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Revisie?   
Het revisieverzoek van Capelle-Noord gewogen. 
 

De kerkenraad van Capelle-Noord (CapNrd) heeft het synode besluit  van de GS Meppel 2017 

inzake vrouw en ambt te licht bevonden. Hij vraagt revisie aan. Revisie vraagt grote zorgvuldigheid, 

wil ze slagen. Of die zorgvuldigheid wordt betracht gaan we nader onderzoeken.  

De kerkenraad heeft allereerst de moeite genomen het besluit van de synode aan een grondige 

toetsing te onderwerpen. Dat initiatief is toe te juichen. Het besluit van Meppel is van zodanig 

gewicht dat een tweede lezing alleszins de moeite waard is. Voor- en tegenstanders doen er 

daarom goed aan argumenten te wegen en over en weer naar waarde te schatten.  

In deze bijdrage doe ik een poging de argumenten van CapNrd te wegen. Ik wil aantonen dat 

de kerkenraad aan de ene kant de neiging heeft zijn eigen positie te verabsoluteren, met een 

beroep op klassieke Bijbeluitleg en traditie. Terwijl hij aan de andere kant de Bijbelse 

gegevens over de ambtsdienst van vrouwen marginaliseert. 

De uitspraak van de Generale Synode van Ede (2014) 

CapNrd vraagt zich allereerst af of de deputaten die het besluit van Meppel 2017 hebben 

voorbereid, zich wel gehouden hebben aan hun opdracht. Hij schrijft: 

“De synode van Ede 2014, waar zij werden aangesteld, had immers gezegd dat zij in hun 

onderzoek twee lijnen in de Schrift moesten verdisconteren, één die de gelijkwaardigheid 

benadrukt en één die het verschil in positie laat zien (Acta Ede 2014, p. 41). In hun rapport 

hebben deputaten wel gezegd dat er positieverschil is tussen man en vrouw in de kerk, maar 

afscheid genomen van de klassieke invulling van dit verschil, zonder te beargumenteren hoe 

we dat onderscheid dan wel moeten zien (vgl. conceptbesluit 10, p. 70 van het deputatenrap-

port). De klassieke visie op gelijkwaardigheid en verschil tussen man en vrouw is losgelaten, 

maar er is geen overtuigend alternatief voor in de plaats gekomen, dat beide aspecten 

inhoudelijk recht doet.” 

De uitspraak van Ede 2014 over gelijkwaardigheid en verschil in positie van mannen en 

vrouwen speelt een merkwaardige rol in het geheel van het debat.  In de eerste plaats komt 

deze uitspraak in 2014 zomaar uit de lucht vallen. De synode heeft het niet eens nodig 

gevonden deze stelling met argumenten te onderbouwen! Het lijkt er bijna op of hier een 

uitspraak met confessioneel gezag wordt gedaan. Toch komt zo’n uitspraak in geen enkel 

officieel document voor.
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1
 Er is wel een document dat sterke verwantschap vertoont met de uitspraak van de synode van Ede 2014 over 

gelijkwaardigheid en verschil in verantwoordelijkheid: The Danvers Statement. Op de website van 
bezinningmvea wordt over deze verklaring het volgende gezegd: ‘Deze “belijdenis” is opgesteld door “The 
Council on Biblical Manhood and Womanhood” en geeft kernachtig aan welke zorgen men heeft mbt de 
gevolgen van het omhelzen van onbijbelse lijnen in het debat over de verschillen tussen mannen en vrouwen.’ 
Hoewel tussen aanhalingstekens, opvallend is het gebruik van het woord ‘belijdenis’ in deze tekst. De theologie 
achter The Danvers Statement is breed gedocumenteerd door John Piper en Wayne Grudem in hun lijvige werk 
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Zij speelt vervolgens wel een merkwaardige rol in de voortgang van de besluitvorming. Zo 

zijn de deputaten, die het besluit van Meppel 2017 hebben voorbereid, er via hun instructie 

niet aan gebonden. Maar bezwaarden over het besluit van Meppel doen er op hun beurt weer 

een massief beroep op.  

CapNrd volgt deze lijn. Hij noemt de uitspraak van Ede een klassieke visie of invulling van de 

positie van mannen en vrouwen in de kerk, waarvan deputaten afscheid hebben genomen. 

Klassiek wil kennelijk zeggen: zo hebben wij er altijd tegenaan gekeken. Blijkbaar hoef je, als 

je iets klassiek noemt, je standpunt niet meer te onderbouwen.  

Nu kan ik persoonlijk prima leven met de uitspraak van Ede 2014, tenminste als je die los 

maakt van wat in noot 1 is opgemerkt. Als je geen definitie geeft van wat gelijkwaardigheid 

voor jou betekent, kun je er alle kanten mee op. Als Nederlands staatsburger voeg ik me dan 

graag, om misverstanden te voorkomen, naar art 1 van onze Grondwet: “Allen die zich in 

Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”.  

Vanuit die grondovertuiging kan ik ook het verschil in verantwoordelijkheid wel invullen . Er 

zijn immers heel wat gevallen te noemen, waarin mannen een andere rol hebben dan vrouwen. 

Alleen al het fysieke verschil tussen mannen en vrouwen leidt in allerlei opzichten tot verschil 

in behandeling. 

