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Bert Loonstra mengt zich met deze publicatie in het debat over man, vrouw en kerk. Hij richt zich op 

de zogenaamde zwijgteksten (1 Tim. 2 en 1 Kor. 14) die vaak worden gebruikt als blokkade voor de 

vrouw in het ambt. Hij signaleert dat voor sommige gelovigen deze teksten het einde van alle tegen-

spraak zijn. En voor andere gelovigen zijn de verschillen in context tussen toen en nu zo groot dat zij 

menen dat deze teksten niet meer van toepassing zijn. Loonstra stelt aan de laatste groep de vraag: 

Wat geeft je het recht om zo vrij met de uitspraken van Paulus over de vrouw om te gaan? 

 

Loonstra kiest een eigen invalshoek. Hij stelt niet de vraag of de zwijgteksten wel over de ambten 

gaan. Hij stelt ook niet de vraag hoe goed de klassieke exegese gefundeerd is. Hij stelt de vraag: Wat 

wilde Paulus eigenlijk in die context zeggen? Als we dat goed begrijpen dan kunnen we dat vertalen 

naar de context van onze tijd. Hij schrijft: ‘De schakel die we nodig hebben is dat we uit Paulus’ 

brieven zelf kunnen laten zien dat zijn uitspraken over de positie van de vrouw betrekkelijk zijn (…) 

Wat ons te doen staat is dus niet minder dan: demonstreren dat de Schrift zelf leert dat in andere 

tijden de rol van de vrouw anders kan worden dan die welke Paulus in zijn eigen situatie verdedigt’ 

(p12).  Loonstra stelt dat die schakel te vinden is in de verhouding tussen letter en Geest bij Paulus. 

Hij laat zien dat Paulus zich vaak op de oudtestamentische wet beroept en dat hij die wet 

tegelijkertijd ook relativeerde. Dat betekent ook dat we meer recht aan Paulus doen wanneer we 

‘niet alleen zijn voorschriften herhalen, maar ook van enige afstand kunnen kijken naar wat hij 

letterlijk heeft gezegd , om toe te komen aan de diepere bedoeling van wat er staat’ (p17).  

 

Loonstra gaat uitgebreid in op het denken van Paulus. De hoofdstuktitels laten precies hoe Loonstra 

zijn lezers meeneemt: de drieslag God-Christus-gelovige (H3), de leer van de Heilige Geest (H4), God 

en de Thora (H5), Christus en de wet (H6), de Geest en de wet (H7), de gelovigen en de wet (H8), 

God, Christus, de Geest, en de gelovigen en de wet (H9). Aan het einde van Hoofdstuk 9 tekent 

Loonstra twee lijnen in het denken van Paulus over de gelovigen en de wet. De eerste lijn is die van 

de vrijheid: we zijn vrijgemaakt en geroepen om vrij te zijn. En die vrijheid kan bedreigd worden door 

nieuwe geboden en door verkeerde hartstochten. De tweede lijn is dat Paulus zich niet belemmerd 

voelt om allerlei concrete en gezaghebbende aanwijzingen te geven. ‘Hoe kunnen’, zo vraagt hij zich 

af, ‘die twee benaderingen met elkaar worden verenigd?’ (p60). In dit verband bespreekt hij kort de 

visie van Calvijn op de relatie tussen de geschreven wet en de Geest (H10).  

 

In het hoofdstuk ‘De les van het dorsende rund’ (H11) komt Loonstra tot de kern van zijn betoog. Hij 

stelt de vraag: ‘Hoe kan het zijn dat de geboden waarop Paulus zich beroept en die hij zelf geeft wél 

geldigheid hebben, maar de geschreven wet niet, omdat de wet als schriftelijk document een eigen 

wettelijke instantie vormde die de mensen onderdrukte?’ (p71). Loonstra bespreekt het beroep van 

Paulus op de dorsende os die niet mag worden gemuilkorfd (1 Kor. 9:9 / Deut. 25:4). Loonstra laat 

zien dat deze regel, die betrekking had op de omgang met dieren, door Paulus wordt 
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getransformeerd tot een nieuwe regel die ten dienste staat van de bevrijdende boodschap van het 

rijk van Christus. Hij vervolgt: ‘Naar analogie hiervan kunnen we alle vermaningen en aanwijzingen 

van Paulus terugvoeren op het belang dat ze hebben voor de voortgang en de doorwerking van het 

evangelie’ (p72). Vervolgens vraagt hij zich af of de geboden die Paulus geeft met betrekking tot de 

positie van de vrouw ook in het teken staat van het bevrijdende evangelie. Aan de hand van enkele 

