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Het is gemakkelijk om boos te worden op John Piper. De conservatieve populaire 

theologieheld, wiens website 'Desiring God'  het vlaggenschip is van gereformeerd 

denken over het leidinggeven. Hij heeft een groot platform voor zijn opvattingen en 

aarzelt niet om daarvan gebruik te maken. Dankzij de grote mogelijkheden van het 

moderne internetverkeer leiden zijn doorgaans korte boodschappen op het snijvlak van 

theologie en cultuur, gegeven vanuit een ultraconservatief perspectief, zowel tot grote 

bijval als tot heftig verzet. Zijn ideeën verdelen en scheiden de christenen op het 

internet; en hoewel hij een idool is voor zijn grote massa fans, is hij het mikpunt van 

kritiek voor veel anderen. 

Dit komt ten dele doordat zijn ideeën - voor veel oren - tamelijk giftig zijn. Hij lijkt bijvoor-

beeld een beetje te veel te genieten van het idee van een eeuwige hel (zoals ik al eerder 

schreef); en hij is heel duidelijk over het mannelijk leiderschap, zoals dat voor de meeste 

conservatieven lijkt vast te staan. Hij voelt er niet alleen sterk voor, maar hij wil dat lei-

derschap zelfs uitbreiden. Daar kom ik zo meteen nog op terug. 

Van belang is echter, dat 

een van de redenen waarom 

hij zoveel mensen boos 

maakt, is dat ze niet goed 

luisteren naar wat hij zegt. 

Het is natuurlijk sympto-

matisch voor deze tijd, 

maar we hebben de neiging 

om koppen te snellen en 

liever korte samenvattingen 

van artikelen en stellingna-

mes te lezen, dan ze volle-

dig te bestuderen. Piper is 

meestal wel zo voorzichtig te zeggen dat zijn opmerkingen van theologische aard zijn en daar-

door beperkt zijn, en als we überhaupt in de vrijheid van meningsuiting geloven, moeten we 

zijn recht erkennen een conservatieve mening te verkondigen en te publiceren. Als we alleen 

maar de kop van zijn betoog lezen, lijkt hij een boze oude dweper. Dat is hij volgens mij niet. 

Ben ik het dan eens met zijn standpunt over mannelijke of vrouwelijke leiders? Absoluut niet. 

Maar ik verdedig het recht om een weloverwogen theologische zienswijze te hebben, en ik 

zou er ook bij ons op willen aandringen hem niet te karakteriseren als iemand zonder nuance. 

De nieuwste bron van internet gerelateerde rage rond Piper komt door zijn recente 'Ask Pastor 

John' audioprogramma, dat op zijn website is getranscribeerd. Daarin suggereert hij dat niet 

alleen alle kerkleiders mannen zouden moeten zijn, maar ook de hoogleraren theologie, omdat 



hun rol bij de vorming van mannelijke predikanten minstens zo belangrijk is als die van de ge-

wone gemeenteleiders. Oppervlakkig gezien lijkt dit standpunt voor velen buitensporig, maar 

een volledige lezing van wat hij schrijft laat zien dat Piper dit kadert binnen zijn conservatie-

ve, complementaire positie. Als je die visie op mannen en vrouwen hebt, denk ik dat zijn re-

denatie klopt. En hij wijst er zelfs nadrukkelijk op dat  het hier niet om bekwaamheid, gaven 

of karakter gaat, maar om zijn interpretatie van de Schrift. 

