
1 

 

Klassieke exegese en het Woord van God 
 

Recensie van Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk. 

Bijdrage aan het denken over vrouw en ambt van Pieter Niemeijer 

(Woord & Wereld, 2018).  
 

door Maarten J. Verkerk  

 

Pieter Niemeijer geeft in zijn boekje Over zwijgteksten, scheppingsorde en 

Geesteswerk een verslag van zijn eigen persoonlijke zoektocht over de vragen 

rond man, vrouw en ambt. Hij schrijft dat hij zich in aanloop naar de synode van 

Ede (2014) opnieuw is gaan bezinnen. ‘De grote vraag is’, zo schrijft hij, ‘is het 

besluit van de Generale Synode Meppel 2017, waarin zusters de toegang kregen 

tot het ambt, voor mij een reden om de kerkelijke gemeenschap te verbreken?’ 

(p7). Deze grote vraag is leidend in de keuze van de onderwerpen: hij richt zich 

daarom met name op de ‘zogenaamde zwijgteksten en de zogenaamde schep-

pingsorde’. Hij stelt de volgende vragen: ‘Hoe dwingend is de klassieke opvat-

ting daarvan? Is dat de enige mogelijke en valt die samen met het Woord van 

God?’ (p7). Niemeijer schrijft dat hij in het verleden dacht dat hij een absoluut 

standpunt over dit onderwerp moest hebben. En dat hij dat toen ook had. Maar 

nu vraagt hij zich af waarom dat zou moeten. Gelovig voegt hij eraan toe: ‘Voor 

mijn behoud is het niet nodig’ (p8). Ik geef eerst een uitgebreidere beschrijving 

van zijn denken en sluit af met enkele evaluerende punten.  

 

Zwijgteksten 

 

Het eerste hoofdstuk gaat over de zwijgteksten. Niemeijer signaleert dat de sy-

node van Meppel geen aandacht schenkt aan de zogenaamde zwijgteksten (1 

Kor. 14 en 1 Tim.2). Hij vindt dat jammer omdat die teksten in het verleden als 

blokkade golden voor de deelname van de zusters in de ambten. Ik denk dat 

Niemeijer hier een punt heeft. Hij vraagt zich af waarom tegenstanders van 

vrouwelijke ambtsdragers hier zo zwaar aan tillen. ‘Verandert er door het besluit 

van de synode iets aan de ware en volkomen leer van de verlossing of aan ons 

geloof in Christus? Nee, aan de toe-eigening van het heil of onze verbondenheid 

met God en Christus verandert niets’ (p11). In de visie van Niemeijer heeft de 

vraag naar vrouwelijke ambtsdragers te maken met een ‘verantwoorde kerkin-

richting’.  
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Niemeijer heeft het gevoel dat velen bij de ‘vrouw in het ambt’ het grote gevaar 

zien dat we als kerken ‘het Woord van God kwijtraken’ (p12). Hij signaleert dat 

de zwijgteksten als een ‘soort canon binnen de canon’ zijn gaan functioneren 

waardoor alle spreken in de Bijbel over de inzet van vrouwen aan deze teksten 

wordt ‘afgemeten’. In dit verband verhaalt hij ook het besluit van de ICRC (In-

ternational Conference of Reformed Churches) om de GKv als lid te schorsen. 

Niemeijer oordeelt scherp: ‘De handelswijze van de ICRC is alleen maar te ver-

klaren vanuit de overtuiging dat men de zwijgteksten duidelijk acht en dat de 

klassieke uitleg ervan een sjibboletfunctie mag vervullen: als een soort vierde 

formulier van eenheid’ (p16).  

