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Bestaat dat: gereformeerd Bijbellezen? 

(Een kritische bespreking van de kroniek van dr. P Boonstra over de priesterlijke lijn.) 

In het septembernummer van het opinieblad Nader Bekeken schreef dr. Pieter Boonstra een 

kroniek onder de titel: ‘De priesterlijke lijn, een voorbeeld van gereformeerd bijbellezen’. 

De discussie over vrouwelijke ambtsdragers zet hij in een breed kader, omlijst met voorbeel-

den van mensen die afgeven op de inhoud van de Bijbel. Daardoor krijgt de strekking iets 

dubbels: de suggestie wordt gewekt dat voorstanders van vrouwelijke ambtsdragers in de gro-

te strijd van de geesten aan de verkeerde kant staan. 

Helaas komen die voorstanders niet aan het woord, laat staan dat hun argumenten worden ge-

wogen. 

Ik wil Boonstra niet met gelijke munt terug betalen. Daarom doe ik een poging zijn artikel te 

analyseren, om te zien of zijn lijn van denken bestand is tegen kritiek. 

In zijn artikel onderscheid ik vier lagen: 

 De tekst van de Bijbel: wat staat er precies 

 De interpretatie van de tekst: wat betekent hij 

 Het begrijpen van de tekst in zijn actualiteit voor ons 

 De theologie van de tekst 

Nu lopen de verschillende lagen in Boonstra’s artikel nogal door elkaar. Dat kun je uiteraard 

niet altijd voorkomen. Maar het wordt verwarrender als er bewust of onbewust een vermen-

ging van de lagen plaats vindt. 

Ik geef een voorbeeld. 

In 1 Korintiërs 14 geeft Paulus voorschriften hoe men zich moet gedragen in de samenkom-

sten. Boonstra kleurt dat op zijn eigen wijze in door samenkomsten te interpreteren als ‘in 

verband met de eredienst’, ‘in  het kader van de publieke samenkomst’. Nu geeft ook hij wel 

toe dat het er in Korinte anders aan toe ging dan in onze kerkdiensten. Maar hij maakt niet 

duidelijk wat dat ‘anders’ voor gevolgen heeft voor het lezen van de tekst en suggereert dat de 

voorschriften van 1 Korintiërs 14 rechtstreeks kunnen worden toegepast op onze zondagse 

erediensten, tenminste op de door Boonstra geselecteerde onderdelen. Ik heb namelijk niet de 

indruk dat hij de andere elementen uit dit hoofdstuk (zoals spontane profetie of spreken in 

tongen) wil stimuleren in zijn gemeente. 

 

Lezen wat er staat 
Boonstra legt grote nadruk op de regel dat we moeten ‘lezen wat er staat’. Zelf gaat hij op een 

cruciaal punt slordig om met deze regel. Volgens hem schrijft Paulus in 1 Timoteüs 3:2 en 

Titus 1:6 ‘dat een oudste een man moet zijn’. Als dat waar zou zijn, vraag je jezelf af: waarom 

heb je dan zo’n lang verhaal nodig om je punt te maken! Maar het is niet waar. Letterlijk staat 

er: ‘Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn…’. In 

Titus wordt dezelfde tekst in de NBV helaas verkeerd vertaald als ‘onberispelijke mannen, die 

maar één vrouw hebben’. De SV vertaalt hier wel correct. De tekst betekent dus: een opziener 

of oudste moet onberispelijk zijn, in geval van een man monogaam. Er staat niet: alleen man-
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nen mogen oudste zijn. Boonstra weet dit, want hij kent de argumenten van zijn tegenstan-

ders, maar negeert ze gewoon. 

 

De interpretatie van de tekst 
Als je nauwkeurig ‘leest wat er staat’ kom je in de Bijbel geen uitdrukkelijk verbod op vrou-

welijke ambtsdragers tegen. Iedereen is het er wel over eens dat leiders in de tijd van de Bij-

bel voornamelijk mannen waren. Zodat ook Paulus in zijn voorschriften in de eerste plaats aan 

mannen denkt. 

