
Het Trinity Debat  

Mogelijk hebt u ergens wel vernomen dat er in de zomer van 2016 in de Verenigde Staten 

onder de zogenaamde complementarians een wel zeer heftige discussie is ontstaan over de 

Drie-eenheid.  

Wat was er aan de hand? 

Christelijke complementarians leren dat mannen en vrouwen verschillende, maar elkaar aan-

vullende (completerende) rollen en verantwoordelijkheden hebben. Daarbij heeft de man een 

leidende en gezaghebbende positie tegenover de vrouw. Dit geldt met name voor de verhou-

dingen in het huwelijk en in de kerk. Vaak trekt men dit principe ook door tot de hele samen-

leving. De Amerikaanse christelijke complementarians menen op grond van de Schrift onder 

meer dat het vrouwen verboden is ambten in de kerk te bekleden. Uitsluitend de man geeft 

leiding in het gezin en de kerk. Het leiding geven en ook het lesgeven aan mannen is de vrou-

wen ontzegd. Uitgangspunt is dat vrouwen wel mogen meedoen aan een besluitvormings-

proces, maar de mannen dienen in het huwelijk, in de onderlinge omgang als jongens en meis-

jes, en in het kerkbestuur de uiteindelijke beslissing te nemen. Toch zijn en blijven de vrou-

wen volgens de complementarians wezenlijk van gelijke waarde als de mannen. Dus gelijk-

waardigheid, maar verschillende rollen. Men spreekt wel van ontologische gelijkheid en func-

tionele ongelijkheid. 

Complementarians gaan ervan uit dat God mannen en vrouwen voor wat betreft hun essentiële 

waardigheid en menselijke persoonlijkheid wel gelijk heeft geschapen, maar met verschillen-

de rollen, waarbij aan de man het leiding geven is toebedeeld. Sommigen pleiten in feite voor 

een patriarchale samenleving, anderen denken genuanceerder en hebben er geen bezwaar 

tegen dat vrouwen een leiderschapsrol op zich nemen in het maatschappelijke leven. 

Omdat complementarians de termen traditionalisme en hiërarchie zoveel mogelijk willen 

vermijden geven ze de voorkeur aan de term complementair. Dat begrip suggereert zowel 

gelijkheid als functionele verschillen en komt minder behoudend en autoritair over. Het is een 

suggestie, want in feite wordt de tegenstelling, gelijkheid in wezen, maar ongelijkheid in 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden, uitsluitend op basis van sekse, niet opgelost.  

 Hier tegenover staan de zogenaamde egalitarians die stellen dat het gezag en de verantwoor-

delijkheid in het huwelijk, in de kerk en in de maatschappij evenzeer toevallen aan mannen 

als aan vrouwen. Uiteraard op basis van geschonken gaven, talenten en mogelijkheden. Ook 

zij beroepen zich daarvoor op de Bijbel.  Zij bestrijden ook de opschepperige neiging van 

mannen om vanwege hun  hun man-zijn neer te zien op vrouwen. Egalitarians vindt men 

doorgaans meer aan de zijde van de minder orthodoxe geloofsrichtingen, maar zeker ook 

onder de orthodoxe. Het gebeurt helaas nog al eens dat men de ene groep als orthodox betitelt 

en de andere als vrijzinnig, maar dat is een vertekening van de situatie. Ook onder de 

egalitarians treft men orthodoxe gelovigen aan. 

Christelijke denominaties bij welke de ideeën van de complementarians ingang vinden, 

omvatten in de VS en Canada diverse, vaak nogal conservatieve protestantse kerken, zoals de 



Southern Baptist Convention, de Oosters-Orthodoxe Kerk, de Presbyterian Church, de Lu-

therse Kerk van Missouri, sommige methodistische en doopsgezinde kerken,  veel evange-

lische gemeenten en ook de gereformeerde emigranten kerken. Verder de Rooms-Katholieke 

Kerk
1
 en de Oosters-orthodoxe kerken. In Nederland vind je het complementaristische ge-

dachtengoed  vooral in reformatorische kringen.  

Bekende complementarians zijn J.I. Packer, Wayne Grudem, Tim Keller, CS Lewis, John 

Piper, en Elisabeth Elliot2. Nederlandse theologen die zich tegen de vrouw in het ambt 

verzetten, verwijzen nog al eens instemmend naar de geschriften van de complementarians, 

zoals die van Wayne Grudem en John Piper. De binnen de vrijgemaakt gereformeerde kerken 

actieve werkgroep Bezinning man, vrouw en ambt wil zich weliswaar niet volledig identifi-

ceren met de standpunten van de complementarians, maar meent toch dat er van de discussie 

in Amerika wel te leren is. De enige boeken die zij op dit moment als goede bronnen op hun  

website www.bezinningmvea.nl vermelden zijn van de hand van Piper en Grudem. 

Waar het in het debat om gaat 

Christenen die menen dat het vrouwen niet geoorloofd is in de kerk een ambt te vervullen, 

omdat vrouwen als ondergeschikt aan de mannen zouden zijn geschapen, beroepen zich naast 

1 Timoteüs 2: 8-15, op de bekende tekst 1 Korinte 11:3:  Christus is het hoofd van de man, de 

man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Hier wordt volgens hen bij de 

schepping het gezag van de man over de vrouw gevestigd, naar voorbeeld van het gezag van 

de Vader over de Zoon. De Zoon zou eeuwigdurend onderworpen aan het gezag van de Vader 

zijn, zoals de vrouw aan dat van de man. 

Het was met name ds. Liam Goligher, oudste predikant van de 10e Presbyteriaanse Kerk in 

Philadelphia, die protesteerde tegen Wayne Grudem, omdat die had geschreven: ,Ik houd vast 

aan de eeuwige onderwerping van de Zoon aan de Vader.’ Goligher vond, zoals hij in een 

tweede brief aangaf, dat Grudem en ook anderen bezig waren God weer uit te vinden. Hij 

stelde dat iedereen die zegt dat er een werkelijk primaat van de Vader bestaat of een onder-

geschiktheid van de Zoon binnen de eeuwige Drie-eenheid, zich verwijdert van de christelijke 

orthodoxie en aan afgoderij doet. Hij verwees daarbij o.a. naar de geloofsbelijdenissen van 

Nicea en van Athanasius. Hij concludeerde dat met deze controverse onze eigen en de eeu-

wige bestemming van onze geloofsgenoten op het spel staat. Ook prof. Carl Trueman, hoog-

leraar kerkgeschiedenis aan het Westminster Theological Seminary in Philadelphia mengde 

zich met soortgelijke beschuldigingen in de discussie.  

Deze discussie is ook voor de gereformeerde gezindte in Nederland van belang, omdat diverse 

theologen er blindelings van uitgaan dat 1 Korinthe 11:3 de onderworpenheid van de Zoon 

aan de Vader leert, en aldus de verplichte onderworpenheid van de vrouwen aan de leiding 

van de mannen aantoont en onderbouwt.  

                                                 
1
Zie de  Catechism of the Catholic Church, 2331-2334. 

2
 Van de leer en opvattingen van John Piper en Wayne Grudem gaf ds. Henk Folkers een analyse:  

https://manvrouwkerk.files.wordpress.com/2016/07/piper-en-grudem-2e-editie.pdf 



Hoe die discussie in Amerika verliep kunt u volgen aan de hand van het overzicht op de 

website Books at a Glance .
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 Ook te bereiken op  http://www.booksataglance.com/blog/thirteenth-updated-edition-trinity-debate-

bibliography/  
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