 

Niemeijer vertelt dat hij tot 2014 geen enkele neiging had om in de zwijgteksten 

anders te lezen dan de klassieke uitleg; ‘Voor mij was het helder: een ongecom-

pliceerde lezing van wat er staat, kan gewoon niet tot een andere conclusie lei-

den dan dat er aan de vrouw geen leer- of regeerambt toekomt (…) Wie er niet 

aan wil, komt met Gods Woord in strijd en dwaalt’ (p16). Niemeijer is de zwijg-

teksten opnieuw gaan lezen waarbij hij maar liefst elf nieuwe dingen ontdekte 

(p16-22). We halen enkele ontdekkingen naar voren. Zo vraagt hij zich af of we 

door de toepassing van 1 Timoteüs 2 op de man, vrouw en ambt discussie deze 

tekst niet uit zijn verband halen en daarmee ‘iets anders laten zeggen dan hij 

zegt’ (p17). Hij stelt ook de vraag welk leren in deze tekst verboden wordt. Im-

mers, in Kolossenzen 3 draagt Paulus ‘alle kerkleden (M/V)’ op elkaar te leren 

en zelfs terecht te wijzen (p18).  Een ander punt dat hij naar voren brengt is de 

betekenis van het Griekse woord authentein dat met ‘gezag hebben over’ ver-

taald wordt. Hij laat zien dat de Bijbel dit woord nooit gebruikt voor het ambte-

lijk leiding geven. Prikkelend brengt hij naar voren dat het Griekse woord pro-

histanai dat met ‘leiding geven’ wordt vertaalt ook gebruikt wordt voor de acti-

viteiten van Febe (Rom. 16:2) (p19). Vervolgens bevraagt hij de praktijk in de 

kerken. Hij constateert dat vrouwen ‘onderwijs geven in de kerk’ en dat ze ver-

schillende ‘bestuurlijke functies vervullen’. Hij vraagt zich dan ook af of de be-

perking van het ‘zwijgen’ tot ambtelijke taken grond vindt in de tekst zelf (p19). 

Ten slotte vertelt hij hoe hijzelf vanuit Genesis 1-3 en 1 Timoteüs 2:13-14 een 

‘complete scheppingsorde’ opbouwde. Hij bekritiseert zijn oude streven en laat 

zien dat het toch wel echt lastig is om zo’n ‘scheppingsorde’ vanuit de Bijbel op 

te bouwen (p21). Uiteindelijk concludeert Niemeijer: ‘De exegese die tot 2014 

vaststond voor mij, blijkt bij nader inzien niet zo vanzelfsprekend en dwingend 

als ze me lange tijd leek. Ik bleek niet rechtoe rechtaan te lezen wat er toch “ge-

woon staat”. Ik maakte ongemerkt heel wat keuzes  en hakte heel wat knopen 

door, zonder me daar echt van bewust te zijn. Ik kan die uitleg niet meer betite-
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len als: dit is het Woord van God. Het was mijn uitleg ervan’ (p22). Niemeijer 

vraagt zich ook af hoe het komt dat de klassieke exegese zolang heeft standge-

houden. Hij stelt dat deze exegese goed paste bij de plaats die de vrouw in onze 

samenleving had. Ook wijst hij op dat in christelijke kring emancipatie van de 

vrouw verdacht was omdat feministen op allerlei manieren wilde afrekenen met 

de christelijke visie op de plaats van de vrouw.  

 

Is hermeneutiek de schuldige?  

 

Niemeijer geeft uitgebreid aandacht aan de vragen rond hermeutiek (de manier 

waarop de Bijbel leest). Hij constateert dat we ons geconcentreerd hebben op de 

ene kant van het hermeneutische proces: Gods Openbaring en Woord. Maar dat 

we te weinig aandacht hebben gehad voor de andere kant: het verstaan door de 

mens. Hij signaleert dat er allerlei ‘obstakels en vertekeningen’ zijn waardoor 

mensen de Bijbel niet goed verstaan. Het gaat om ‘stoorzenders’ en ‘ruis’ in de 

mens zelf waardoor we het begrijpen van het Woord van God zelf in de weg zit-

ten. Zo komt hij tot de vraag of het mogelijk is dat dit soort stoorzenders en ruis 

ook in de kerk kunnen voorkomen. Zijn antwoord daarop is bevestigend: ‘Jaze-

ker, dat kan. Is dat erg? Soms wel. Maar het hoeft niet. Want juist als we ons 

bewust zijn van ons tekortschieten blijven we zoeken naar verbetering en nieu-

we ontdekkingen’ (p29).  