Maar als je daaruit wilt concluderen dat in de kerk van vandaag alleen mannen predikant of 

ouderling mogen zijn, dan begeef je jezelf op het terrein van de uitleg van de tekst, de inter-

pretatie. 

Zo komt Boonstra via de zogenaamde zwijgteksten uit 1 Korintiërs 14 en 1 Timoteüs 2 tot de 

conclusie dat vrouwen in de kerkdienst geen onderwijs mogen geven, geen gezag mogen voe-

ren, ondergeschikt moeten blijven. 

Opnieuw is opvallend dat Boonstra geen moeite doet de Griekse woorden grondig te analyse-

ren, laat staan dat hij zich confronteert met de literatuur over deze teksten. Ik denk met name 

aan de rapporten van deputaten aan de synodes van Ede 2014 en Meppel 2017, en aan de boe-

ken Zonen en Dochters profeteren en Samen met de vrouwen, die op hun beurt naar een over-

vloed van literatuur verwijzen. 

Vervolgens legt hij, zonder nadere argumentatie, een direct verband tussen de voorschriften 

uit 1 Timoteüs 2 (over het gedrag van mannen en vrouwen in de kerk) en Paulus’ criteria voor 

opzieners en diakenen in 1 Timoteüs 3. 

Wat mij betreft mag Boonstra daaruit de conclusie trekken dat vrouwen geen oudste, opziener 

of diaken mogen zijn. Maar die conclusie is niet gebouwd op de tekst zelf maar op de inter-

pretatie ervan, op een poging om de tekst te begrijpen. Op exegese dus. 

Omdat Boonstra niet het patent heeft op de enig juiste exegese, zou hij daarom iets bescheide-

ner mogen formuleren als het om zijn opponenten gaat. 

 

De toepassing van de tekst 
 

Als je de betekenis van een tekst op het spoor wilt komen met het oog op de toepassing ervan 

voor vandaag, moet je dus beginnen met zorgvuldig te lezen wat er staat. Vervolgens zet je de 

tekst in zijn kader: het directe tekstverband, het hele Bijbelboek, de hele Bijbel. 

En daarna moet je de brug slaan, over meer dan 20 eeuwen heen, naar de tijd van vandaag. 

Voor Boonstra is dat geen probleem. Hij schrijft: 

‘God heeft ervoor gezorgd dat zijn Woord voor ons op schrift is gesteld.  Het feit 

dat het op schrift gesteld is, heeft echter als keerzijde dat de tekst los is komen te 

staan van de auteur en de situatie. We kunnen bijvoorbeeld geen navraag meer 

doen bij Paulus over zijn precieze bedoeling of over de specifieke situatie van toen. 
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We moeten het doen met datgene wat door hem is opgeschreven. Dit heeft niets met 

biblicisme te maken (of met een boekgeloof), maar met het simpele feit dat je recht 

doet aan datgene wat er staat. Zo doe je dat bij elke geschreven tekst, maar des te 

meer bij een tekst waarvan we belijden dat het Gods Woord is. Wanneer in de tekst 

niets gezegd wordt over de bedoeling van de auteur of over de toenmalige situatie, 

mogen we daar geen doorslaggevende argumenten aan ontlenen voor je uitleg. Als 

de tekst er niets over zegt, moeten we de conclusie trekken dat het voor ons blijk-

baar niet van belang is om dit te weten. Concreet betekent dit dat we aangewezen 

zijn op de tekst van de Bijbel zoals die zich aandient.’ 

Eigenlijk zou ik Boonstra willen vragen een nadere toelichting te geven op dit citaat. Ik kan er 

geen andere conclusie uit trekken dan dat je volgens hem de Bijbelse voorschriften (in ieder 

geval die van het Nieuwe Testament) rechtstreeks en tijdloos moet toepassen in onze tijd. 

