
Soms zien we veranderingen niet zoals ze zijn… 

Obstakels in het man, vrouw en ambt debat 

 

Samenvatting van het gelijknamige artikel in Radix jrg 44, no 3, 209-223 (2018) van Maarten 

Verkerk en Nienke Verkerk-Vegter  

 

In dit artikel stellen we de vraag hoe het komt dat het gesprek tussen voor- en tegenstanders 

van vrouwen in het ambt in de GKv niet zo gemakkelijk verloopt. Om deze vraag te beant-

woorden analyseren we de manier van redeneren van twee gezaghebbende predikanten die 

tegen de vrouw in het ambt zijn. We bespreken het artikel Het gezag van Gods Woord en de 

synodebesluiten over m/v en ambt van dr. Bart van Egmond (2018) en het artikel Zonen en 

dochters profeteren? van dr. Pieter Boonstra (2017), hoofdredacteur van Nader Bekeken.  

 

Bart van Egmond wil in zijn artikel Het gezag van Gods Woord en de synodebesluiten over 

m/v en ambt aantonen dat “in de synodebesluiten over man, vrouw en ambt op een nieuwe 

manier met de Bijbel wordt omgegaan, die niet past bij wat wij belijden over het karakter van 

Gods Woord”. Hij maakt een onderscheid tussen ‘de Bijbel als norm’ en ‘de Bijbel als bron’. 

In de eerste situatie wordt de Bijbel aanvaard als beslissende norm en in de tweede als bron 

waardoor je je laat inspireren, maar waarbij je wel een eigen vrijheid behoudt ten opzichte van 

die bron. Van Egmond is van mening dat in de synodebesluiten over man, vrouw en ambt de 

Bijbel niet langer als norm gehanteerd wordt. Hij schrijft: “Ik denk dat in deze synodebeslui-

ten de Bijbel gehanteerd wordt als bron, en niet langer als norm […] door dit synodebesluit 

krijgt die verkeerde omgang met de Bijbel een legitieme plaats in onze kerken. En dát is zo 

gevaarlijk […] omdat je in feite goedkeurt, dat wij mensen bepalen op welke manier Gods 

Woord ons nog mag aanspreken”.  

 

Van Egmonds citeert de synode vaak onzorgvuldig en zijn artikel bevat veel onjuistheden, 

onscherpe formuleringen en snelle conclusies. We laten zien dat zijn artikel een bepaalde re-

torische structuur heeft en gebruik maakt van bepaalde stijlfiguren. Uit onze analyse blijkt dat 

Van Egmond niet voldoet aan de condities die gesteld worden aan het toepassen van die stijl-

figuren. Daarmee maakt hij zich schuldig aan de ‘quasi-logische redeneringen’.  

 



In Nader Bekeken geeft Boonstra (2017) een indruk van het boek Zonen & dochters profete-

ren. Hij stelt dat deze publicatie geen recht doet aan de zwijgteksten: “In die teksten klinkt 

een duidelijk verbod. Het is voor geen enkel misverstand vatbaar. Paulus (geleid door de 

Geest!) gebruikt sterke woorden, als het gaat om de samenkomsten: “vrouwen mogen niet 

spreken, maar moeten ondergeschikt blijven” en: “ik sta een vrouw niet toe dat ze zelf onder-

wijst of gezag over mannen heeft”. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de auteurs van Zonen & 

dochters dit bevel naast zich neer leggen: “Onbegrijpelijk. Ja, tenzij je jezelf boven het Woord 

stelt”. Boonstra besluit met de woorden: “Sterker nog: via verschillende argumentatielijnen 

wordt geprobeerd om de teksten van Paulus buitenspel te zetten […]”.   

 

In de weergave van Boonstra van Zonen & dochters profeteren vinden we ook veel onjuisthe-

den. In de kern van zijn betoog vinden we quasi-logische redeneringen. Daar komt bij dat 

Boonstra een negatief oordeel uitspreekt over de confessionele betrouwbaarheid van de au-

teurs van Zonen & dochters. Daarmee zet hij het debat op scherp. Ook Van Egmond spreekt 

zware oordelen uit over de synode. De eerlijke vraag is vanuit welke kerkrechtelijke positie 

zij dit soort oordelen mogen uitspreken.   

 

Onze conclusie is dat Van Egmond en Boonstra (a) de opvattingen van hun gesprekspartners 

op een onjuiste en onzorgvuldige manier weergeven, (b) de redeneringen die de kern van het 

betoog vormen quasi-logisch zijn. Laten we het vriendelijk uitdrukken: deze artikelen kunnen 

de toets van de wetenschappelijke kritiek niet doorstaan. Daarmee vervalt elke basis voor hun 

conclusies. Tevens zien we dat Van Egmond en Boonstra een zwaar oordeel over hun ge-

sprekspartners uitspreken. Deze combinatie van factoren blokkeert de dialoog tussen voor- en 

tegenstanders van de vrouw in het ambt.  

 

Het denken van Van Egmond en Boonstra kunnen begrijpen op basis van het werk van de 

psycholoog Karl Weick. We hebben de hypothese geformuleerd dat zij de besluiten van de 

synode en Zonen & dochters interpreteren vanuit een interpretatieschema dat bestaat uit drie 

elementen: (a) dat de ambten aan mannen zijn voorbehouden op grond van de klassieke exe-

gese van de zwijgteksten en de scheppingsorde, (b) dat de klassieke exegese gelijkgesteld 

mag worden aan het Woord van God, en (c) dat voorstanders van de vrouw in het ambt beïn-

vloed zijn door de tijdgeest.   

 



We sluiten af met de conclusie dat een vruchtbare dialoog tussen voor- en tegenstanders van 

de vrouw in het ambt alleen mogelijk is als (a) we klassieke en niet-klassieke exegeses blijven 

toetsen aan de Bijbel, (b) we niet heersen over de Schrift door bepaalde exegeses gelijk te 

stellen aan het Woord van God, en (c) we beseffen dat voor- en tegenstanders beïnvloed wor-

den door de tijdgeest. De uitdaging is om die invloeden te onderkennen en bespreekbaar te 

maken.  

 

Een PDF van het artikel kunt u opvragen bij de auteurs: maarten.verkerk@home.nl of           

nienke.verkerk@home.nl. 