 

Na deze overwegingen gaat Niemeijer opnieuw de Bijbel lezen, met name de 

zwijgtekst uit 1 Timoteüs 2. Verschillende overwegingen uit het eerste hoofd-

stuk komen hier weer terug. Ik geef twee citaten: ‘De klassieke exegese zegt dat 

een vrouw in de gemeente de mannen niet mag leren of kritiseren. Maar dat 

houdt in dat ze zich dan ook niet per brief of op de gemeentevergadering kritisch 

mag opstellen tegenover een kerkenraad of predikant. Een predikant of kerken-

raad mag niet eens het oor lenen aan de wijze woorden van zusters: de vrouw 

moet zwijgen in de gemeente… Aanhangers van de klassieke exegese verwer-

pen deze consequentie over het algemeen, maar ze verantwoorden niet waarom 

ze dat doen en hoe ze dat kunnen doen. Over hermeneutiek gesproken….’ (p32).  

 

Ook keert Niemeijer in dit hoofdstuk terug naar het thema van de scheppingsor-

de: ‘Daar komt nog wat bij: er wordt in de klassieke uitleg gesproken van een 

scheppingsorde tussen man en vrouw. Maar die geldt vervolgens alleen in de 

kerk! Want in de samenleving doen we er niets mee. Maar de scheppingsorde is 

een orde voor de schepping, heel de schepping! Waarom doen we daar buiten 

kerk en gezin, in de schepping dan niets mee?’ (p32-33).  
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Ten slotte, aan het einde van dit hoofdstuk herhaalt Niemeijer zijn visie dat de 

zaak van de vrouw in het ambt een ‘zaak van kerkinrichting en kerkregering’ is.  

 

Wat zegt 1 Timoteüs 2 wel?  

 

In het derde hoofdstuk vraagt Niemeijer hoe de zwijgteksten dan wel uitgelegd 

moeten worden. Hij wijst er op dat de woorden ‘onderwijzen’ en ‘gezag oefe-

nen’ een omschrijving zijn van een bepaald optreden (p37). Hij vraagt zich af 

wat het woord ‘gezag oefenen’ toevoegt aan het woord ‘onderwijzen’. Immers, 

er is geen leren in de kerk dat meer gezag heeft dan het onderwijs in de Schrif-

ten. Op basis van deze overweging heeft hij de voorkeur om te denken aan ‘ge-

zag oefenen in negatieve zin: autoritair, betweterig, onbescheiden’ (p38). In zijn 

visie gaat het hier om vrouwen die ‘hun eigen man publiek “de les lezen”’ (p38). 

Hij onderbouwt zijn uitleg met een verwijzing naar vers 9 waar het gaat om 

vrouwen die in kleding en make-up zich opzichtig presenteren en naar vers 11 

omdat het gaat om vrouwen die zelf nog heel wat onderwijs nodig hebben.  

 

In Niemeijers visie gaat het in 1 Korintiërs 11 om vrouwen die zich als ‘vrije 

vrouwen’ presenteren en zich daarmee los maken van hun man. In 1 Korintiërs 

14 gaat het zijn inziens om vrouwen die in de publieke bespreking van profetie-

en hun eigen mannen aanvielen en lastige vragen stelden. Als je vragen hebt aan 

of kritiek op je eigen man, dan doe je dat toch thuis? Niemeijer merkt op dat het 

in deze tekst niet gaat over het ambt of wie daarin mag dienen maar om het or-

delijke verloop van de eredienst.  

 

Niemeijer stelt dat in het spreken over de ambten ook het huwelijk hooggehou-

den moet worden. Hij schrijft: ‘Als je een vorm van zusterlijke betrokkenheid in 

de ambten zoekt (gevoelsmatig ben ik zelf nog niet zover, laat ik dat eerlijk toe-

geven), laat die dan recht doen aan de eenheid in het huwelijk’ (p40).  

 

En verder…  

 

In hoofdstuk 4 bespreek Niemeijer de scheppingsorde voor man en vrouw (h4). 

Ook in dit hoofdstuk vinden we het refrein ‘Vroeger legde ik deze teksten zo uit, 

maar nu lees ik ze anders’. En…, met argumenten. In hoofdstuk 5 stelt Niemeij-

er het gevoel aan de orde dat we door dit soort discussies ons ongemakkelijk 

gaan voelen bij de Bijbel vanwege de passages die we ‘als vrouwonvriendelijk 

taxeren’. Hij meent dat dat onterecht is omdat de Bijbel zijn eigen lijn trekt rond 
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man en vrouw en omdat de Bijbel vol respect spreekt over vrouwen en hun posi-

tie.  