Met deze opvatting over gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid zijn de bezwaarden het 

niet eens. Hun beroep op de ‘klassieke visie’ berust kennelijk ergens anders op. De vraag is: 

waar op? 

Gaat het dan om het rijtje bekende Bijbelteksten? Waarvan de voornaamste gaan over de 

zogenaamde scheppingsorde van Genesis 1-3, waarop Paulus zich beroept in 1 Timoteüs 2?
2
 

CapNrd beroept zich op de klassieke visie, zeg maar de traditionele uitleg van deze teksten. 

Dat is zijn goed recht. Maar kun je daaruit exegetisch-methodisch de conclusie trekken dat 

een andere uitleg van deze Schriftgedeelten tegen het gezag van Gods Woord in gaat? Want 

dat is de teneur, die het document van CapNrd kenmerkt. 

Bovendien: wat is klassiek in de uitleg? 

Kerkvaders in de vierde eeuw verschilden al van mening over de uitleg en toepassing van 

deze teksten. Tertullianus dacht uitgesproken negatief over de rol van vrouwen. Epiphanius 

was iets gematigder, maar ook terughoudend. Chrysostomos daarentegen dacht er heel wat 

positiever over: hij gunde zelfs Junia uit Romeinen 16 een ereplaats onder de apostelen. Deze 

discussie speelde zich af in een kerk die de rol van vrouwen stap voor stap terugdrong. Terug 

                                                                                                                                                                                     
Recovering Biblical Manhood ans Womanhood. Een samenvatting van dit boek staat, zelfs in een Nederlandse 
vertaling, op de website van bezinningmvea, onder de titel 50 Vragen en Antwoorden. Een kritische bespreking 
van dit theologisch gedachtegoed is te vinden op de website manvrouwkerk, onder de titel Piper en Grudem 2

e
 

editie. Als het waar is dat we de uitspraak van de synode van Ede 2014 moeten lezen tegen de achtergrond van 
The Danvers Statement, dan raken we ver van huis. In ieder geval lijkt het mij noodzakelijk dat zij, die deze 
“belijdenis” met zoveel nadruk promoten, daarover kleur bekennen. 
2
 Voor een bespreking van het begrip ‘scheppingsorde’ verwijs ik naar een bijdrage op de website 

manvrouwkerk. 
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dringen wil echter zeggen dat vrouwen in die eerste eeuwen van de kerk zulke rollen wel 

vervulden!
3
 

Klassiek blijkt dus weinig meer te zijn dan een traditie, die zich in de loop van de eeuwen 

steeds meer heeft gemanifesteerd, waardoor de rol van vrouwen is gemarginaliseerd. Deze 

ontwikkeling is geen gevolg van een steeds beter verstaan van Gods Woord, maar een 

culturele vervreemding ervan. 

Gevaarlijk wordt het als je zo’n klassieke visie tot norm verheft, en daarmee iedereen 

veroordeelt die het niet met je eens is. Dat is wat er gebeurt in de publicatie van CapNrd.  

Daar komt bij dat CapNrd wel de synode van Ede 2014 citeert over gelijkwaardigheid en 

verschil in verantwoordelijkheid, maar geen woord wijdt aan de uitspraak die daaraan 

gekoppeld is:  “de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen 

dienen moet vrij bespreekbaar zijn zolang er vanuit de Schrift geargumenteerd wordt.” 
4
 

Dit kan toch niet anders betekenen dan dat de synode erkent dat je bij het lezen van de Bijbel 

over dit onderwerp kunt verschillen over de uitleg en de toepassing van de betreffende 

passages.
5
 Dank zij deze uitspraak is het debat over vrouw en ambt binnen onze kerken pas 

goed op gang gekomen, omdat voorstanders van vrouwen in ambtelijke rollen niet meer 

bevreesd hoefden te zijn voor kerkelijke procedures. En die zijn, bij mijn weten, ook niet 

meer gevoerd. 

De feitelijke situatie is nu dat een klassieke uitleg niet meer het alleenrecht heeft, omdat 

zorgvuldig lezen van de Bijbel tot andere conclusies kan leiden.  Het Schriftgezag is dus 

helemaal niet in geding, omdat voor- en tegenstanders daarin één zijn dat zij Gods Woord 

uiterst serieus nemen, maar in de uitleg en toepassing verschillende wegen gaan. Langs die 

weg zijn de besluiten van de synode van Meppel 2017 tot stand gekomen.  

 

De marginalisering van de rol van vrouwen in de Bijbel speelt een opvallende rol in het 

document  van CapNrd. Ik geef twee voorbeelden om dit duidelijk te maken. 

Allereerst Debora.  

