
 

 

Lezen we de Bijbel anders? 
 

“Anders lezen van de Bijbel” is een veel gehoorde uitspraak in de discussie over het ambt en 

vrouwen in de kerk. Maar lezen we de Bijbel wel écht anders? En waarom lezen we anders, 

wat drijft ons? Niet alleen als ik het rapport van de Deputaten lees, maar ook als ik het boek 

“Zonen en dochters profeteren” lees, bekruipt me een gevoel van onbehagen. Dat gevoel 

van onbehagen heb ik ook als ik een ingezonden in het ND lees waarin met een reeks aan 

Bijbelteksten in de letterlijkheid steun wordt gezocht voor het niet toelaten van vrouwen tot 

de kerkelijke ambten. Past bij al die interpretaties de conclusie ‘anders lezen’? Eigenlijk zou 

je moeten zeggen “was dat maar het geval!”. 

Ik krijg namelijk eerder het idee dat we allemaal op dezelfde manier de bijbel lezen. Vrijwel 

niemand in de hele Christelijke traditie zal zeggen dat de Bijbel een wetboek is. Dat 

onderscheid ons toch van zoveel andere godsdiensten! Maar toch lijkt het erop dat we wél 

verzand zijn in het lezen van de Bijbel als een wetboek. Dat wordt verhuld door te zeggen 

dat de Bijbel ‘een richtsnoer is voor ons leven’ of we  geven een gezagslading aan onze 

standpunten door te stellen dat iets bijbels onderbouwd is of volkomen Bijbels is of dat de 

Bijbel het hoogste gezag is. Dat leidt niet alleen tot geharnaste standpunten en 

onoverbrugbare kloven, maar ook tot een volgens mij ongewenst ‘gepeuter’ in teksten en 

interpretaties om de onaantastbaarheid van ons standpunt te onderstrepen. Blijkbaar kan 

dat prof. Erik de Boer zelfs tot de uitspraak brengen dat kerken weliswaar vrij zijn in hun 

keuze, maar dat (na de vaststelling “het kan”) het eigenlijk niet kan dat de ene gemeente wél 

en de andere geen vrouwen verkiesbaar stelt (ND 16 november 2016) en dat soms zelfs 

‘gods wil’ een plaats krijgt in het gesprek. Zeker de term “Gods wil” in de mond van een 

mens moet ons alert maken. 

Het lijkt allemaal vroom maar (volgens mij) die denk- en werklijn verduistert uiteindelijk het 

zicht op de Bijbel als Gods Woord. Ik ben in elk geval tot de slotsom gekomen dat we de 

Bijbel steeds meer zijn gaan lezen en gebruiken als het boek (met regels) voor óns leven. Die 

gedachte is bij mij al gaan groeien tijdens de discussies over de legalisering van abortus en 

later van euthanasie. Het was een zoeken naar teksten om onze standpunten ‘bijbels’ te 

onderbouwen. Het gebruik van bv. Psalm 139 in die discussie riep bij mij vragen op. Hadden 

we die tekst écht nodig om legalisering van abortus af te wijzen? 

Is de Bijbel in ons dagelijks gebruik steeds meer een boek voor moraliteit geworden en zien 

we steeds minder dat de Bijbel vertelt over de weg die God gaat (en is gegaan)  door de 

duisternis op zoek naar ons hart. 

Misschien zult u zeggen “dat is mooi gezegd”, maar, Er is toch duidelijk een Wet? Ja, de 

Bijbel spreekt over de Wet, maar dat wil nog niet zeggen dat ons woord wet vanwege 

dezelfde spelling in de Bijbel dezelfde klank en betekenis heeft die wij aan dat begrip geven, 

of misschien kan ik beter zeggen, hoe de wet bij ons onbewust functioneert. 

 



 

 

Nu eerst terug naar die weg van God. 

Die weg van God begint als Hij het Licht tegenover de duisternis plaatst of duidelijker de 

duisternis door het Licht verdrijft. In dat Licht wordt alles (ook de mens) geschapen. Maar 

het schijnt allemaal te eindigen in een allesvernietigende zondvloed nadat god heeft 

geconstateerd dat de mens slecht is. Daar ging het dus bijna mis. Maar is dat wel zo of is dat 

onze interpretatie?  

Het lijkt me goed om in elk geval afstand te nemen van de gedachte (in welke vorm dan ook) 

dat het allemaal bijna mislukte. God laat de conclusie (voor de zondvloed) “dat de mens nu 

eenmaal slecht is” na de zondvloed staan maar direct volgen door de ‘regenboog’ belofte 

waarmee blijkt dat Hij allerminst van zijn weg en voornemen is gebracht. Die weg loopt uit 

op de overwinning aan het kruis. 

