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EVALUATIE VAN HET BOEK VAN KATHY KELLER 

“JESUS, JUSTICE AND GENDER ROLES” 
door  Marg Mowczko 

 

Kathy Keller is communicatie adviseur van de Redee-

mer Presbyterian Church in New York City, en heeft 

eerder samen met haar echtgenoot Tim Keller een boek 

over het huwelijk geschreven. Haar nieuwe boek heeft 

als titel  Jesus, Justice and Gender Roles, met als onder-

titel Gender Roles in Ministry.(Jezus, rechtvaardigheid 

en gender rollen, en gender rollen in het ambt)   Deze 

titels zijn echter misleidend. Jezus wordt zelden ge-

noemd en  rechtvaardigheid wordt maar even aangetipt; 

Kathy stelt dat de zaak van de vrouw in het (kerkelijke) 

ambt geen zaak van recht is, maar van theologie – naar 

mijn mening is het beide – toch erkent ze dat het margi-

naliseren van vrouwen in de kerk onrechtvaardig is. Het 

grootste deel van haar boek gaat over haar stelling dat 

het vrouwen niet is toegestaan in een bijzonder  ambt te 

dienen. Kathy betoogt dat de mannelijke en vrouwelijke 

rollen deel uitmaken van Gods plan voor de ambten in 

de kerk, maar zij geeft nergens aan wat die rollen nu eigenlijk betekenen voor vrouwen. Zij 

stelt enkel dat het in haar kerk zo is, dat wat een niet in het ambt bevestigde man mag ook is 

toegestaan aan een vrouw.(Kindle, 247) Ik zie in deze stelling beslist geen onderscheid van-

wege gender rollen. Kathy volstaat simpelweg met de stelling dat vrouwen geen bijzonder 

ambt mogen bekleden. 

 Vormt het officieel (tot ambtsdrager) aangesteld zijn een rol? Heel veel mensen zijn voortref-

felijke predikanten, prekers en oudsten geweest, zonder officieel aangesteld te zijn.  En ander-

zijds, mensen kunnen voor alle soorten ambten worden aangesteld, en ook voor die waarvan 

Kathy stelt dat die buiten bereik van vrouwen liggen. Zo blijkt uit Patristische teksten bijvoor-

beeld dat zowel mannen als vrouwen in de oude kerk konden worden benoemd tot diaken.  

Kathy zegt echter dat vrouwen geen ouderling kunnen zijn omdat één van functies van ouder-

ling naar ze veronderstelt buiten bereik van vrouwen ligt. Weer geeft Kathy niet specifiek aan 

wat de functies van een ouderling zijn, maar als juist een een probleem vormt, waarom kun-

nen vrouwen dan geen ouderling zijn zonder die ene functie?   

1 TIMOTEUS 2:12 EN “AUTHORITY” 

 

Een van de functies die naar Kathy gelooft binnen bereik van de vrouwen ligt is het spreken in 

de kerk. Ze schrijft: ‘Het is duidelijk dat de Schrift de vrouwen niet verbiedt om vrijwel over-
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al in het publiek te spreken. Alleen op één punt niet: het onderwijs geven, zoals bedoeld in 1 

Timoteüs 2:11,12, dat is hun ontzegd.’  (Kindle 136-137) 

Zij gelooft dat uit 1 Timoteüs 2:12 volgt dat het vrouwen is verboden met gezag te spreken en 

te onderwijzen. Zij meent verder dat 1 Korinthe 14:33b-35 dit ook verbiedt. Dit Schriftgedeel-

te is naar haar mening weliswaar minder helder, maar kan worden uitgelegd aan de hand van 

de volgens haar veel duidelijker tekst van 1 Tim. 2:12.  

Ik geloof (echter) dat die twee Schriftgedeelten los van elkaar staan en betrekking hebben op 

andere situaties (in Korinthe losbandigheid en in Efeze dwalingen) en verschillende wijzen 

van spreken (verstoring van de orde en dwaalleer).  

Desondanks zegt Kathy: ‘Als we de minder heldere passage van 1 Kor. 14 lezen, en ons af-

vragen welk spreken hier verboden wordt, vinden we het antwoord in 1 Timoteüs , namelijk 

gezaghebbend of op dominante wijze onderwijzen.’ (Kindle  234-236) 

Dit verbaast me. 1 Tim. 2:12 is veel onduidelijker en als we er langer en dieper over nadenken 

weten we niet meer hoe we de tekst moeten uitleggen. Als ik kijk naar de verschillende ma-

nieren waarop dit vers is opgevat en uitgevoerd in de verschillende kerken, ben ik niet de 

enige die onzeker is over wat Paulus met dit vers bedoelt en hoe hij dit verbod wil zien uit-

gevoerd.  

