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Ondergeschikt 
 

Een groot struikelblok om de vrouw in de GKV in het ambt te aanvaarden is dat daarmee geen 

recht wordt gedaan aan het verschil tussen man en vrouw. Preciezer geformuleerd: dat dan 

onvoldoende rekening wordt gehouden met ‘het element van de ‘ongelijkheid’ van man en vrouw 
in het totaal van de Schriften.’ 

Men ziet deze ‘ongelijkheid’ door Paulus geformuleerd als hij de man het hoofd van de vrouw 

noemt en de vrouw oproept zich aan de man te onderwerpen. Omdat Paulus hierbij verwijst naar 

het oorsprongsverhaal van de mens in Genesis 1-3 is het ondergeschikt zijn van de vrouw aan de 
man in het verleden wel getypeerd als een scheppingsordinantie. 

Wanneer een vrouw het ambt zou bekleden, komt zij als vrouw niet alleen op het zelfde niveau als 

haar mannelijke mede-ambtsdragers te staan, maar krijgt zij ook als ambtsdrager gezag over de 

man. Omdat dit bijbels niet te verantwoorden zou zijn, is het onmogelijk om vrouwen als 
ambtsdragers te aanvaarden. 

In de traditie heeft men daar een mooie slogan voor bedacht: mannen en vrouwen zijn wel 

gelijkwaardig, maar ze zijn niet gelijk. Het grote verschil is dat de man gezag over de vrouw heeft 

en leiding aan haar behoort te geven en dat de vrouw zich aan dat gezag en aan die leiding moet 

onderwerpen. 

Dat is de theorie die men eeuwenlang op basis van bijbelse gegevens geconstrueerd en voor waar 

aangenomen heeft, maar die steeds meer haaks lijkt te staan op de praktijk zoals wij die in de 

bijbel lezen en in de huidige samenleving tegenkomen. 

Interessant is de vraag hoe wij als gereformeerden met deze discrepantie om gaan. Ik zie dan twee 

bewegingen. 

Allereerst dat men in de maatschappij erin berust of er geen punt van maakt, dat de positie tussen 

vrouw en man gelijkwaardig is en dat men er daarom van afziet een bijbels beroep op de 

ondergeschiktheid van de vrouw aan de man te doen. Hoogstens past men deze regel in theorie 

nog toe op de huwelijksverhouding, maar in de praktijk heeft dat nauwelijks consequenties. 

Ten tweede heeft men in de kerk lange tijd geprobeerd het gezag van de man ten opzichte van de 

vrouw in de vormgeving van het gemeenteleven hoog te houden. Ik zie echter dat de argumentatie 

daarvoor steeds minder overtuigend wordt gevonden en dat steeds meer rollen en functies die 
voorheen alleen door mannen werden verricht nu ook door vrouwen vervuld worden. 

Ook zie je dat de theorie de afgelopen 40 jaar lichtelijk aangepast is. Kon een synode in 1978 nog 

onbekommerd en absoluut spreken over ‘de positie van onderdanigheid die de Schrift aan de 

vrouw in de gemeente geeft’, daarvan zegt de synode in 1993 dat daarmee te weinig de 
Schriftgegevens in rekening worden gebracht: 
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‘waarin gesproken wordt over de gelijkwaardige positie die man en vrouw in Christus hebben 

ontvangen (Gen. 1:26-28, Hand. 2:17, 18, Gal. 3:28, 1 Petr. 2:5,9), en de onderdanigheid van 

man en vrouw aan elkaar (Ef. 5:21)’[1] 

Wel wordt met een verwijzing naar de ‘zwijgteksten’ uitgesproken dat binnen de kerk de 
ondergeschiktheid van de vrouw aan de man tot uitdrukking moet komen: 

1 Kor. 14:34-36 geeft geen absoluut zwijggebod voor de vrouw in de gemeente, maar verbiedt 

haar het beoordelend en met gezag spreken tijdens de eredienst; 

1 Tim. 2:11-15 bevat een verbod voor vrouwen om leidinggevend onderwijs te geven tijdens de 

eredienst en zo gezag te oefenen over de man; uit deze Schriftgegevens valt terecht af te leiden dat 

de vrouw geen leer- of regeerambt mag vervullen in de gemeente’[2] 

Deze twee lijnen heeft de vorige synode in 2014 kennelijk als kader voor het gesprek over m/v en 
het ambt geprobeerd te combineren: 

‘[H]et doorlopend spreken van de Schrift laat twee lijnen zien. De ene lijn is die van 

gelijkwaardigheid tussen man en vrouw – de andere die van het verschil in verantwoordelijkheid 

die God aan man en vrouw heeft gegeven; deze beide lijnen dienen verdisconteerd te worden.’[3] 

Wat opvalt is dat men niet meer expliciet spreekt over het gezag van de man ten opzichte van de 

vrouw, maar over ‘verschil in verantwoordelijkheid die God aan man en vrouw heeft gegeven’. 