Johannes begint er zijn evangelie mee, de brieven van de apostelen en het boek Openbaring 

staan vol van dat overwinnende Licht. In Openbaring 22 is de duisternis compleet 

verdwenen, alles is Licht geworden! 

Door het geloof wandelen ook wij nu al in dat Licht. Laten we bij onszelf en onderling 

nieuwsgierig zijn naar het werk van de Geest, de doorwerking van het Licht,  in ons leven 

want die Geest overtuigt ons van zonde, en niet onze bouwwerken van goed en kwaad om 

elkaar te beoordelen. Dan kunnen we rustig Paulus naspreken en zeggen, alles is geoorloofd, 

ook een vrouwelijke ambtsdrager maar…..doe het voor de Here!. Ik denk dat, als we zo 

lezen,  we dan beter begrijpen wat de apostelen schrijven; Een culturele context is dan niet 

een bedreiging van het schriftgezag maar een aanleiding om de weg van het Licht te laten 

zien in een concrete situatie. Eén ding weten we zeker Paulus en de apostelen geven geen 

nieuwe wetten, want de Geest zal de wet in ons hart schrijven en dat is iets wat Paulus heel 

zeker wist zelfs een blijvende angel van de zonde in zijn vlees kon daaraan niets afdoen, 

want Gods weg, Zijn genade was genoeg om al struikelend de weg naar de kroon te lopen. 

Er is nog een belangrijk punt. God had ons geschapen naar Zijn Beeld. De hierboven 

genoemde weg door de duisternis naar ons (versteende) hart heeft als doel om dat hart 

weer te vernieuwen. Het OT laat er geen misverstand over bestaan dat dat uiteindelijk het 

doel is waar het om gaat. Alle wetsbetrachting kan (zelfs in het OT, Jeremia, Ezechiël) naar 

de vuilnisbelt als die niet als resultaat (of basis?) de vernieuwing van het hart heeft (zie ook 

Matth 5:20 e.v.. En we lezen in het NT dat we in christus weer worden vernieuwd tot Zijn 

Beeld. 

En dat Beeld kent maar één Wet namelijk “Heb de ander lief zoals Ik u heb liefgehad”. En dat 

is volgens mij ook meteen de betekenis van de Wet in de Bijbel. Het is in de eerste plaats 

God die in Zijn hele Woord laat zien hoe ook Hij naar die Wet leeft. Het is de Wet van Liefde, 

en dat is ten diepste het overweldigende besef dat de ander van je houdt. Ten diepste is dat 

wat de Bijbel met “gerechtigheid” bedoelt. God laat zien dat Hij dat doet en legt die Wet 

uiteindelijk ook in ons hart. In dat kader is het opvallend dat Jezus nog spreekt van (wat wij 

noemen de hoofdsom van de wet) over liefhebben van God en de naaste, maar dat hij bij 

het Pesach voor zijn sterven zegt: “heb de ander lief zoals ik u heb liefgehad”. Ook de 

apostelen nemen (voor zover ik weet) ook dit steeds over (zie o.a. 1 Joh 3) Waarom wordt 



 

 

het eerste deel daarbij niet meer genoemd? Is dat omdat de Wet in ons hart wordt 

geschreven en omdat (zoals Paulus zegt) God alles is in allen? 

 

Elke ander complex van wetten zou van de mens een uniforme mens maken, maar die ene 

Wet maakt van elk mens een eigenaardig individu die in volkomen harmonie met de ander 

leeft vanuit de Liefde, dat is dus ten diepste vanuit het overweldigende besef dat de ander 

van hem/haar houdt.  

 

Het is daarom zo belangrijk dat Christus ons in een gemeente samenbrengt. Daar kunnen we 

nu al in die Liefde met elkaar leren samenleven. Daarin zijn we kunstwerken van de Geest in 

wording, onderling nieuwsgierig naar de vordering van de Geest in ons leven, maar ook in 

verbondenheid om het werk van de Geest te leren zien en elkaar erbij te trekken als we zien 

dat het kunstwerk beschadigd is of wordt of dat nu door eigen toedoen is of door een ander. 

Maar we zien dan ook voor elk individu zijn/haar kansen om te bloeien. Voor critici, dat zal 

geen ‘handje_klap_gemeente” worden waar slechts ‘blijde’ mensen zijn. Het is een 

gemeente waar gelovigen met elkaar hun gebroken levens delen. 