Er zijn verschillende exegetische vragen te stellen bij 1 Timoteüs 2:12 en de verzen er om 

heen.1 Een van de meest prangende vragen is wat Paulus bedoelt met het Griekse woord  

authentein. Kathy legt dit woord eenvoudig uit als ‘gezaghebbend’. Het is echter onwaar-

schijnlijk dat het woord authentein verwijst naar een legitieme of normale autoriteit. (On-

danks overeenkomsten zijn de woorden authentein en autoriteit etymologisch niet verwant.) 

Albert Wolters is docent en een complementarian. Hij heeft een artikel geschreven met de 

titel: A Semantic Study of Authentēs and its Derivatives, gepubliceerd in het Journal for Bibli-

cal Manhood and Womanhood in het voorjaar van 2006. Wolters schrijft dat het woord 

 authentēs (dat verwant is met  authentein) twee basis betekenissen had in de oude Griekse 

literatuur, namelijk moordenaar en meester. En dat de betekenis meester langzamerhand de 

betekenis moordenaar overschaduwde. Hij noteerde dat er wijdverspreide overeenstemming 

bestaat dat het werkwoord  authenteō betekent: ‘gezag hebben over’ en/of heersen. Deze 

overeenstemming is in meerdere Engelse vertalingen van 1 Timoteus 2:12  terug te vinden, 

waar authentein wordt vertaald met ‘onrechtmatig verkregen gezag’’ (King James Version, 

‘overheersen’ (Amercan Standard Version), en ‘gezag hebben over’. (Diverse vertalingen).    

Het Grieks-Engelse woordenboek (LSJ lexicon)  geeft als eerste vertaling van authenteō  ‘de volle 

macht of autoriteit hebben over.’ Het is van belang te beseffen dat Jezus, Paulus en Petrus 

juist deze soort autoriteit en macht afwezen (Marc. 10:42,43, 2 Kor. 1:24 en 1 Petrus 5:3). 

                                                 
1
 Zie:  https://margmowczko.com/1-timothy-212-not-as-clear/   

https://margmowczko.com/1-timothy-212-not-as-clear/
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Wolters stelt dat authenteō meestal niet in ongunstige zin wordt gebruikt, maar daar ben ik het 

niet mee eens. Om een voorbeeld te noemen. Chrysostomus  gebruikte het woord in zijn preek 

over Kolossenzen 3:18-26 ongunstige zin toen hij de mannen waarschuwde jegens hun vrou-

wen niet de despoot uit te hangen.[1] Het optreden als despoot is onacceptabel voor elke man 

of vrouw. 

Authentein houdt een ongunstige eigenschap in, en de precieze betekenis en strekking van 

authentein in 1 Timoteüs 2: 12 is niet duidelijk. Maar het feit dat Paulus een vrouw niet toe-

staat zich op deze wijze te gedragen lijkt er op te wijzen dat hij ongunstig denkt over dit ge-

drag. Anders gezegd, waarom zou hij dit niet willen? Ik stel nogmaals dat ik niet denk dat 

Paulus in dit vers over bevoegd gezag of onderwijs in de gezonde leer spreekt, maar dat hij 

ordeloos gedrag en onderwijs wilde voorkomen. 

EGALITAIREN, DE BIJBEL EN ONGEHOORZAAMHEID 

Het meest treurige aspect van het boek van Kathy is haar kijk op  christenen die de egalitaire 

visie huldigen. Zij was vroeger zelf een feministe met een lage dunk van de Bijbel. Zij schijnt 

te denken dat dat samengaat. Ik ben een egalitair, zoals veel van mijn vrienden. Zonder enige 

uitzondering hebben we de Bijbel allen zeer hoog. Ieder die me kent weet dat ik de Bijbel lief 

heb en me er gehoorzaam aan onderwerp en zo wil leven. Ik zie de Bijbel als Gods gezagheb-

bende en uniek geïnspireerde openbaring.   

Kathy meent dat egalitairians voorwendsels zoeken om bepaalde teksten buiten werking te 

stellen en niet te gehoorzamen. Volgens haar zijn er drie mogelijke verklaringen voor het feit 

dat feministen en egalitairians sommige teksten van Paulus aan de kant schuiven:  

~ (1) Paulus was een vrouwenhater; 

~ (2) sommige teksten gelden alleen voor de kerk in Paulus’ tijd; en/of 

~ (3) Paulus’ gebod is nu uit de tijd. 

Liever dan de teksten van 1 Timoteüs 2:12 en 1 Kor. 14: 33b-35 buiten werking te stellen, 

willen vele completairians en egalitairians ze zorgvuldig bestuderen en gehoor geven aan wat 

we daarvan begrijpen en gehoorzamen wat duidelijk relevant is. Wat we niet begrijpen kun-

nen we niet gehoorzamen en sommige teksten van Paulus hebben duidelijk een beperkte wer-

king. (Ik vraag me af of de mannen in Kathy’s kerk met geheven handen bidden, zoals 1 

Timoteüs 2:8 voorschrijft. En ook of haar kerk de weduwen inschakelt zoals in 1 Timoteüs 

5:9 staat. 