Wat dat is en hoe dat ingevuld kan worden, wordt echter niet toegelicht. Dat maakt deze richtlijn 

voor het gesprek onhelder. Ik vermoed dat sommigen het zullen opvatten als een impliciete 

verwijzing naar de ondergeschikte positie van de vrouw in de kerk.[4] Terwijl uit de rest van het 

besluit blijkt dat het bedoeld is om aandacht te vragen voor ‘het recht van vrouwen om ook hun 

gaven in te zetten in de kerk’. Maar dan wel zo ingekaderd, dat ‘het dragen van de 

verantwoordelijkheid voor de geestelijke leiding aan de gemeente’ toch alleen bedoeld is voor 

mannen. 

Nu wordt het interessant om te zien hoe deputaten het binnen dit kader toch lukt om te pleiten 

voor een actieve ambtelijke rol van de vrouw in de kerk. Dat gebeurt op een soortgelijke manier 

als waarop in 1993 in de GKV aan de vrouw het actief kiesrecht is gegeven. 

Destijds was het argument dat het stemmen van vrouwen onder de verantwoordelijkheid en de 

leiding van de kerkenraad plaats vond en dat de vrouw dus in het stemmen niet kon heersen over 

de man. 

Nu betogen deputaten dat de ambten geen macht/gezag aan een enkele persoon bieden, maar dat 

het om een collectief dragen van verantwoordelijkheid gaat. Daardoor is er ook voor de vrouw 

ruimte, – zelfs als het gaat om een leidinggeven -, in het ambt te dienen, omdat zij daarin niet over 

de man kan heersen.[5] 

In de uitkomst van het deputatenrapport kan ik mij vinden, – de vrouw mag in het ambt dienen – 

toch zou het de acceptatie helpen dat niet alleen de theorie van de ondergeschiktheid van de 

vrouw zoals die eeuwenlang opgeld deed ter discussie gesteld wordt, maar dat ook duidelijk 
gemaakt wordt dat deze deconstructie bijbels te verantwoorden is. 

Mijns inziens is de bijbelse boodschap die van de gelijkwaardigheid van man en vrouw, zonder 

daar als een tweede lijn aan toe te voegen en uit te spreken dat God de man een koppositie geeft 

en dat de vrouw een positie krijgt waarin ze dat vooropgaan moet accepteren.[6] 
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[1] Acta GS Ommen 1993, p. 41 

[2] Acta GS Ommen 1993, p. 41. 

[3] Acta GS Ede 2014-2015, p. 41 

[4] In lijn b.v. met hoe in een deputatenrapport over het vrouwenkiesrecht uit 1978 over de positie 

van de vrouw in huwelijk en gemeente gesproken wordt: ‘Als gelijkwaardige schepselen voor 

God staande, funktioneren man en vrouw elk op eigen wijze en in eigen ambt en overeenkomstig 

eigen mogelijkheden. Deze diversiteit in funktioneren is de zin, de kracht en de glans van het 

huwelijk. Ten aanzien van dit funktioneren valt te spreken van een ‘voorgaan’ van de man en een 

‘volgen’ van de vrouw’ en als het over de gemeente gaat: ‘Ook daar moet de vrouw haar eigen 

plaats kennen, d.w.z. ‘zichzelf onderschikken’. Het is niet voorstelbaar, dat zij haar houding en 

funktionering in het huwelijk (voor het aangezicht van Christus!) vergeet en aflegt, zodra zij gaat 

deelnemen aan de samenkomst van de gemeente, die van deze zelfde Christus is en waarin deze 

Christus zelf tegenwoordig is. Slechts vérgaand spiritualisme kan voor zulk een geschift leven het 

pleit voeren. Dus zal de vrouw ook in de gemeente haar plaats kennen en op haar plaats blijven.’ 

[5] Samen Dienen. Rapport deputaten M/V en ambt, 2016, p. 36 

[6] Zoals door deputaten geconcludeerd wordt, zie Samen Dienen. Rapport deputaten M/V en 

ambt, 2016, p. 24 

 

Fokke Pathuis 22 maart 2017 

REACTIES OVER “ONDERGESCHIKT” 

 

Ik kreeg n.a.v. deze blog de vraag voorgelegd, hoe ik omga met de notie ‘man als hoofd’, 

omdat dat niet strookt met mijn pleidooi voor de deconstructie van ‘wel gelijkwaardig, maar 

niet gelijk’. Mijn antwoord was het volgende: 

Hoofd-zijn heeft verschillende toepassingen en de interpretatie is daarom sterk afhankelijk 

van de context waarin de term functioneert.Wat in ieder geval duidelijk is,is dat de 

draagwijdte van de betekenis van de term in de westerse samenleving niet samenvalt met die 

in het koine Grieks.De mogelijke betekenis van gezag, die wij aan hoofd-zijn verbinden, 

kende men niet in het Grieks. 

