillende formulieren 

gebruikt. Ik volsta ermee te melden dat het huwelijksformulier van de kerk van Apeldoorn 

van het bruidspaar verlangt dat ze zich aan elkaar onderwerpen uit ontzag voor Christus. Over 

de onderlinge verhouding zegt het formulier:  ‘De verhouding tussen man en vrouw binnen 

het huwelijk wordt in de Bijbel vergeleken met de verhouding van Christus, de Bruidegom, 

tot zijn gemeente, de bruid. Paulus wijst er dan op, dat Christus zijn gemeente heeft liefgehad 

en zich voor haar prijsgegeven heeft om haar te heiligen, haar te reinigen met water en 

woorden.’  

 

Verschuiving 

 

We zien bij deze voorbeelden een verschuiving in de gezagsverhouding. Was het tot de 

negentiende eeuw duidelijk dat de vrouw aan de man gehoorzaam moest zijn, waarbij Sara, 

die haar man ‘heer’ noemde als voorbeeld werd gesteld, in de nieuwere formulieren zie je 

nuances. In de meer bevindelijke kerken worden de oude formulieren nog steeds gebruikt, zij 

het soms in een moderner Nederlands. Daar hecht men aan de ondergeschiktheid van de 

vrouw aan de man. De Gereformeerde Bond spreekt van de man als het hoofd van zijn vrouw, 

om haar naar zijn vermogen verstandig te leiden, te onderwijzen, te troosten en te bescher-

men, terwijl de vrouw hem in onderdanigheid dient te volgen. Het formulier van de Christe-

lijke Gereformeerde Kerken houdt meer rekening met de moderne gezinssituatie, maar 

spreekt wel expliciet over de onderdanigheid van de vrouw, ‘zoals de gemeente aan Christus 

onderdanig is’.  



5 

 

In het nieuwe formulier van de GKV is de gezagsverhouding minder scherp. Enerzijds mogen 

de echtgenoten elkaar niet overheersen en anderzijds dient de bruid haar man recht te doen als 

haar hoofd en de eerstverantwoordelijke. Het verst gaat men in de Nederlands Gereformeerde 

Kerken. Zo kent het formulier van de kerk van Apeldoorn volledige gelijkwaardigheid van 

man en vrouw. 

 

Het Reformatorisch Dagblad van 20 juni 1996 had duidelijk moeite met het herziene 

huwelijksformulier van de vrijgemaakte synode. De krant signaleerde de invloed van het 

moderne emancipatoire denken, dat met onderdanigheid van de vrouw niet uit de voeten kan. 

De Bijbel leert echter, aldus het RD,  dat de rollen van man en vrouw niet inwisselbaar zijn. 

Dat geldt voor alle terreinen, en niet alleen voor de kerk en het huwelijk, omdat de Bijbel 

daarover uitdrukkelijk spreekt. Wanneer je het Bijbels voorschrift beperkt tot huwelijk en 

kerk, zal dat ‘niet alleen in de ogen van de buitenwereld maar ook in eigen kring steeds 

merkwaardiger overkomen. Zeker bij de jongere generatie zullen zij ook steeds meer omstre-

den worden. Een dergelijke ontwikkeling zien we nu in de vrijgemaakte kerken. Het is daar-

om noodzakelijk om het moderne emancipatiedenken veel fundamenteler af te wijzen. Dit 

gelijkheidsdenken strijdt zonder meer met het bijbelse grondpatroon ten aanzien van de man-

vrouwverhouding.’ 

 

We missen in dit commentaar de confrontatie met de praktijk. Wat we bij het RD en ook 

andere overtuigde voorstanders van onderdanigheid van de vrouw steeds weer aantreffen, is 

een streven om de Bijbelse normen en waarden, zoals die bij ons in het verleden werden toe-

gepast, binnen onze moderne samenleving te handhaven, zonder daarbij rekening te houden 

met de veranderde feitelijke en juridische situatie. Dit wordt in de hand gewerkt doordat zij er 

zonder meer van uitgaan dat die normen en waarden van de Bijbel universeel zijn. Dit moet 

wel tot onhoudbare stellingnames en achterhoedegevechten, leiden, waarbij het de vraag is of 

daarmee de Here wordt gediend. 