Het lijkt er op dat hij zich beroept op de hermeneutische regel dat de Bijbel in de eerste plaats 

zichzelf uitlegt. Maar zelfs Greijdanus heeft daarmee niet bedoeld dat je geen onderzoek mag 

doen naar de auteur, zijn bedoeling of de situatie waarin en waarvoor zijn woorden zijn ge-

schreven. 

De omvangrijke gereformeerde, exegetische literatuur uit de 20
e
 eeuw is niet denkbaar zonder 

de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de archeologie, de literatuur 

en de verdere kennis van het Oude Nabije Oosten en de Hellenistische cultuur van de eeuwen 

rondom het leven van Jezus en zijn apostelen. 

Boonstra’s opvatting van hermeneutiek riekt daarom wel degelijk naar biblicisme, tenzij ik 

hem totaal verkeerd begrepen heb. 

Het wekt dan ook verwondering dat hij zich op geen enkele wijze confronteert met recente 

publicaties op het gebied van de hermeneutiek, zoals de bundel Gereformeerde Hermeneutiek 

vandaag, onder redactie van Ad de Bruijne en Hans Burger. 

In een reflectie op het exegetische handwerk van de gereformeerde theologen van de 20
e
 

eeuw, schrijven G Harinck en W Berkelaar in Domineesfabriek, pagina 487: 

De combinatie van orthodoxie en wetenschap leverde de instelling een eigen plek in 

het theologisch spectrum op, maar bleef nochtans ongemakkelijk. In onderwijs en on-

derzoek te Kampen waren twee onderwerpen telkens weer onderwerp van discussie: 

de status van de Bijbel als openbaring van God en de verhouding tot de kerk. 

Door de theologische discussie over het openbaringskarakter van de Bijbel raakte de 

orthodoxie eind negentiende eeuw echter verdeeld. Te Kampen en aan de Vrije Uni-

versiteit leidde dit in de eerste helft van de twintigste eeuw tot een eigen, tamelijk 

geïsoleerde positie inzake de Schriftbeschouwing. 

Te Kampen werd deze eigenheid bevestigd en in het midden van de twintigste eeuw 

uitgebouwd tegenover de veld winnende theologie van Karl Barth, met name op het 

punt van de openbaring. Greijdanus ging als exegeet in deze Schriftbeschouwing het 

verst met het standpunt dat de Bijbel zelf de beginselen voor haar uitleg biedt, onaf-

hankelijk van de in de wetenschap gehanteerde regels voor tekstuitleg, en dat het Bij-

belse Grieks een afgezonderde, heilige taal is. Hoewel Greijdanus aan de vrijgemaak-

te Hogeschool in ere werd gehouden, hebben Van Bruggen en Meijer deze standpun-

ten laten varen: de leesregels voor de Bijbel zijn dezelfde als die voor welke tekst ook 

en het Grieks van het Nieuwe Testament is geen afgezonderde taal: 'We houden ons in 

Kampen niet met Philologia Sacra bezig (gewijde taalkunde: Kuyper), maar met Phi-

lologia Sacrae Scripturae (taalkunde van de Heilige Schrift). 
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De in 2017 verschenen hermeneutiekbundel van Kamper docenten gaat verder in dit 

spoor. Nog steeds houdt het woord 'gereformeerd' in dat de Bijbel als Woord van God 

wordt beschouwd. Tegelijk wordt echter nagedacht over de rol van andere kennis en 

invloeden bij de totstandkoming en uitleg van de Bijbel, niet alleen uit de taalkunde, 

maar ook van historisch onderzoek, culturele verschillen en empirische gegevens. Als 

het gaat om het openbaringsbegrip en de verhouding tot andere theologische stromin-

gen toont de huidige Kamper opleiding nu meer dan ooit verwantschap met Bavincks 

theologie en zijn open opstelling. 

Ik kan me niet voorstellen dat deze publicaties aan de aandacht van Boonstra zijn ontsnapt. 

Des te meer verwondert het dat hij er op geen enkele manier naar verwijst. 
 