teksten laat hij zien dat dat wel eens het geval zou kunnen zijn. Hij concludeert: ‘We kunnen gevoeg-

lijk aannemen dat ook in deze gevallen de voorschriften gegeven zijn om de voortgang van het evan-

gelie te dienen. De boodschap van het koninkrijk was het meest gediend met het bewaren van de be-

staande verhoudingen’ (p74). In de visie van Loonstra is de ‘les van de dorsende os’ dat Paulus zich 

op de geschreven wet beroept als hij een punt wil maken voor de verbreiding van het evangelie. Hij 

concludeert dan ook: ‘De orde van de geschreven wet is voor Paulus niet leidend, maar volgend’ 

(p74).  

 

In hoofdstuk 12 gaat Loonstra een extra mijl met gelovigen die zich beroepen op de scheppingsorde. 

Hij laat bewust de vraag liggen in hoeverre onze interpretatie van de scheppingsorde mede een pro-

duct is van onze cultuur. Hij neemt het denken van Paulus over de schepselmatige verhouding van 

man en vrouw als uitgangspunt en probeert dan lijnen te trekken naar het nu. Hij signaleert dat de 

belangrijkste teksten die aangehaald worden (1 Kor. 11, Ef. 5, 1 Tim. 2) strikt genomen niet over lei-

dinggevende ambten gaan, maar dat ze gaan over de positie van de vrouw ten opzichte van de man 

of haar man. Hij vraagt zich af of de erkenning van een schepselmatige orde tussen man en vrouw 

per se zou moeten leiden tot de uitsluiting van vrouwen van leidinggevende posities in de kerk. 

Loonstra formuleert voorzichtig: ‘Bij Paulus gaat het die kant op, maar een andere context zou tot 

een andere toepassing kunnen leiden’ (p81). Anders geformuleerd, ‘Paulus zag aanleiding om dat 

(uitsluiting van vrouwen, MJV) wel te doen, ten behoeve van de voortgang van het evangelie in zijn 

dagen. In onze tijd zou er juist aanleiding kunnen zijn dat niet te doen’ (p81). Loonstra concludeert 

dan ook dat ‘we in andere tijden met andere mores en waarden wel eens andere accenten moeten 

zetten dan die Paulus zette, en dat op basis van Paulus’ eigen prioriteit’ (p95).  

 

Loonstra vindt dat we Paulus niet zonder meer moeten na-spreken maar dat we moeten meedenken 

en navolgen (H16). Hij schrijft: ‘Meedenken met en in navolging van Paulus zou wel eens iets anders 

kunnen betekenen. Het zou kunnen inhouden dat je uit naam van het bevrijdende evangelie concre-

te voorschriften ter zijde legt. Zo’n daad kan op stevige kritiek stuiten, omdat je de verdenking op je 

laadt met (post)moderne culturele winden mee te waaien. En dat je dan toch stand houdt, omdat er 

een fundamenteel belang aan de orde is, en wel dat niets de toegang tot het evangelie en het delen 

in Gods heil in de weg mag staan’ (p108). Hij vervolgt: ‘Vrouwen die de gave van het leidinggeven 

blijken te hebben, komen ook in de gemeente in aanmerking om die gave van het leidinggeven in te 

zetten, ook al zegt Paulus letterlijk dat hij niet toestaat dat vrouwen in relatie tot mannen leiding ge-

ven. Die letterlijke uitspraak geeft echter niet de doorslag, want die komt in de huidige context niet 

verder dan de afstandelijke letter. En daarmee staat hij in de hedendaagse beleving van velen haaks 

op de Geest die de wet in  het hart legt door de liefde in het hart uit te storten. Het is niet terecht dat 

deze positie verdacht gemaakt wordt als minder Bijbels, als het op een akkoordje gooien met de tijd-

geest. De bedoeling van Paulus was niet het patriarchale systeem van de samenleving te legitimeren 

toen hij de vrouw haar plaats wees. Zijn intentie was binnen dat gevestigde systeem de voortgang 

van het evangelie te dienen’ (p108). Loonstra sluit dit hoofdstuk af met de woorden: ‘Het kan zelfs 

zijn dat heroverweging (m.b.t. de positie van de vrouw in de kerk, MJV) geboden is, omdat Paulus 

niet toestaat dat allerlei regels gaan functioneren als een juk waar gelovigen onder gebukt moeten 

gaan. Uit naam van het evangelie tekent hij daar protest tegen gaan’ (p110).  
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Bert Loonstra heeft een spannend boek geschreven. Hij zet je aan het denken over de aard van 

Paulus’ geboden door de vraag te stellen naar de verhouding tussen letter en Geest. Zijn theologi-

sche redenering heb ik met veel plezier gelezen. Ik vind zijn bendering overtuigend en waardevol. Het 

is een prachtige aanvulling op de ‘klassieke benadering’ van de vragen rond vrouw en ambt die haar 

uitgangspunt neemt in de ‘exegese’ van de zwijgteksten. Wat dat betreft: een winst voor de kerken. 