 

Om de onderdanigheid van de vrouw te verdedigen schreef Alexander Weggemans in 

het Kerkblad voor het Noorden (CGK) van 22 augustus 2008, dat de oproep tot onderda-

nigheid van de vrouw aan het begin staat van de vergelijking tussen het menselijke huwelijk 

en het verbond tussen Christus en zijn kerk. ‘Onderdanigheid is dus niet maar slaafsheid van 

een vrouw tegenover haar man, maar een houding die alle christenen moeten betonen. Dat 

blijkt ook wel uit vers 21 van Efeziërs 5, waarin Paulus alle gemeenteleden oproept om ‘el-

kander onderdanig in de vreze van Christus’ te zijn. Wat je je daar bij moet voorstellen, is iets 

meer dan twee hoofdstukken verderop in je bijbeltje te vinden. In Filippenzen 2 roept Paulus 

de gemeenteleden van Filippi op om niet maar alleen op hun eigen verlangens en belangen te 

letten, maar juist ook op die van hun broeders en zusters. Zo kunnen de Filippenzen iets van 

Jezus’ dienstbaarheid uitstralen, verdeeldheid voorkomen en één in liefdebetoon, één van ziel, 

één in streven zijn. De opdracht tot ‘onderdanigheid’ aan de vrouw is dus geen slaafsheid, 

maar eerder het spiegelbeeld van de opdracht aan de man. Hij moet haar liefhebben en verzor-

gen als zijn eigen lichaam en zij moet niet alleen naar haar eigen wensen en belangen luiste-

ren, maar ook voor hem het beste zoeken. Door zo’n levenshouding kun je bovendien als 

vrouw een positieve invloed hebben op het geloofsleven van je man (zie 1 Petrus 3: 1-5).’ 



6 

 

 

Deze niet onverdienstelijke poging van de heer Weggemans om de term ‘onderdanigheid’ te 

redden, klopt om twee redenen niet. In de eerste plaats niet, omdat het huwelijksformulier van 

de CGK een hertaling is van het oude gereformeerde formulier dat op onomwonden wijze de 

vrouw gebood haar man te gehoorzamen. Daar wijst ook de term onderdanigheid op. 

Vervolgens faalt ook het beroep op wederzijdse onderdanigheid (Ef. 5:12), omdat het formu-

lier uitsluitend van de vrouw vraagt onderdanig te zijn.   

 

Het roer om 

 

Wil de Here echt dat de man in het huwelijk regeert en de vrouw hem steeds gehoorzaamt? 

Gebiedt God, dat de vrouw als enige onderdanig moet zijn, of om het vriendelijker te zeggen 

dat haar man als hoofd van het gezin de eerst verantwoordelijke is, en haar zo moet voorgaan 

in het dienen van de Heer en haar moet leiden, en dat de vrouw zich daarbij aan hem moet 

toevertrouwen?  

Zo’n gebod legt aan jonge bruidsstellen een verplichting op, die ze in onze tijd moeilijk kun-

nen waarmaken. De huwelijksformulieren die zo’n gebod bevatten gaan uit van een gezins-

structuur zoals we die twee eeuwen geleden nog 

wel kenden, maar die niet overeenkomt met het 

moderne gezin, ook niet met het moderne chris-

telijke gezin. 

De maritale macht verdween in de vorige eeuw 

om plaats te maken voor wettelijke gelijk-

berechtiging van man en vrouw, buiten en 

binnen het huwelijk. Daarmee verviel de 

juridische basis voor de oude gezagsstructuur. 