                                                           
3
 Voor een uitvoerige documentatie, zie Ute E. Eisen, Women Officeholders in early Christianity. Belangrijke 

gegevens uit dit boek komen terug in Folkers e.a. Zonen en Dochters profeteren (hoofdstuk 9) en Samen met de 
vrouwen (hoofdstuk 3). 
4
 In dit artikel ga ik niet in op het kerkrechtelijke verschil tussen uitspraken en gronden. Feit is dat het besluit 

om het debat over vrouw en ambt te voeren vanuit de vrijheid van exegese de status van een uitspraak heeft, 
terwijl de twee lijnen van gelijkwaardigheid en verschil in verantwoordelijkheid deel uitmaken van de gronden. 
CapNrd beroept zich dus op een grond, die geen status heeft van een synodale uitspraak. Terwijl hij het besluit, 
waaraan de grond is toegevoegd, negeert. 
5
 De synode van Ede gaat daarin zelf voor, door in dezelfde uitspraak afstand te nemen van het rapport van zijn 

deputaten: ‘niet in te stemmen met de onderbouwing van de conclusie van de deputaten M/V in de kerk dat 
het past binnen de bandbreedte van wat als Schriftuurlijk en gereformeerd kan worden bestempeld wanneer 
naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen’. De synode wijst dus de conclusie niet af, 
maar vindt de onderbouwing onvoldoende. Om tot een betere onderbouwing te komen heeft de synode dan 
ook nieuwe deputaten benoemd. 
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CapNrd heeft een lang verhaal nodig om Debora op haar plaats te zetten.  

“Is Debora een goed voorbeeld van iemand die de leiding kreeg in Israël in bestuur en 

rechtspraak? Allereerst moet gezegd worden dat Debora door God gebruikt werd om Israël te 

richten in een tijd van geestelijk verval en ordeloosheid. Haar als voorbeeld aanhalen voor de 

normale regering van de kerk in het Nieuwe Testament lijkt ons dubieus. Ten tweede, 

Debora’s leiding geven in Israël had niet hetzelfde karakter als dat van andere richters. Bij 

andere richters betekent hun richten dat ze Israël een aantal jaren regeerden (bv. Recht. 3,10; 

10, 2-3). Ook wordt hun richten verbonden met hun militaire taak. Zij worden aangegrepen 

door de Geest om Israël van zijn vijanden te bevrijden (Recht. 3,10; 6,34; 14,19). Die dingen 

worden van Debora niet gezegd. Hoe moet je haar ‘leiding geven aan Israël’ dan opvatten? 

Zij wordt geïntroduceerd als profetes (Recht. 4,4). Overigens ook als de vrouw van 

Lappidoth, wat impliceert dat ze naast haar profetentaak, ook een taak had als echtgenote, en 

blijkens Richt. 5,7 ook als moeder. In 4,5 staat dat mensen naar haar toe kwamen voor de 

rechtspraak. Die combinatie van profeteren en rechtspreken zou erop kunnen duiden dat zij 

Gods oordeel over een situatie bekend maakte aan de mensen die bij haar kwamen. En dat 

blijkt ook uit de context. In 4,3 wordt verteld dat het volk om hulp riep tot de Here, nu ze in de 

macht van Jabin waren gekomen. Vervolgens wordt Debora als profetes en rechtspreker 

geïntroduceerd. En daarna staat er dat ze een bode stuurde naar Barak, die moest zeggen wat 

de Here geboden heeft, namelijk dat hij met tienduizend man moet optrekken tegen Sisera, de 

legeraanvoerder van Jabin. De Here gaf haar in een bijzondere situatie, een bijzondere taak, 

namelijk om als profetes Gods Woord door te geven. Dat zie je vaker in de geschiedenis van 

het OT. Maar zij nam niet de reguliere rol van mannen over in Israël, om publiek het volk 

onderwijs te geven in de wet (priesters) en te regeren en voor te gaan in de strijd (richters). 

God gebruikte haar juist als profetes om een man te mobiliseren om in Israël zijn 

regeerverantwoordelijkheid te nemen (vgl. Hebr. 11,32 waar Barak wordt genoemd in de rij 

van geloofsgetuigen). Dat toonde aan hoe juist mannelijk leiderschap in Israël ontbrak. Blijft 

staan dat God haar wel een profetische taak gaf. Dat is voor ons echter geen aanleiding om te 

zeggen dat vrouwen gezag over mannen mogen uitoefenen door onderwijs te geven in de 

samenkomsten van Gods volk. God is soeverein om in bepaalde situaties uitzonderingen te 

maken op regels waar hij ons aan bindt (vgl. Calvijn op 1 Tim. 2,12). 

Mag ik nu, op mijn beurt, gewoon eens lezen wat er staat in de Bijbel, zonder enige uitleg 

daarbij? 

“In die tijd was een zekere Debora rechter over Israël. Deze Debora, de vrouw van Lappidot, 

was profetes.”  Rechters 4:4 

“Ze hield zitting onder de Deborapalm tussen Rama en Betel, in het bergland van Efraïm, en 

daar kwamen de Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen.” Rechters 4:5 

“Debora liet Barak … bij zich komen en zei tegen hem: ‘De Heer, de God van Israël, gebied 

u: …” Rechters 4:6 

“Veertig jaar had het land rust.” Rechters 5:31 
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Deze teksten kun je toch niet anders lezen dan dat Debora een ereplaats inneemt te midden 

van de rij van Rechters. Hoe benepen moet je zijn om haar een uitzondering te noemen op de 

regel. Dat zij optrad in een tijd van verval heeft ze gemeen met al haar collega-rechters. Het 

wordt ronduit lacherig als gewezen wordt op haar taak als echtgenoot en moeder. Dat zij als 

rechter en strijder wordt aangegrepen door de Geest bewijst het lied uit hoofdstuk 5. 

Opvallend is dat CapNrd haar wel typeert als rechtspreker: dat was toch in de lokale 

gemeenschappen van Israël de taak van oudsten? 