Hoofd als metafoor geeft vooral de functie aan in de samenhang en verbinding met het 

lichaam, inclusief de biologische functies die de Grieken daaraan toekenden. Het bereik van 

de betekenissen loopt van het letterlijk (het hoofd van een man of een beest) naar metaforisch 

als staand voor (1) de identiteit – b.v. een buste van representeert de hele persoon, (2) bron, 

(3) leven en (4) voorzien van middelen om te leven. Waar in onze cultuur het hoofd-zijn 

eerder het ondergeschikt zijn aanduidt, wordt in de grieks-romeinse cultuur veeleer de nauwe 

band benadrukt, [Westfall 2016:81]. 

Toegepast b.v. op Ef. 5:23 verwijst de metafoor ‘man als hoofd’ naar de schepping van de 

vrouw uit de man en geeft dus de oorsprong of bron van de vrouw aan (betekenis 2). In de 

grieks-romeinse samenleving was de vrouw voor haar middelen van bestaan ook afhankelijk 

van de man (betekenis 4). Binnen het traditionele huwelijk krijgt de vrouw in de Grieks-

Romeinse cultuur haar identiteit, bescherming, voedsel, kleding en onderdak van haar man, 

wat volgens Paulus vergelijkbaar is met hoe Christus de identiteit en het leven van de 
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gemeente in stand houdt. Paulus sluit hierbij in zijn metafoor aan bij het patronagesysteem, 

waarbij Christus als ‘patron’ van de gemeente is en de gemeente als ‘cliënt’ degene is die 

door de ‘patron’ begunstigd wordt. Voor de vrouw betekent dit dat ze als ‘cliënt’ als 

wederkerige reactie van onderdanigheid verschuldigd is de ‘patron’ te eren. 

Het boeiende is dat wanneer Paulus de activiteiten opsomt waarin de gunsten van de man aan 

de vrouw bestaan dit activiteiten zijn die totaal niet mannelijk zijn, maar normaal door 

vrouwen en slaven verricht werden en een lage status hadden. Net zoals ook Christus zelf ook 

als slaaf de voeten wast wat Paulus in 5:26-27 verder invult met baden, kleden, wassen, 

reinigen etc. Taken die juist door slaven aan degene die boven hen staan verricht werden. 

Daarmee geeft Paulus invulling aan het elkaar wederzijds onderdanig zijn, zoals hij dat in 

5:21 als algemene regel geformuleerd heeft, [zie verder ook Westfall 2016:58-59 en 100-102]. 

Dit is daarom interessant omdat Paulus terwijl hij ogenschijnlijk aansluit bij de bestaande 

culturele vormen en patronen tegen-culturele waarden die haaks staan op de grieks-romeinse 

cultuur als christelijke ethos promoot. Op deze wijze geeft Paulus in zijn context invulling aan 

de bijbelse man-vrouw relatie, zoals God die in Gen 1 en 2 gesteld heeft. Dat is een 

wederzijdse relatie, waarbij de man en vrouw elkaars ‘tegenover’ zijn (Gen. 2) en samen 

mens en zo één lichaam zijn. 

Op basis van bovenstaande vind ik dat de NBV de lezer met de vertaling van 5:22 als 

‘vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer’ volledig op het verkeerde been 

zet. Uit de context blijkt namelijk, dat het in het ‘onderschikken’, – waar vervolgens de 

metafoor hoofd als illustratie voor wordt gebruikt -, juist niet gaat om een hiërarchische 

gezagsrelatie. 

 

Ineke Baron:  Paulus bracht een revolutionaire boodschap 

Binnen een cultuur waar de mannen weinig ophadden met de gevoelens en noden van hun 

vrouw sloeg deze boodschap van Paulus in als een bom. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

zijn woorden spoedig weer ingekleurd zouden worden door de Aristoteles meester/slaaf 

denkbeelden. Een cultuur waar de volgende Griekse spreuk boven de deuren hing: 

“De moed van de man vind je terug in zijn bevelen, de moed van de vrouw in haar 

gehoorzaamheid.” 

Let wel! Paulus sanctioneert deze traditionele inkleuring absoluut niet. Hij weerlegt dit 

denken juist om een huwelijk te tekenen waar de vrouw op het welzijn van de man gericht is 

en de man op het welzijn van de vrouw. 

 