Kathy meent dat feministen en egalitairians God ongehoorzaam zijn. Dit is wel heel ongenu-

anceerd, en als zodanig ook niet correct. Kathy’s man, Tim Keller, gelooft dat egalitairians de 
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Schrift loslaten om zo tot hun opvattingen te komen.2 Het is gewoonweg niet waar. Ik ben een 

egalitair geworden toen ik het nieuwe testament in het Grieks ging lezen en was verbaasd toen 

ik merkte hoe gender-neutraal de teksten over de ambten en de gaven voor het ambt waren. 

Het meest verontrustend in het boek vond ik de opmerking van Kathy: Christen in niet-wes-

terse landen hebben geen moeite met de zogenaamde terreur-teksten. (Kindle, 347, 348). 

Terreur-tekst is een term die Phyllis Trible heeft gebruikt. Om de teksten 1 Timoteüs 2:11-15 

en 1 Korinthe 14:33-35 terreurteksten te noemen is sterk overdreven. Ik beschouw ze liever 

als moeilijke passages, omdat ze echt moeilijk uit te leggen zijn. 

Ik vind Kathy’s bewering over de niet-westerse vrouwen ontzettend treurig. Christelijke vrou-

wen in de niet-westerse landen leven in zeer patriarchale samenlevingen. Veel van die vrou-

wen er geen besef van dat zij even veel waard zijn als mannen. Misschien weten ze ook niet 

dat ze werkelijk naar het beeld van God geschapen zijn. Vrouwen in niet-westerse landen 

lijden dikwijls onder armere omstandigheden en minder vrijheid dan hun mannen en broers.  

Ik betwijfel dat Kathy dit elke vrouw toewenst. 

Kathy gaat verder en legt uit dat er ondanks dat er in de verschillende kerken heel verschil-

lend wordt gedacht en gepraktiseerd met betrekking tot de vrouw in hert ambt, het fout is om 

op dit punt de liefde als uitgangspunt voor de uitleg te kiezen nu de Bijbel hierover duidelijk 

is. Ik kan haar niet volgen als ze zegt dat de Bijbel op dit punt helder is. Zeker als je bedenkt 

dat er ook vooraanstaande complementaire predikanten zijn, die in tegenstelling tot de Kellers 

het zelfs niet eens toestaan dat vrouwen de Schrift voorlezen of hardop bidden in kerkelijke 

bijeenkomsten. Meent Kathy dat deze complementaire voorgangers ongehoorzaam zijn aan 

God? En wat is het alternatief voor het kiezen voor barmhartigheid? Onbarmhartigheid?  

Ik ben het niet eens met Kathy’s uitleg van 1 Timoteüs 2:12 en 1 Korinthe 14:34-35. Ik meen 

dat deze verzen geen betrekking hebben en toepasselijk zijn op fatsoenlijke christelijke vrou-

wen. Ik ontken dat de meeste egalitairen Schriftverlaters zijn en zich met uitvluchten onttrek-

ken aan het gezag van Gods Woord.  Beter gezegd, ik geloof dat men godvruchtige begaafde 

vrouwen niet moet verhinderen als ambtsdrager in de kerk te spreken. In feite geloof ik niet 

dat geen enkel kerkelijk ambt buiten het bereik van capabele christelijke vrouwen valt. 

Ik zal het laatste woord aan Kathy geven en eindig met haar eigen samenvatting van haar po-

sitie: Vrouwen [moeten] worden aangemoedigd actief te zijn en mee te spreken in de kerke-

lijke gemeenschap – door te onderwijzen, te vermanen, te bemoedigen en bij te dragen op elke 

wijze behalve in het ambt van ouderling (of waar het gezag berust in een bepaalde kerk), 

omdat dat is gericht op het beoordelen van het onderwijs en de leer aan de hand van de  cano-

nieke waarheid, de Schrift. (Kindle Locations 371-374) 

                                                 

2  Zie: egalitarians “loosen” the Scriptures  : Having A Non-Complementarian View Of Gender Roles 

Means You Have A “Loose Approach To Scripture.” (Tim Keller) 
 

http://krishk.com/2013/01/tim-keller-women-and-ignoring-your-own-rules/
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N.a.v. Jesus, Justice, and Gender roles: a case for gender roles in ministry, fresh perspectives 

on women in ministry , by Kathy Keller, Zondervan, 2012-12-25 Kindle Edition. Geplaatst door  Marg 

Mowczko op 6 januari 2013. 

 

EINDNOTEN  

[1] Chrysostomus gebruikt het werkwoord authentei in zijn 10e preek over Kolossenzen.  (Scr. Eccl. vol 

62, p. 366, regel 29. Bron: TLG)  In Vol XIII van A Select Library of the Nicene and Post Nicene Fathers 

of the Christian Church (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 304, dit werkwoord is vertaald als ‘handelen als 

despoot’.  

Zie ook Liddell and Scott Greek–English Lexicon (LSJ) voor de betekenissen van authenteō en 

authentēs op: LSJ lexicon  
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