Natuurlijk bewijst dit niet “dat vrouwen gezag over mannen mogen uitoefenen door onderwijs 

te geven in de samenkomsten van Gods volk”. Dat is helemaal het punt niet. De vraag is of 

vrouwen in het Oude Testament ambten hebben vervuld. Daarvan is Debora een 

onweerlegbaar bewijs. 

 

In de tweede plaats 1 Timoteüs 3:11 

Ook nu heeft CapNrd weer een lang verhaal nodig om een korte tekst te neutraliseren. In 1 

Timoteüs 3 gaat het om de criteria die gelden voor opzieners en diakenen. 

In 1 Timoteüs 3: 11 lezen we dan het volgende: ‘Dit geldt ook voor de vrouwen: ook zij 

moeten zich waardig gedragen, zij mogen niet kwaadspreken en moeten sober en in alles 

betrouwbaar zijn.’ 

Eerst wordt het oude verhaal, dat het om vrouwen van diakenen gaat, nog eens opgedist. Ook 

al weet CapNrd blijkbaar dat je daar niet meer mee weg komt. 

“Het beroep op de Bijbel dat de synode hier doet om te onderbouwen dat in de 

nieuwtestamentische brieven ook al gesproken wordt van vrouwelijke diakenen, is wankel. De 

synode beroept zich allereerst op 1 Tim. 3,11. In 1 Tim. 3,8vv is Paulus bezig op te sommen 

aan welke vereisten een broeder moet voldoen om diaken te kunnen worden. Hij moet oprecht 

zijn, niet aan veel wijn verslaafd, niet hebzuchtig en zo noemt Paulus nog een aantal vereisten 

op. In vs. 11 zegt Paulus dan: ‘Dit geldt ook voor de vrouwen: ook zij moeten zich waardig 

gedragen, ze mogen niet kwaadspreken, ze moeten sober en in alles betrouwbaar zijn.’ De 

synode meent nu dat het hier om vrouwelijke diakenen gaat. Dat is echter nog niet zomaar 

duidelijk. Het zou ook kunnen dat Paulus hier spreekt over de vrouwen van de diakenen zelf, 

die hen wellicht bijstonden in hun werk, bijvoorbeeld bij de verzorging van vrouwen. De 

volgorde van Paulus’ betoog geeft daar aanleiding voor. Hij bespreekt eerst de vereisten voor 

de diakenen, dan heeft hij het over de vrouwen, en gaat daarna weer verder over de diakenen. 

“ 

 Vervolgens wordt er, al is het zuinig, een alternatieve verklaring voor het voetlicht gebracht. 

“Toch is er ook wat voor te zeggen dat Paulus het wel degelijk over een aparte groep 

vrouwen in de gemeente heeft met een speciale opdracht, die bijvoorbeeld met 

barmhartigheidswerk te maken had. Hij heeft het namelijk over ‘de vrouwen’, niet over ‘hun 

vrouwen’ (de vrouwen van de diakenen). Toch blijft deze groep dan nog duidelijk 
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onderscheiden van de mannelijke diakenen, waar Paulus het eerder over heeft. Hij gaat in vs. 

12 namelijk weer verder te spreken over de mannelijke diakenen, en zegt van hen dat zij maar 

één vrouw mogen hebben en goed leiding moet kunnen geven over zijn kinderen en 

huisgenoten. Als het dus zo is dat Paulus in vs. 11 spreekt over diaconessen, hebben zij een 

andere positie dan de mannelijke diakenen. Dit diakenambt wordt door Paulus op één lijn 

gezet met het ambt van oudste. Het gaat in die ambten beide om leiding geven aan de 

gemeente, zoals aan een gezin, zij het op verschillende terreinen. Tot dat ambt worden alleen 

broeders geroepen. Als wij nu vrouwen zouden toelaten tot het ambt van diaken, gaan zij een 

ambt vervullen, waarvan Paulus in 1 Tim. 3,8-13 zegt dat er alleen broeders voor in 

aanmerking kunnen komen. Dit wil overigens niet zeggen dat de Bijbel geen ruimte zou geven 

aan de vrouwelijke diacones. Wij moeten alleen wel in rekening brengen dat Paulus hier een 

onderscheid lijkt te maken tussen de mannelijke diaken en de vrouwelijke. Het onderscheid 

tussen man en vrouw lijkt daar een rol te spelen. De vraag zou dus moeten zijn hoe wij dat 

verdisconteren in de invulling van het diakenambt. Bij verdere doordenking van het vraagstuk 

van de vrouwelijke diaken verdient het aanbeveling om hierin de rapporten van de CGK te 

betrekken (1998 en 2001).” 

Grappig is dat bij de diakenen het noemen van vrouw en kinderen positief wordt geduid, 

terwijl hetzelfde gegeven bij Debora door CapNrd aan de debetzijde wordt genoteerd. 