 

Het zesde hoofdstuk draagt de titel ‘Het heeft de Heilige Geest goed gedacht…’. 

Niemeijer zet enkele schriftgegevens op een rij: het OT-ische verlangen dat de 

Geest over alle mensen wordt uitgestort, de stuwkracht van de Geest in het boek 

Handelingen waar mannen en vrouwen door de Geest voortgedreven worden, 

het feit dat mannen en vrouwen gaven van de Geest krijgen en ten slotte het na 

te streven karakter van het ambt. Hij vraagt zich dan ook af of hoe je in dit ver-

band 1 Timoteüs 2 moet lezen. ‘Wat zou 1 Timoteüs 2 dan verbieden: het ruimte 

maken voor en inzetten van die schone gaven door iedereen of het misbruik van 

die op zich goede gaven?’ (p67, curs. PN). Hij concludeert dat er ruimte is om te 

discussiëren over de gedachte dat de vrouw na en vanwege Pinksteren niet bui-

ten het ambt gehouden hoeft te worden ‘zolang er recht wordt gedaan aan de 

verbondenheid van de man en de vrouw in het huwelijk’ (p67).  

 

In hoofdstuk zeven bespreekt Niemeijer enkele tegenargumenten. In hoofdstuk 

acht stelt hij de vraag hoe we met verschillen van mening moeten omgaan? ‘Is 

het een kerkelijk breekpunt? (p73). Niemeijer is van mening dat de leer van de 

verlossing niet in het geding is. Het gaat zijns inziens om de ordening van het 

kerkelijke leven. Hij concludeert dat we niet te snel moeten roepen dat ‘de ander 

in strijd komt met het woord van God (…) Laten we er een eer in stellen om sa-

men gestalte te geven aan de vrede, vreugde en gerechtigheid van het rijk van 

God binnen het ene lichaam van Christus’ (p75). In hoofdstuk 9 maakt Niemeij-

er enkele opmerkingen over ‘M/V en kerkverband’. In zijn visie zijn er geen re-

denen om het kerkverband te verlaten. O.a. wijst hij op de vrijheid van exegese. 

Ook benadrukt hij dat de situatie niet vergeleken kan worden met bijvoorbeeld 

de Reformatie of de Vrijmaking. Het boek eindigt met enkele conclusies.  

 

Evaluatie 

 

Ik ben blij met het boekje van Niemeijer. Hij geeft een mooi verslag van zijn 

zoektocht. Hij geeft eerlijk aan wat zijn oude visie was en waarom hij anders is 

gaan denken. Op ontspannen wijze opent hij de Schrift en argumenteert rustig en 

stijlvol. Ik ben ook blij dat dit boekje door Woord & Wereld uitgegeven wordt. 

Het getuigt van lef om dit boekje te schrijven en uit te geven. Ik wens de auteur 

en de stichting veel herdrukken toe.  
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Niemeijer wil met zijn boekje ‘ruimte te scheppen voor een open en vruchtbaar 

gesprek’ (p8). De manier waarop hij dat doet is bewonderenswaardig: hij stelt 

kritische vragen bij zijn eerdere opvattingen en maakt zo ruimte voor het ge-

sprek. Ik geef een voorbeeld. Hij schrijft: ‘De exegese die tot 2014 vaststond 

voor mij, blijkt bij nader inzien niet zo vanzelfsprekend en dwingend als ze me 

lange tijd leek. Ik bleek niet rechttoe rechtaan te lezen wat er toch “gewoon 

staat”. Ik maakte ongemerkt heel wat keuzes  en hakte heel wat knopen door, 

zonder me daar echt van bewust te zijn. Ik kan die uitleg niet meer betitelen als: 

dit is het Woord van God. Het was mijn uitleg ervan’ (p22). In dit citaat zien we 

heel duidelijk hoe hij zijn eerdere opvattingen bekritiseert. Met deze kritiek 

maakt hij ruimte voor gesprek met mensen die de klassieke exegese ‘aanhan-

gen’. Hij laat zien dat er goede redenen zijn om deze exegese het alleenrecht van 

bestaan te ontzeggen. Vooral laat hij ook zien dat je tot andere exegeses kunt 

komen zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan het gezag van het Woord van 