De theologie van de ambten 
 

Boonstra legt een onverbrekelijk verband tussen verkregen gegevens uit de zogenaamde 

zwijgteksten (eredienst, onderwijs en gezag voeren) en de Bijbelse criteria voor een kerkelijk 

ambt. 

Via deze combinatie komt hij uit bij de priesters in het Oude Testament, die allen mannen 

waren. 

Vervolgens wordt aangetoond dat de priesters werkzaam waren in de eredienst, onderwijs 

gaven aan het volk van Israël en met hun beslissingen gezag voerden. 

Dat is allemaal waar. Maar is daarmee aangetoond dat de priesterdienst van het oude verbond 

de basis is voor de ambten in het Nieuwe Testament en voor die van de kerk van alle eeuwen? 

Daar is nogal het een en ander op af te dingen. 

Boonstra onderscheidt deze priesterdienst van de twee andere ambten in het Oude Testament: 

de koningen en profeten. Dat is vanuit zijn optiek begrijpelijk. Het Oude Testament heeft im-

mers geen moeite met vrouwelijke koningen en profeten. Maar koningen en profeten waren 

ook actief in de eredienst, zij gaven onderwijs en zij spraken en handelden met gezag. 

Opvallend is dat Boonstra het mannelijke priesterschap afzet tegen ‘een cultuur waarin pries-

teressen een bekend verschijnsel waren’. Ik heb de indruk dat Boonstra hier in zijn eigen 

zwaard valt. De Bijbel zelf spreekt nergens van priesteressen in de Kanaänitische of andere 

vormen van heidense cultus. Die kennis put hij uit buiten-bijbelse bron. 

Bovendien, de priesterdienst in het Oude Testament is niet omstreden. Aäron gaat direct al in 

de fout bij de Horeb, zijn twee oudste zonen worden bij de uitoefening van hun ambt gedood. 

De Aäronitische lijn gaat bijna failliet bij Eli en zijn twee zonen, Chofni en Pinechas. Bij 

Abjatar loopt de erfelijke lijn dood, om met Zadok verder te gaan. Bij de val van Jerusalem in 

587 voor Christus eindigt de eredienst in de tempel en daarmee de priesterdienst. Ze wordt na 

de ballingschap voortgezet, maar overvleugeld door de eredienst in de synagogen (waar pries-

ters geen dienst deden). Het definitieve einde komt wanneer Annas en Kajafas hun vonnis 

vellen over de enige Hogepriester van het nieuwe verbond, Jezus Christus. 
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Herhaaldelijk wijzen de profeten op deze falende lijn van het priesterschap, vol verlangen 

uitziende naar het einde en de vervulling ervan. Deze theologische lijn wordt prachtig uit-

gewerkt in het boek Hebreeën. 

Het was zonder meer rampzalig toen de kerk na de tweede/derde eeuw deze priesterlijke 

bediening stap voor stap tot het kenmerk van het nieuwtestamentisch ambt maakte. De tafel 

van de Heer werd omgebouwd tot een altaar en de priester bracht daarop het offer. De kerk 

van de Reformatie heeft van deze ontwikkeling definitief afscheid genomen, door eens en 

voorgoed het unieke Middelaarschap van onze Heer te belijden (art 26 NGB), in wiens dienst 

(diakonia) alle gelovigen profeten, priesters en koningen zijn (HC Zd 12). 

Een veel meer voor de hand liggende overgang tussen oud en nieuw verbond is het Pesach-

maal. Het is de Heer Jezus zelf die het viert met zijn discipelen in de nacht van zijn verraad. 

Hij geeft een nieuwe betekenis aan de tekenen van brood en wijn, met de opdracht om Hem 

zo te gedenken tot aan de wederkomst. Aan de liturgie van deze maaltijd, die dienst van de 

verzoening is in optima forma, komt geen priester te pas. Het wordt bereid en gevierd in de 

kring van de familie en in zijn vervulde vorm binnen de geestelijke gemeenschap van de huis-

gemeenten. Dat er ook daarbij wel eens iets mis kan gaan blijkt in de gemeente van Korinte. 