Maar opnieuw valt op hoeveel woorden, hoeveel onbewezen veronderstellingen ook, nodig 

zijn om die merkwaardige invoeging te neutraliseren.
6
 

In 1 Timoteüs 3 heeft Paulus het over opzieners en diakenen. Dat zijn mensen die leiding 

geven aan de gemeente. Daar zijn we het wel over eens. Wat precies hun onderscheiden taken 

waren? Dat kunnen we niet eens precies vaststellen. Het is wel duidelijk dat het voornamelijk 

over mannen gaat. Maar vers 11 maakt duidelijk dat het niet exclusief over mannen gaat. Dat 

is de betekenis van die woorden: ‘Dat geldt ook voor vrouwen”. Als je gewoon leest wat er 

staat, zonder je in bochten te wringen vanwege je vooronderstellingen, dan betekent het dat 

vrouwen in ieder geval diaken mogen worden, als ze tenminste aan de criteria voldoen. Geen 

apart soort diakenen, want dat staat er nu juist weer niet!  

De twee citaten, die we aan een nader onderzoek hebben onderworpen, zijn illustratief voor 

het hele document van CapNrd. Het standpunt van de kerkenraad wordt omschreven als de 

klassieke visie, die gebaseerd is op het juiste verstaan van de Bijbel.   

Alle gegevens die wijzen op een verantwoordelijke rol van vrouwen in Oud en Nieuw 

Testament worden gemarginaliseerd. Opvallend is hoeveel woorden daarvoor nodig zijn. 
7
 

 

                                                           
6
 Een alternatieve en veel logischer verklaring voor de invoeging van vers 11 in het geheel van 1 Timoteüs 3 

wordt gegeven in Folkers e.a. Samen met de vrouwen (hoofdstuk 3). 
7
 Ook de diaken Febe uit Romeinen 16:2 valt aan dit proces ten prooi. Heel veel woorden zijn nodig om haar uit 

haar ambt te zetten. Zie verder zie verder voor haar noot 9. 
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Hetzelfde procedé wordt gevolgd om een onderscheid tussen profeteren en verkondigen aan te 

brengen. Omdat het iedereen wel duidelijk is dat zowel in het Oude als in het Nieuwe 

Testament vrouwelijke profeten optreden, moet die functie volgens CapNrd wel 

onderscheiden worden van de verkondiging.  

Als volgt markeert CapNrd dit onderscheid:   

“Maar wat is deze gave van profetie precies? Daar is veel verschil van mening over. 

Sommige uitleggers zeggen dat de profeet in het NT iemand was die directe openbaring van 

God ontving. Daar is ook veel voor te zeggen, gezien de koppeling die Paulus in 1 Kor. 14 

maakt tussen profetie en openbaring (1 Kor. 14,26). Wie profeteert heeft geheimen van God 

ontvangen, die hij anderen doorgeeft. (…) Deze profetie hoorde bij de begintijd van de kerk, 

samen met het onderwijs van de apostelen (Ef. 2,20), en is daarmee van voorbijgaande aard. 

Andere uitleggers zeggen dat profetie zoiets was als het uitleggen en toepassen van het Woord 

van God in een concrete situatie. Deze profetie stond niet per definitie gelijk aan het Woord 

van God, maar moest daar altijd aan getoetst worden. Duidelijk is dat in het Nieuwe Testa-

ment mannelijke en vrouwelijke profeten voorkomen.   Maar de vraag is: kan de prediking op 

één lijn gesteld worden met profetie in het NT? Het antwoord op die vraag is: nee. Het pre-

dikambt kan niet op één lijn gesteld worden met de profetie in het NT. Waarom niet? Omdat 

de prediking hoort bij de uitoefening van het ambt van oudste. (…) De prediking is een speci-

fieke uitoefening van deze roeping. De prediking hoort bij de regeertaak van de oudsten over 

de gemeente. “ 

Dit is een wel heel merkwaardige redenering. Profetie kan dus wel een uitleggen en toepassen 

van Gods Woord zijn in een concrete situatie. Maar dan is het nog geen prediking, omdat het 

aan Gods Woord getoetst moet worden. Wie het snapt mag het zeggen. 

En profetie kan niet op één lijn gesteld worden met prediking omdat de laatste functie verbon-

den is aan het ambt van oudste. En dus, omdat de oudste geen vrouw kan zijn, kan prediking 

geen profetie zijn. Hier is alle logica zoek. 

Nu heeft CapNrd gelijk dat het woordpaar profetie/profeet in het Nieuwe Testament bijna 

altijd gekoppeld is aan het doorgeven van een openbaring. Maar dat is in het Oude Testament 

niet het geval: daar heeft de gave van de profetie een veel bredere betekenis. Precies als in 

Handelingen 2 , waar de profetie van Joël en het Pinkstergebeuren samenkomen. 

De heilige Geest wordt over “ieder van hen” uitgestort (vers 3,4) . Petrus legt dat, in navol-

ging van Joël, zo uit dat alle soorten mensen (zonen en dochters, ouderen en jongeren, die-

naren en dienaressen) vervuld worden van de heilige Geest. En wat doen die mensen? De 

omstanders zeggen: “wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden”. 

Dat wordt zowel bij de zonen en dochters als bij de dienaren en dienaressen profeteren 

genoemd (vers 17 en 18). Een vorm van profetie die geen nieuwe openbaring inhoudt, maar 

verkondiging is van Gods grote daden.  
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En dus klemt de vraag: als vrouwen in de Pinksterbedeling op deze manier verkondigend 

mogen profeteren, waar in de Bijbel lees je dan dat haar deze gave wordt ontnomen? Het 

woord ‘mogen’ is eigenlijk niet eens gepast: als de Geest hen roept en bekwaamt, spreken zij! 