Maar moreel gaat het ook te ver om van een 

bruid te vragen zich vrijwillig aan haar toekomstige man als gezagsdrager, leraar en beslisser 

op het gebied van de huishouding, het geestelijke, maatschappelijke en politieke leven te on-

derwerpen, of zoals het vrijgemaakt gereformeerde formulier zegt, toe te vertrouwen. Dit ver-

onderstelt een zekere onmondigheid, onzelfstandigheid, onkunde en lijdzaamheid van de 

bruid. Dit mag vroeger zo geweest zijn, maar is in onze tijd anders. Bavinck formuleerde het 

zo: ‘De ziel der vrouw is ontwaakt, en geene macht ter wereld brengt haar terug tot de onbe-

wustheid van weleer.’  

 

Maar is het inderdaad mogelijk en wenselijk dat de man steeds de eindverantwoordelijkheid 

heeft voor geestelijke zaken als kerkkeuze, het meedoen aan kerkelijke activiteiten, het Bij-

bellezen, en noem maar op? Wat als de man van geloofsopvatting verandert? Of een bepaalde 

kerkelijke keuze maakt? Moet de vrouw hem daarin altijd volgen? Of geldt dan de regel dat 

ze dat niet hoeft, omdat die keuzen niet recht en billijk zijn, zoals de oude formulieren aange-

ven? Maar wie bepaalt trouwens wat recht en billijk is? Zo kan je doorgaan met betrekking tot 

meningsverschillen over de opvoeding van de kinderen, de schoolkeuze, het deelnemen aan 

verenigingen en sport. En wat te denken van politieke of maatschappelijke activiteiten van de 

vrouw. Moet de echtgenote daarbij steeds naar haar man luisteren en zich geheel aan zijn visie 

'Een man die zijn vrouw in huis ‘’den 

baas laat spelen", is niet maar laf en 

onmanlijk; och, dat ware het minste 

nog; maar hij is in rechtstreeksche 

overtreding; hij schendt de ordinantiën 

zijns Heeren; en wederstaat den wil van 

zijn God.' (Abraham Kuyper, in  'Ons 

program',  Amsterdam, 1880. P. 719). 
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toevertrouwen? De voorbeelden zijn misschien wat scherp, maar ze geven wel aan dat de 

maritale macht hier niet werkt. Beter is het om het Schriftwoord ‘Aanvaard elkaars gezag uit 

eerbied voor Christus’ (Ef. 5:21) te hanteren als uitgangspunt voor de onderlinge omgang dan 

het exclusieve gezag van de man.  

 

Ja, maar Paulus zegt toch duidelijk in de brief aan Efeze (5: 22 e.v.) dat de vrouw het gezag 

van haar man moet aanvaarden? Hij is toch haar hoofd? Geldt die regel van de maritale macht 

dan niet meer?  

Betwijfeld moet echter worden of we hier wel van een universele regel, een algemeen geldend 

gebod mogen spreken. De beschrijving van het huwelijk als een afspiegeling van de relatie 

Christus en Zijn gemeente, zoals we die in de Bijbel tegenkomen, paste in de tijd van Paulus 

en sprak de mensen onmiddellijk aan. Het was een tijd waarin vrouwen onder gezag van een 

man vielen, eerst van hun vader, broer of voogd en als ze uitgehuwelijkt waren onder dat van 

hun man. De meeste vrouwen hadden ook weinig of geen opleiding genoten. In de maatschap-

pij van toen maakten de mannen de dienst uit en ook de eredienst in de synagoge was voor de 

mannen. Vrouwen hoefden daar niet bij te zijn, en als ze toch kwamen dan zaten ze achteraf, 

vaak achter een gordijn. In die situatie paste het beeld van de aan het gezag van de man onder-

worpen vrouw en het is heel verrijkend dat Paulus het toen bestaande patriarchale huwelijk 

vergeleek met de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Zoals Christus als hoofd van de 

kerk vol liefde met zijn gemeente omgaat, zo moet de man met zijn vrouw omgaan, en zo als 

de gemeente opziet naar haar hoofd, zo moet ook de houding van de vrouw jegens haar man 

zijn.  Het is dus niet zo dat de apostel een hiërarchie in het huwelijk, dat wil zeggen het patri-

archaat invoert of voorschrijft, maar dat hij wil dat de in die tijd bestaande verhoudingen vol 

zouden zijn van liefde en trouw. Zo zullen ook onze moderne huwelijks- en gezinsverhoudin-

gen, waarin de maritale macht ontbreekt, gekenmerkt moeten zijn door onderlinge liefde, toe-

wijding en opoffering. 