God. Ik ben blij dat hij ook ruimte maakt voor gesprek met mensen die de klas-

sieke exegese achter zich gelaten hebben. Immers, de gedachte dat de klassieke 

exegese ‘het Woord van God is’ heeft het gesprek tussen voor- en tegenstanders 

van de vrouw in het ambt volledig geblokkeerd.   

 

Niemeijer geeft uitgebreid aandacht aan de hermeneutiek. Hij beoordeelt zelf 

zijn (nieuwe) hermeneutiek als niet zo nieuw (p35). Ik denk dat hij daar gelijk in 

heeft.  Naar mijn gevoel blijft hij dicht bij de hermeneutiek zoals ik die op cate-

chisatie heb geleerd en later heb meegekregen in de GKv. Ook komt het overeen 

met de manier waarop in Kampen hermeutiek wordt ‘bedreven’. Zie hiervoor 

het boek Gereformeerde hermeneutiek vandaag (redactie: Ad de Bruijne en 

Hans Burger). 

 

Uit alles blijkt dat Niemeijer niet wil polariseren maar juist wil verbinden. Zo 

benadrukt hij dat ‘ruimte is om met elkaar door te denken’ en dat er ‘verschil-

lende visies [kunnen] worden aangehangen’ (p23). Hij concludeert dat de klas-

sieke exegese van de zwijgteksten en de scheppingsorde ‘bestaansrecht [hebben]  

binnen de kerk’ (p81). Ik ben het op dit punt wel eens met Niemeijer. Juist van-

uit het principe van de ‘vrijheid van exegese’. Toch komt het pleidooi voor het 

bestaansrecht van de klassieke exegese krampachtig over. Juist omdat Niemeijer 

laat zien dat de klassieke exegese van de scheppingsorde en de zwijgteksten op 

exegetische gronden niet meer te verdedigen valt. Het zelfde geldt voor de klas-

sieke exegese over de relaties tussen de gaven van de Geest en het ambt. Deze 

kramp zou zijn oorsprong wel eens kunnen vinden in het feit dat hij ‘gevoelsma-

tig’ nog niet zo ver is om vrouwen toe te laten tot de ambten (p40).   
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Opvallend is dat Niemeijer een verbinding legt tussen de ambtsleer en de een-

heid van man en vrouw in het huwelijk. Hij schrijft: ‘Als je een vorm van zuster-

lijke betrokkenheid in de ambten zoekt (…) laat die dan recht doen aan de een-

heid in het huwelijk’ (p40). Tot nu toe ben ik de notie van ‘recht doen aan de 

eenheid in het huwelijk’ in de gereformeerde ambtsleer niet tegen gekomen. Het 

zou wel eens kunnen zijn dat de bovengenoemde kramp daar ook debet aan is. 

Niemeijer baseert deze gedachte onder andere op Efeze 5. In zijn visie roept de-

ze tekst vooral man en vrouw op één te zijn en dat te honoreren in hun onderlin-

ge verstandhouding (p44). Ook zijn exegese van 1 Timoteüs 2 speelt een rol. Hij 

concludeert dat het in deze tekst gaat om vrouwen die ‘hun eigen man publiek 

“de les lezen”’ (p38). Hun eigen man? Niemeijer biedt geen enkel exegetisch 

argument van de beperking tot ‘hun eigen man’. Ook wijst hij op Titus 1:6 . Ten 

slotte, mogelijk speelt ook een rol dat Niemeijer, overigens met een zeer beperk-

te argumentatie, meent dat man en vrouw complementair zijn (p67).  Een positie 

die theologisch en filosofisch niet te verdedigen valt.  

 

Niemeijer is nog steeds op zoek. Misschien is de meest spannende vraag wel wat 

hij uiteindelijk zal vinden. We zien met plezier uit naar het vervolg.  

 

Hoensbroek  

16 juni 2018  