Als CapNrd wil volhouden dat vrouwelijke profeten geen vrouwelijke predikers kunnen zijn, 

dan vraagt dat een andere bewijsvoering.   

 Ook de manier waarop CapNrd het ambt in de kerk ziet volgt hetzelfde procedé. Door heel 

het document heen lijkt het in de Nieuwtestamentische kerk maar om één ambt te gaan. Jezus 

Christus heeft mannelijke apostelen aangesteld die op hun beurt mannelijke oudsten aanstel-

len in de gemeenten. 

Zie de volgende citaten: 

“Die verantwoording (dat het mannelijk leiderschap in het Oude Verbond in het Nieuwe 

Verbond wordt vervangen) had de synode, onzes inziens, wel moeten geven, omdat het 

Nieuwe Testament op allerlei plaatsen deze instelling van God bevestigt, doordat Jezus 

mannelijke apostelen aanstelt, en de apostelen mannelijke oudsten. Bovendien bevestigt het 

Nieuwe Testament op verschillende plaatsen dat God man en vrouw bij de schepping een 

onderscheiden positie heeft gegeven, die ook gevolgen heeft voor hun optreden in de 

gemeente (1 Tim. 2,13-14, 1 Kor. 11,7-9, 1 Kor. 14,34).” 
8
 

“Volgens Schrift en belijdenis is het eigene van het leer- en regeerambt dat je uit de gemeente 

wordt geroepen om in dienst van Christus de gemeente te regeren (1 Tim. 5,17: prohistèmi - 

regeren).
9
 Niet op eigen gezag, maar met het Woord van God. Als oudste ben je door de 

heilige Geest aangesteld als herder van Christus’ kudde (Hand. 20,28). Je geeft leiding zoals 

een vader in zijn gezin (1 Tim. 3,5). En de gemeente is geroepen uit eerbied voor Christus de 

leiding van deze oudsten te aanvaarden (1 Petr. 5,4-6; Hebr. 13,17). Want Christus wil de 

gemeente door hun hand regeren (vgl. HC, zondag 39).
10

” 

                                                           
8 Deze gedachte wordt bijna letterlijk overgenomen uit The Danvers Statement: “The Old Testament, as well as 

the New Testament, manifests the equally high value and dignity which God attached to the roles of both men 
and women (Gen 1:26-27, 2:18; Gal 3:28). Both Old and New Testaments also affirm the principle of male 
headship in the family and in the covenant community (Gen 2:18; Eph 5:21-33; Col 3:18-19; 1 Tim 2:11-15)”. 
“Distinctions in masculine and feminine roles are ordained by God as part of the created order, and should find 
an echo in every human heart (Gen 2:18, 21-24; 1 Cor 11:7-9; 1 Tim 2:12-14)”.  
9
Als je dan toch Grieks wilt gebruiken als ondersteuning van je betoog, gebruik het dan ook correct. Het 

gebruikte woord in 1 Timoteüs 5:17 (pro’estootes) is het part. perf. niet van prohistèmi, maar van prohistamai.  
Deze vorm kan de betekenis van leiding geven hebben, maar ook van zorgen voor, beschermen, verdedigen. 
Het gaat om iemand die voor een ander in kan staan. (Zie ook 1 Timoteüs 3:4 en12). In de geciteerde tekst (1 
Timoteüs 5:17) wordt correct vertaald: ‘oudsten die goed leiding geven’. Dat heeft een warmere kleur dan 
‘regeren’ en legt ook andere accenten.  
Bovendien mag niet onvermeld blijven dat het zelfstandig naamwoord, dat van het werkwoord prohistamai is 
afgeleid, alleen in de vrouwelijke vorm (prostatis) in het Nieuwe Testament voorkomt, als aanduiding van Febe, 
die in dienst staat (diakonos is) van de gemeente in Kenchreeën. Het werkwoord (prohistamai) past naadloos 
bij vrouwen als de sterke vrouw uit Spreuken 31 en diakenen als Dorkas en Febe.  
10

 Het beroep op het vijfde gebod als motivatie voor het gezag van de ouderling is op z’n minst merkwaardig. Is 
dat de manier waarop je als ambtsdrager je gezag moet vestigen? 

http://biblegateway.com/bible?version=NASB&passage=Gen+1%3A26-27
http://biblegateway.com/bible?version=NASB&passage=Gal+3%3A28
http://biblegateway.com/bible?version=NASB&passage=Gen+2%3A18
http://biblegateway.com/bible?version=NASB&passage=Eph+5%3A21-33
http://biblegateway.com/bible?version=NASB&passage=Col+3%3A18-19
http://biblegateway.com/bible?version=NASB&passage=1+Tim+2%3A11-15
http://biblegateway.com/bible?version=NASB&passage=Gen+2%3A18
http://biblegateway.com/bible?version=NASB&passage=1+Cor+11%3A7-9
http://biblegateway.com/bible?version=NASB&passage=1+Tim+2%3A12-14
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Afgezien van de apostelen, wier leer en erfenis wij bewaren in de geschriften van het Nieuwe 

Testament, blijven er in de kerk volgens CapNrd alleen maar oudsten over die regeren.  