Het is natuurlijk volkomen redelijk om te argumenteren vanuit een theologische overtuiging 

die vrouwelijk leiderschap ontkent. Maar naar mijn mening gaat het hier echter om een on-

deugdelijke overtuiging, meer gebaseerd op een door mannen gedomineerde kerkelijke cul-

tuur van enkele duizenden jaren oud, dan op de Schrift zelf. Paulus 'vaak geciteerde uitspraak 

over het niet toelaten van een vrouw om onderwijs te geven (zie 1 Timotheüs 2 v 12) is veel 

gecompliceerder dan die op het eerste gezicht lijkt, en is geschreven in de context van een 

cultuur uit Efeze die door een bepaalde groep vrouwen werd ondermijnd. Maar belangrijker is 

dat ze gecompenseerd wordt door de vele voorbeelden van vrouwelijk leiderschap in de vroe-

ge kerk, door Jezus 'eigen weigering om te discrimineren op basis van geslacht, en door 

Paulus' eigen uitspraak dat er in Christus geen  man noch vrouw is, want allen zijn één in 

Christus Jezus (Galaten 3 vs. 28) 

Daarbij komt het feit dat we ervaren dat God duidelijk vrouwen roept en bekwaam maakt 

voor het leiderschap. En dat niet alleen, Hij schenkt sommigen een buitengewone intelligentie 

en vaardigheden waardoor ze in staat zijn leraren te onderwijzen, bijvoorbeeld als hoogleraar 

theologie. Ik heb het voorrecht om een paar van 's werelds leidende vrouwelijke theologische 

docenten te kennen, en ik kan uit de eerste hand getuigen van hun bijzondere intellect en hun 

grondige bijbelse en theologische kennis, gepaard aan een diepe godsvrucht; ze houden van 

Christus, met en voor wie ze leven, en hun beroepskeuze is voor hen een daad van gehoor-

zaamheid. Het gaat hier niet zo zeer om hun geschiktheid, maar meer om een getuigenis van 

het werk van de Heilige Geest in de roeping en toerusting van vrouwelijke leiders. 

Het probleem met John Piper in het internettijdperk is dat hij - en zij die zijn ideeën propage-

ren – deze opvattingen ook buiten het gebied van de theologie willen toepassen. Veel conser-

vatieve mannen en vrouwen sluiten zich hierbij weloverwogen aan en zien hem als hun leider, 

boegbeeld en hun leraar. Maar Piper presenteert zijn standpunt ook als zuiver Bijbels en daar-

mee als een soort profetische stem tegen de dwalende meerderheid van de kerk. Hij zegt niet 

alleen dat conservatieve theologische opleidingen slechts mannen als docent in dienst moeten 

nemen, maar hij past dit principe ook toe op de geestelijke training en de organisatie van de 

hele kerk, en dat is schadelijk. Daarbij ondermijnt hij de onderwijspositie van de talrijke bril-

jante vrouwen, die soms hard hebben moeten vechten tegen chauvinistische vooroordelen om 

als docent te worden benoemd. Hij ontmoedigt ook die vrouwen die oprecht geloven dat ze 

door God zijn geroepen om naar zo’n docentschap te streven. 

John Piper lijkt een beetje op een eigenzinnige oudoom die alleen met Kerst komt. De familie 

begrijpt hem, maar je zou hem echt niet willen voorstellen aan je vrienden. Ik respecteer zijn 

recht om er een orthodoxe visie, een andere dan de mijne, op na te houden, maar het wordt 

steeds duidelijker dat zijn ideeën ongeschikt zijn voor de maatschappij. Degenen die er anders 



over denken worden boos, en wat erger is, de mensen buiten de kerk die ervan horen, schrij-

ven ons als gelovigen allemaal af als dwaze mensen. Daarom is het in de context van zijn luid 

geuite commentaren van het grootste belang dat mannen en vrouwen in de hele kerk opstaan 

en een tegengesteld geluid laten horen en zich opstellen achter de vele fantastische, begaafde, 

goddelijke vrouwen, die op elk niveau van christelijk leiderschap fungeren. Ondertussen, 

misschien is het tijd dat de website ‘Desiring God een abonnementsservice wordt. Uiteraard 

alleen toegankelijk voor conservatieve mannen. 

Martin Saunders is een meewerkend redacteur van Christian Today en de plaatsvervangend 

CEO van Youthscape. Volg hem op Twitter @martinsaunders 

Zie voor de Engelse tekst: https://www.christiantoday.com/article/john-piper-says-women-

shouldnt-be-seminary-professors-should-we-get-angry/124511.htm 
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