Een (kritische) discussie van deze redenering laat ik graag aan vakgenoten over.  

 

Op één punt wil ik graag nader ingaan. Loonstra kiest voor een andere benadering omdat zijn inziens 

de ‘klassieke pleidooien’ voor de vrouw in het ambt te vatbaar zijn voor de kritiek dat er ‘water bij de 

wijn’ wordt gedaan om het ‘evangelie aanvaardbaar te maken voor mensen van nu’. De vraag of dit 

geldt voor alle klassieke pleidooien wil ik laten liggen. Het gaat mij om de vraag of Loonstra zelf wel 

helemaal aan deze kritiek ontsnappen kan. Centraal in zijn betoog staat de ‘les van het dorsende 

rund’. De manier waarop hij deze tekst uitlegt is overtuigend. Daarnaast geeft hij meerdere voorbeel-

den waarin die les naar voren komt. Het probleem zit in de woorden ‘naar analogie hiervan’ (citaat 

p72, zie boven) en ‘we kunnen gevoeglijk aannemen dat’ (citaat p74, zie boven).  Deze woorden laten 

het probleem van theorievorming zien: je hebt een aantal gegevens, je bouwt een theorie en je past 

deze theorie breed toe. Methodologisch levert dit twee samenhangende vragen op: ‘Is dit de enige 

theologische benadering die de gegevens goed verklaard?’ en ‘Hoe breed kun je deze benadering 

toepassen op de uitspraken van Paulus?’ Het is lastig om op de eerste vraag afdoende te beantwoor-

den. Vanuit theoretisch perspectief kunnen theologische gegevens altijd door meerdere benaderin-

gen verklaard worden. Het blijft daarom altijd wegen en kiezen. Wel kun je als theoloog zeggen: dit is 

de meest plausibele benadering die we tot nu toe hebben. En ik denk dat dat het geval is. Maar abso-

lute zekerheid krijg je nooit. De tweede vraag is ook niet gemakkelijk: Wie bepaalt op welke teksten 

je deze benadering wel of niet mag toepassen? Ook hier heb je een stuk onzekerheid. En je zal theo-

logisch handwerk moeten verrichten met betrekking tot elke tekst om dat duidelijk te maken. Hoe 

helder Loonstra zijn keuzen ook verantwoordt en hoe evenwichtig zijn betoog ook is, uiteindelijk 

maakt hij keuzes die verder reiken dan zijn theologische gegevens. Dit is geen verwijt maar een con-

statering. Maar ook: je kunt dat niet voorkomen want het hoort bij het theologische handwerk. Maar 

vanwege dat ‘verder reiken’ is hij, al wil hij het niet, ook kwetsbaar voor het verwijt dat hij water bij 

de wijn doet om het evangelie aanvaardbaar te maken.  

 

In samenhang daarmee het volgende. Loonstra hoopt dat zijn benadering kan bijdragen tot een meer 

evenwichtige discussie over de vragen rond vrouw en ambt. Hij biedt daarvoor in ieder geval prachtig 

theologisch materiaal aan. Maar zal zijn boek bijdragen aan een meer evenwichtige discussie? Zal hij 

tegenstanders van de vrouw in het ambt aanspreken? Ik vrees van niet. Als er al geen ruimte is om in 

alle vrijheid – zonder dat verwijten als ‘onschriftuurlijk’ of ‘schriftkritisch’ vallen – na te denken over 

de exegese van teksten van Paulus, dan is er al helemaal geen ruimte om open te staan voor een ge-

nuanceerde benadering als die van Loonstra. Met andere woorden, ik verwacht dat voorstanders van 

de vrouw in het ambt dit boekje zullen verwelkomen en tegenstanders het fel zullen aanvallen als 

zou  het ‘onschriftuurlijk’ of ‘schriftkritisch zijn’. Hoe onterecht dat verwijt ook is, het zijn de natuur-

lijke reflexen van kerken die onder druk staan. Helaas zijn kerkelijke reflexen soms sterker dan even-

wichtige en stevige theologische beschouwingen.  

 

Maarten J. Verkerk 

19 juni 2018  
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