Dit zou je een behoorlijke versimpeling van de feitelijke situatie kunnen noemen.
11

 

Jezus Christus heeft, behalve de twaalf apostelen, er ook nog eens (tweeën)zeventig 

aangesteld. Hij heeft zijn volgelingen opgeroepen zijn getuigen te zijn, tot aan het einde van 

de aarde. Paulus noemt meer dan 500 oor- en ooggetuigen in 1 Korintiërs 15. Volgens 

dezelfde Paulus (Efeziërs 4) heeft de Heer, behalve apostelen, ook profeten, evangelisten en 

herders en leraars aangesteld. Wij kennen verschillende bij name: Paulus, Junia, Barnabas, 

Apollos, Agabus, de dochters van Filippus,   Filippus zelf, Marcus, Lukas, Timoteüs, Titus, 

Silas et cetera. De bij name genoemde mannelijke en vrouwelijke leiders van huisgemeenten 

in Rome en elders. Inderdaad, het zijn in meerderheid mannen, maar ook vrouwen komen in 

dit ambtelijke rijtje voor. 

Als je de tekst van de Bijbel eerlijk en onbevangen leest, dan kun je niet volhouden dat de 

apostelen alleen maar mannelijke ambtsdragers hebben aangesteld. Dat kun je, bij zorgvuldige 

lezing, ook niet concluderen uit 1 Timoteüs 3 en Titus 1.
12

 

In het stuk van CapNrd wreekt zich het ontbreken van een verantwoord omschreven theologie 

van het ambt.
13

 Het ambt wordt gemarginaliseerd tot de zogenaamde leer- en regeerouderling.  

Het kerkelijk ambt laten opgaan in de leer- en regeerouderling, die via een afgeleide 

redenering alleen maar een man kan zijn, getuigt van een kokervisie, waarbij marginalisering 

en verabsolutering samen komen. 

Het Bijbelse materiaal is rijker en gevarieerder, de geschiedenis genuanceerder en de 

ambtelijke praktijk binnen gereformeerde kerken royaler. 

Zo is er bij CapNrd geen aandacht voor het diverse gebruik van het woord oudste in Oud en 

Nieuw Testament.
14

 In het document lijkt er ook geen historisch onderscheid te zijn tussen de 

                                                           
11

 J van Bruggen is van mening, in zijn boek Ambten in de apostolische kerk, dat het ambt van oudste van 
fundamenteel belang is voor de opbouw van de christelijke gemeente. Tegelijk beschrijft hij een staalkaart van 
ambten en functies, zoals die in de eerste eeuw hebben bestaan. 
12

 Dat Paulus bij het formuleren van criteria voor opzieners en diakenen (oudsten genoemd in Titus) 
voornamelijk aan mannen denkt, daarover is geen verschil van mening. Het gaat er om dat CapNrd moet 
bewijzen dat hij vrouwelijke oudsten expliciet afwijst. Dat kun je niet doen door te wijzen op de zogenaamde 
zwijgteksten: die gaan niet over ambten, maar over het gedrag van mannen en vrouwen in de samenkomsten 
van de gemeente. 1 Timoteüs 3:11 maakt al duidelijk dat hij ook aan vrouwen denkt.  
Wanneer Paulus zegt dat het mannen van één vrouw (mias gunaikos andra/andres) behoren te zijn, wordt keer 
op keer beweerd dat oudsten dus mannen moeten zijn. Maar daar gaat het niet om. Hij bedoelt dat mannelijke 
oudsten maar één vrouw mogen hebben. Het gaat dus niet om de sekse van de oudste, maar om zijn leefwijze. 
De suggestie om hier een norm voor mannelijk leiderschap uit te destilleren berust op een verkeerd lezen van 
de tekst, en is in feite misleiding van mensen die geen Grieks kunnen lezen.  
13

 Van Bruggen draagt in zijn boek Ambten in de apostolische kerk bouwstenen aan. Het wordt gepresenteerd 
als een exegetisch mozaïek. Maar de geschiedenis staat aan het eind van de eerste eeuw niet stil. Belangrijke 
bijdragen aan de ambtsleer zijn geleverd door Bucer en Calvijn. Dit en ander materiaal wordt verwerkt, ieder 
op zijn eigen wijze, door C. Trimp in Ministerium, G. van den Brink en G. van der Kooi in hun Christelijke 
Dogmatiek (hoofdstuk 14) en A. van de Beek in Lichaam en Geest van Christus (hoofdstuk2.1.).  
14

 Zie Zonen en dochters profeteren, Hoofdstuk 8 
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diverse Bijbelse oudsten, de oudsten van Bucer en Calvijn en de leden van een kerkenraad in 

de 21
e
 eeuw.

15
 

Er is ook geen aandacht voor de historische ontwikkeling. Inderdaad hebben de apostelen op 

hun zendingsreizen oudsten aangesteld in de pas gestichte gemeenten. Toch zie je al aan het 

begin van de tweede eeuw een kerkelijke structuur ontstaan, waarbij de oudste van kleur 

verschiet. Omdat deze ontwikkeling geen enkel verzet oproept, moet een serieuze 

onderzoeker zich afvragen of deze veranderende structuur geen logisch gevolg is uit het 

voorgaande. 