  

Blijft nog het argument dat de apostel in 1 Kor. 11:1-9 zegt dat Christus het hoofd van iedere 

man is, dat de man het hoofd van de vrouw is en dat God het hoofd van Christus is. Dat de 

man het beeld en de heerlijkheid van God is en de vrouw de heerlijkheid van de man. Want, 

zo zegt de apostel,  de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers 

niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man.  Uit deze redenering zou je inder-

daad kunnen afleiden dat God een hiërarchie in het huwelijk heeft bedoeld. Maar dat veron-

derstelt wel dat er tussen God en Christus sprake is van hiërarchie, zoals de ketter Arius leer-

de. Met Athanasius belijden wij echter dat de Zoon geheel gelijkwaardig is aan de Vader. Van 

een hiërarchische reeks kan dus geen sprake zijn. Net zo min als Paulus de slavernij heeft 

voorgeschreven, heeft hij een hiërarchie in het huwelijk geboden. Paulus bepleit daarentegen 

een christelijke houding binnen de in zijn tijd bestaande verhoudingen. Dat moest ook tot uit-

drukking komen in de toenmalige mode. In 1 Kor. 11 heeft hij het over de eer en heerlijkheid 

van man en vrouw en van Christus, en de schande wanneer je je daar uiterlijk niet aan houdt. 

Zo paste het die tijd niet dat een getrouwde vrouw, als de heerlijkheid van haar man,  zonder 

hoofdbedekking of kort afgeschoren haar optrad en in de gemeente bad of profeteerde. Voor 

de man gold het omgekeerde. In onze tijd ligt dat anders, ook wat de mode betreft. Behalve in 

de meer bevindelijke kringen, worden deze regels in de gereformeerde wereld terecht niet 
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meer gepraktiseerd en in de kerk onderwezen. De apostel Paulus was er van overtuigd dat 

man en vrouw voor God gelijkwaardig zijn, zoals hij in Galaten 3:28 duidelijk heeft gemaakt. 

Ook vers 11 van dit hoofdstuk uit de brief aan de Korintiërs houdt de balans tussen man en 

vrouw in evenwicht: ‘Echter, in hun verbondenheid met de Heer is de vrouw niets zonder de 

man, en ook de man niets zonder de vrouw. Want zoals de vrouw uit de man is voortgeko-

men, zo bestaat de man door de vrouw, en alles is ontstaan uit God.’ Voor het bestaan van een 

hiërarchische structuur God-Christus-(getrouwde) man-(getrouwde) vrouw biedt het hoofd-

stuk dus onvoldoende grond, en zeker niet voor een universeel verplichte gezagsrelatie binnen 

het huwelijk.  

Het is om al deze redenen goed en Bijbels verantwoord de gelijkwaardigheid van man en 

vrouw in het huwelijksformulier meer tot zijn recht te doen komen, zoals we dat nu al bij de 

Nederlands Gereformeerde Kerken zien. De verplichtingen voor de dienst van de Heer, voor 

beider zorg en welzijn, voor geborgenheid, voor onderlinge hulp en voor liefde en trouw, zijn 

gemeenschappelijk. Echtgenoten zijn elkaar onderdanig. Verschil van mening lossen zij niet 

op via een machtswoord, maar in onderling overleg, gekenmerkt door dienstvaardigheid en 

offerbereidheid. Zij helpen elkaar bij alle dingen die naar Gods wil zijn, en delen hun leven 

liefdevol met elkaar tot Zijn eer.  

 

Emo Bos 

 