Maar daar is de gemeente als geheel dan ook voor verantwoordelijk. 

Het lijkt mij dus een waagstuk om een Bijbelse lijn te trekken tussen de priesters in het Oude 

Testament en de apostelen van Jezus Christus, alleen via de kenmerken van eredienst, onder-

wijs geven en gezag voeren. 

In ieder geval legt de Bijbel zelf die relatie niet. 

Het ambt, waarmee de Heer Jezus zijn twaalf leerlingen bekleedt, is uniek. 

Petrus vat het kernachtig samen. In Handelingen 1: 17 zegt hij van Judas: ‘Judas was een van 

ons en had deel aan onze dienende taak’. Wat die taak precies inhield, zegt hij in vers 21 en 

22: ‘Daarom moet een van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons 

verkeerde, vanaf de doop van Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, 

samen met ons getuigen van zijn opstanding’. 

De twaalf leggen dus het fundament onder de nieuwtestamentische kerk als getuigen van het 

leven en de opstanding van Jezus. In die bediening als getuigen ligt ook de reden van hun 

man-zijn. Waren het vrouwen geweest, dan hadden de Joodse leiders daarop ongetwijfeld hun 

pijlen gericht. 

Deze bediening (diakonia) is niet typisch priesterlijk en gaat ook niet op anderen over. Zij is 

vastgelegd in de acta die wij de geschriften van het Nieuwe Testament noemen. 

Niet onvermeld mag blijven dat de Bijbel het ambt van apostel ook in een bredere betekenis 

gebruikt. Paulus voldoet niet aan het criterium dat Petrus formuleert. Ook Barnabas niet. Het 

is zelfs mogelijk dat ook vrouwen deze ambtstitel hebben gedragen, in de bredere betekenis 

van het woord. 
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Is dus de verbinding tussen de priesters en de apostelen al problematisch, nog veel meer vra-

gen zijn te stellen over een priesterlijke lijn tussen de apostelen en de oudsten. In de tweede 

helft van de eerste eeuw moeten de apostelen er zorg voor dragen dat zij de gemeenten in goe-

de orde achter laten. Daarom zorgen zij er voor dat elke gemeente leiders ontvangt, die in al-

gemene zin oudsten worden genoemd. In 1 Timoteüs 3 worden zij meer specifiek opzieners 

en diakenen genoemd. Daar wordt ook met de mogelijkheid rekening gehouden dat het om 

vrouwen gaat (vers 11). 

De bewering dat een taak in de eredienst, in het onderwijs en in het bestuur van de gemeente 

automatisch tot de conclusie leidt dat het alleen maar om mannen gaat is dan ook voorbarig. 

Alleen al het feit dat het woord ‘oudste’ in de Bijbel op minstens vijf soorten mensen slaat, 

moet ons voorzichtig maken. Het verband moet duidelijk maken om welke soort oudsten het 

gaat. 

Daar komt nog iets bij. 

Dr. PHR van Houwelingen besteedt in de inleiding van zijn commentaar op de pastorale brie-

ven, Timoteüs en Titus, Pastorale instructiebrieven,een aparte paragraaf aan de dienst van het 

Woord. Hoewel de verleiding groot is om hieruit breed te citeren, gaat het er mij om dat hij de 

dienaar van het Woord onderscheidt van de oudste. 

Hij argumenteert dat er onvoldoende exegetische basis is om binnen de nieuw gestichte ge-

meenten van twee soorten oudsten te spreken. Het gaat maar om één functie, die je full time 

of part time kon vervullen. Het feit dat sommigen van hen zich beijveren in ‘het woord en de 

leer’ (1 Timoteüs 5:17) maakt ze nog niet tot dienaren van het Woord. Het toont wel aan dat 

aan oudsten onderscheiden taken konden worden toebedeeld. 