Calvijn heeft zich die vraag wel gesteld. De leiders van de eerste generatie (apostelen en 

evangelisten) zijn opgevolgd door regionale leiders (kerkvaders en bisschoppen) die de leer 

van apostelen en profeten bewaakten. Onder hun leiding ontwikkelden zich de gemeenten, die 

herders, leraren en diakenen ontvingen. De titel oudste wordt nog wel gebruikt, maar heeft 

geen eigen ambtelijke invulling meer.
16

 Pas in de 16
e
 eeuw, vanwege een verziekte hiërarchie, 

gebruiken Bucer, Calvijn en hun volgelingen de term oudste weer om het leven binnen een 

vrije kerk te organiseren.  

Toch is dit niet de leer- en regeerouderling van CapNrd. Calvijn onderscheidt de leden van de 

consistoire (zeg maar kerkenraad, maar dat is het niet helemaal) van de diakenen en vooral 

van de dienaren van het Woord, die een eigen ambt vervullen.
17

 

In plaats van een verabsolutering van de oudste hebben de kerken veel meer behoefte aan een 

opnieuw doordenken van het veelkleurige onderwijs uit de Bijbel (en de geschiedenis daarna) 

over de kerkelijke ambten. Dat is niet alleen goed om vrouwen recht te doen, maar ook om de 

gemeente van Christus een huis te bieden waar ze kan opbloeien in de 21
e
 eeuw. 

 

Conclusie 

We komen tot de conclusie dat het document van CapNrd tekort schiet als onderbouwing van 

een revisieverzoek. Het enige argument van de kerkenraad is dat het besluit van de synode 

van Meppel 2017 afwijkt van een eeuwenlang gekoesterde traditie en Bijbeluitleg. Hij argu-

                                                           
15

 Zie Zonen en dochters profeteren, Hoofdstuk 8 en 9 
16

 Irenaeus gebruikt de titel oudste aan het begin van de tweede eeuw voor de getuigen die de apostelen nog 
hebben gekend. 
17 De eenzijdige nadruk op de oudste als leer- en regeerouderling gaat dan ook ten koste van de eigen en 

onafhankelijke positie van de dienaar van het Woord. De dominee is niet meer dan een ouderling met een 

extra opdracht. En de diaken wordt in dit ambtelijk concept helemaal gemarginaliseerd! Deze versimpeling van 

het ambtsdenken draagt grote risico’s in zich. De diakenen ervaren er de gevolgen al van. De precaire situatie 

waarin vele predikanten zich bevinden is, naar mijn stellige overtuiging, mede gevolg van dit versimpelde 

denken. Ook in de liturgie wreekt zich dit gebrek aan onderscheidingsvermogen. In veel kerken is er nauwelijks 

besef van de rolverdeling rondom de tafel van de Heer. Predikant, ouderling en diaken hebben onderscheiden 

taken. De eenheid in deze onderscheiden drie-heid is dikwijls ver te zoeken. Hoe kan het ook anders als je van 

de predikant een leer- en regeerouderling maakt en de diakenen van het overleg binnen de kerkenraad uitsluit.  
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menteert terecht dat die traditie op een bepaalde uitleg van de Schrift is gebaseerd. Maar daar-

voor zijn wel keuzes gemaakt, die onder kritiek gesteld kunnen worden.  

Verabsolutering van het eigen standpunt, dat als klassiek wordt neergezet. 

Marginalisering van schriftgegevens die spreken over de ambtsdienst van vrouwen. 

Zogenaamd ‘lezen wat er staat’, maar tegelijk slordig omgaan met de correcte vertaling van 

Bijbelteksten. 

Een twijfelachtig beredeneerd onderscheid tussen profetie en verkondiging. 

Weinig of geen oog hebben voor de historische ontwikkeling van het ambt in de christelijke 

kerk. 

Het ontbreken van een samenhangende ambtsleer. 

 

De uitleg van Bijbelteksten  is aan ontwikkeling en verandering onderhevig. En kan zo tot 

nieuwe inzichten leiden.
18

 Om die reden omarmen we binnen de gereformeerde kerken het 

grote goed van de vrijheid van exegese. Dat is een proces waarin de kerk zich voortdurend 

beweegt, waarvoor de synode van Ede 2014 uitdrukkelijk ruimte heeft gegeven, maar 

waarvoor CapNrd geen oog heeft. Deze beweging wordt alleen maar ingeperkt door de kaders 

van de gereformeerde belijdenis.  

Het besluit van Meppel 2017 over de ambtsdienst van vrouwen is het gevolg van 

voortschrijdend inzicht en beweegt zich binnen de confessionele ruimte van de kerk.  

 

30 juli 2018, Henk Folkers, emeritus predikant van de GKv van Veenendaal-Oost 

                                                           
18

 Uiteindelijk komt hier ook een theologisch probleem aan het licht: langs welke methodische lijnen bedrijven 
wij theologie? Is dat een dynamisch proces, waarbij vanuit de bronnen oude en nieuwe inzichten ontstaan, 
mede afhankelijk van de vragen die de tijd ons stelt? Zo hebben mannen als Calvijn, Bavinck en Schilder hun 
monumentale werken geschreven. Of sluiten we ons op in een evangelicaal biblicisme, dat vanuit Amerika naar 
ons komt overwaaien, dat de waarheid claimt voor zichzelf en zo elk debat in de kiem tracht te smoren? 