 

Terugkomend op de man/vrouw-discussie; we praten niet meer over ‘de’ man of ‘de’ vrouw, 

‘de’ homoseksueel of ‘de’ verslaafde enz. maar over elk mens, vanuit zijn/haar context, in 

zijn/haar groei in het nieuwe leven. Als een vrouw haar man wil dienen, het is in de Here, als 

een vrouw als predikant of ambtsdrager wil/kan dienen, het is in de Here en zo ook voor de 

man. 

 

Zo vraagt de brief aan Timotheüs aan de “meester” om zijn (culturele) koningsmantel eens 

uit te doen en het kleed van Christus aan te trekken; wellicht komt hij dan snel tot de 

conclusie dat zijn slaaf ook zo’n kleed draagt en dat zijn cultureel bepaalde opvattingen over 

macht en gezag verkleuren in het nieuwe Licht. Hoe zou het de man vergaan die zijn handen 

opheft en de vrouw die dat ziet en die haar man vraagt naar het onderwijs van Christus? 

 

Zo leeft de gemeente in de context van de wereld om haar heen. Een wereld die verandert. 

Die verandering is niet cyclisch want het is een ontwikkeling naar een einde. En ook de 

gemeente van Christus doorloopt een ontwikkeling. Ook die is niet cyclisch, ook die loopt 

naar een einde. In die veranderende wereld waar de zonde zich voortdurend ‘vernieuwt’ in 

haar uitingen, daar  vernieuwt Christus Zijn gemeente voortdurend zodat zij staande blijft in 

de cultuur om haar heen omdat zij de zonde herkent. Het is die verandering die de 

gemeente in stand houdt en dat niet alleen, de gemeente blijft als het Licht der wereld ook 

op de standaard staan. 

Kornelis Eefting, voorzitter kerkenraad GKV, t Harde, 8 februari 2017 



 

 

 

Discussie in de gemeente (of in de landelijke verbanden daarvan) 

 

Wat betekent dat alles nu voor de discussie in de gemeente? Allereerst dat die discussies 

plaatsvinden in het Licht en worden gevoerd door gemeenteleden die in het Licht wandelen 

omdat zij Christus belijden. Daarom is hun geweten vrij! Daarom kunnen ze rustig alles 

overwegen,  besluiten nemen zonder de angst voor straf. 

Zal ik een voorbeeld geven? Niet graag, want dan loop ik het risico dat de discussie daartoe 

wordt versmald. Maar laat ik dat risico eens nemen: 

In de discussies over het toelaten van vrouwelijke ambtsdragers wordt vaak als argument 

gebruikt dat mannen gaan afhaken en dat de kerkenraad dan al heel snel volledig uit 

vrouwen bestaan. 

Voeren we discussie in een context van de Bijbel als een wetboek dan wordt daarmee 

duidelijk dat het de wijsheid van God is dat Hij heeft voorgeschreven dat de man 

ambtsdrager zal zijn omdat hij anders vervalt tot laksheid. 

Voeren we de discussie in de vrijheid van de Wet “heb elkaar lief zoals ik u heb liefgehad” 

dan kan dit een gesprek zijn waarmee gelovigen elkaar eens diep in de ogen kijken. Hoe diep 

zit jouw geloof als je laks wordt omdat vrouwen het wel doen? Maar ook de vraag aan 

vrouwen, waarom laat je dat gebeuren? Dienen we niet samen de here met onze specifieke 

gaven die in de schepping zijn gelegd? En laten we eens kijken hoe de verschillen tussen man 

en vrouw in onze cultuur kunnen bijdragen aan een goede ambtsvervulling. 

Of het nu waar is of niet, maar in onze cultuur wordt “zorgzaamheid” en ‘gevoel” vaak 

gekoppeld aan ‘de vrouw’. Of dat nu schepping is of cultuur doet er niet meer toe. Het kan 

een argument zijn in het besluit om te zorgen dat minimaal 25% van de kerkenraad bestaat 

uit vrouwen, maar ook dat minimaal 25% bestaat uit mannen. Twee generaties later kan het 

heel goed gebeuren dat gemeenteleden dat besluit eigenlijkhelemaal niet meer begrijpen. 

Want inmiddels is in de samenleving zoveel veranderd; mannen worden goede 

verpleegkundigen of verzorgers en vrouwen worden uitstekende, zakelijke managers. 

In zo’n culturele context zullen gelovigen soms (misschien wel vaak) besluiten nemen die 

haaks staan op de cultuur omdat zij merken dat die ene Wet door de cultuur wordt 

geschaad. 