Volgens Van Houwelingen moet je de functie van oudste dan ook onderscheiden van de die-

naar van het Woord. Dit ambt is veel beter terug te voeren op de taak die Paulus’ medewer-

kers als Timoteüs in Efeze en Titus op Kreta hebben vervuld. ‘Zij waren daar werkers met het 

Woord en als zodanig voorlopers van de huidige predikant of voorganger, treffend aangeduid 

als Verbi Divini Minister (v.d.m.), dienaar van het goddelijke Woord’. 

Tegen deze achtergrond kun je ook beter het woord ‘medewerker’ begrijpen, dat Paulus ge-

bruikt voor zichzelf en voor zijn helpers. Als het gaat om de bediening van de verzoening 

spreekt Paulus in het meervoud: ‘Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn op-

roep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen’ (2 Korintiërs 5:20). En even 

verder: ‘Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan …’ (2 Korintiërs 6:1). 

Deze brief schrijft Paulus samen met Timoteüs aan de gemeente (2 Korintiërs 1:1). Samen 

zijn zij dus gezanten van Christus en medewerkers in de dienst van het Woord. 

Het wekt verbazing dat Boonstra, die zo thuis lijkt te zijn in de Pastorale Brieven, van deze 

waarneming geen enkele melding maakt. Zelfs niet in kritische zin. 
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Omdat Paulus zijn helpers Timoteüs, Titus en anderen ‘medewerkers in de dienst’ noemt, 

werpt dat ook een nieuw licht op zijn medewerkers die in Romeinen 16 worden genoemd. 

Het is een aanspraak die Paulus gebruikt voor mannen en vrouwen die hem assisteren in de 

dienst van het evangelie. Je hoeft nog niet van een ambt te spreken, net zo min als bij het 

woord oudste, om toch te noteren dat de verbreiding van het Woord niet aan mannen alleen is 

voorbehouden. 

Bovendien maakt de waarneming van Van Houwelingen het veel gemakkelijker om de brug te 

slaan naar de organisatie van de jonge kerk in de overgang naar de tweede eeuw. 

In het kader van deze bespreking voert het te ver om hier dieper op in te gaan. Ik verwijs naar 

de Christelijke Dogmatiek van dr. G van den Brink en dr. C van der Kooi en naar Lichaam en 

Geest van Christus van dr. A van de Beek. Beide dogmatische studies gaan breed in op de 

ontwikkeling van de ambtelijke structuur van de christelijke kerk na de tijd van de apostelen. 

En beide studies geven daarbij ook aandacht aan de rol van vrouwen. Van den Brink en Van 

der Kooi maken duidelijk dat het sacrale ambtelijk denken vrouwen in de weg staat. Pagina 

560: ‘We concluderen dat de theologische argumentatie zich beweegt tussen twee limieten: 

naarmate de Christusrepresentatie sterker wordt aangezet en het man-zijn van Christus tot 

onderdeel van de representatie wordt gemaakt, zal de plaats van de vrouw in verkondiging en 

sacramentsbediening lastiger worden. Wanneer men stelt dat het juist vrouwen waren die de 

eerste getuigen en verkondigers waren van de opstanding van Christus, kan er een heel ander 

beeld verschijnen’. 

Van de Beek, die ook een hoge ambtsopvatting heeft, schrijft laconiek op pagina 217: ‘In elke 

situatie moeten we ons afvragen: wie is de beste kandidaat’. 

Helaas geeft Boonstra er geen blijk van de aangehaalde werken te kennen, laat staan dat hij 

zich er mee confronteert. Zijn theologie beperkt zich tot het herhalen van enkele mantra’s, die 

op een schijn-logische wijze worden samengebracht, maar binnen hun originele tekstverband 

geen samenhang vertonen. 

De door Boonstra getekende priesterlijke lijn kan dan ook niet worden aangemerkt als een 

gereformeerde manier van Bijbellezen, gesteld al dat zoiets bestaat: gereformeerd Bijbellezen. 

 

Henk Folkers, 8 oktober 2018 

 


