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Voor een goed begrip van de Nashville-verklaring
gaan we terug in de geschiedenis. In 1987 werd de
Council on Biblical Manhood and Womanhood
(CBMW) opgericht. Deze council bestond uit een
aantal evangelische leiders en wetenschappers die
bezorgd waren over feministische opvattingen die
snel terrein wonnen in evangelische kringen. In hun
visie gingen die opvattingen tegen het onderwijs
van de Bijbel in. 
Onder leiding van John Piper werd een verklaring
opgesteld waarin een theologische visie werd gege-
ven. De kern daarvan was: man en vrouw zijn gelijk-
waardig,  zijn complementair, hebben verschillende
gaven en worden daarom tot verschillende taken ge-
roepen. 
Deze verklaring werd in een bijeenkomst in Danvers
in 1988 definitief vastgesteld en ging sindsdien als
de ‘Danvers Statement on Biblical Manhood and Wo-
manhood’ door het leven. 
Drie jaar later verscheen een zogenoemd ‘big blue
book’ onder de titel Recovering Biblical Manhood &
Womanhood: A Response to Evangelical Feminism
(RBM&W), onder redactie van John Piper en Wayne
Grudem. Dit boek gaf een theologische en vakwe-
tenschappelijke onderbouwing van de Danvers-ver-
klaring. 
De bovenstaande gegevens zijn van essentieel be-
lang om het gedachtegoed van de Nashville-verkla-
ring goed te begrijpen. De Danvers- en de
Nashville-verklaring drukken dezelfde theologische
visie uit op mannelijkheid en vrouwelijkheid in hu-
welijk, kerk en maatschappij. De eerstgenoemde
legt de nadruk op de verhouding tussen mannen en
vrouwen en de tweede op seksualiteit. En het ‘big
blue book’ RBM&W geeft de onderbouwing. 

Wat is het probleem?  

De Danversverklaring begint met een lijst van ont-
wikkelingen die de opstellers met grote zorg vervul-
len. Zo wijzen ze op de onzekerheid die heerst over
de complementaire verschillen tussen mannelijk-
heid en vrouwelijkheid, wat volgens hen leidt tot het
uit elkaar vallen van het huwelijk. 
Daarnaast zien ze een toename van het gelijkheids-
denken waardoor het leiderschap van de man en de
ondersteunende rol van de vrouw onder druk
komen te staan. 
Ook maken ze zich zorgen over onvoldoende waar-
dering voor het moederschap en het beroep van
huisvrouw, de legitimiteit van andere seksuele rela-
ties dan die van man en vrouw in het huwelijk, de
toename van pornografie en de opkomst van vrou-

welijke leiders in kerken. Ten slotte wijzen ze op de
opkomst van ‘hermeneuti-sche eigenaardigheden’
om de eenvoudige betekenis van teksten te herin-
terpreteren, en het tanende gezag van de Schrift. 
In RBM&W schrijft John Piper (p33) dat al deze ont-
wikkelingen hun oorzaak vinden in het negeren van
de bijbelse visie op mannelijke en vrouwelijke com-
plementariteit: ‘Verwarring over de betekenis van
seksuele persoon-zijn is vandaag de dag epidemisch.
De consequentie van deze verwarring is geen vrije
en gelukkige harmonie tussen gender-vrije perso-
nen die met elkaar omgaan op basis van abstracte
competenties. Het gevolg is veeleer meer echtschei-
dingen, meer homoseksualiteit, meer seksuele mis-
handeling, meer overspeligheid, meer sociale
onhandigheid, en meer emotionele nood en suïcide
die meekomen met het verlies van de door God ge-
geven identiteit’ (vert. MJV/CVV). 
Piper schrijft dit overigens zonder enige weten-
schappelijke onderbouwing te geven. 

Theologische visie 

De eerste drie stellingen van de Danvers-verklaring
maken duidelijk hoe de CBMW de ‘grootse Bijbelse
visie van mannelijke en vrouwelijke complementari-
teit’ ziet:  
- Adam en Eva zijn beide geschapen naar Gods even-
beeld, als persoon gelijk voor God en verschillend in
hun mannelijkheid en vrouwelijkheid. 
- Verschillen in mannelijke en vrouwelijke rollen zijn
door God ingesteld als deel van de geschapen orde
en zouden weerklank moeten vinden in het hart van
ieder mens.
- Adams leiderschap in het huwelijk werd door God
ingesteld vóór de zondeval en is geen gevolg van
zonde.
De opstellers zijn dus van mening dat (1) mannen en

vrouwen als persoon gelijk zijn voor God, (2) dat
mannen en vrouwen eigen rollen hebben en eigen
gaven, en (3) dat mannen moeten leidinggeven en
vrouwen mannen moeten ondersteunen in hun lei-
derschap. 
We geven twee typerende voorbeelden. Piper is van
mening dat in de huwelijkse seksualiteit de man al-
tijd het initiatief moet nemen en dat vrouwen alleen
hun man mogen uitnodigen om het initiatief te
nemen (p40). Jongens en meisjes moeten opgevoed
worden tot mannelijke en vrouwelijke rollen. Dat
kan bijvoorbeeld door meisjes in een vrouwenkoor
te laten zingen en jongens in een mannen-koor
(p307).
Het boek Zonen & dochters profeteren (2016) geeft
een uitgebreide analyse van de theologische visie
van RBM&W. De conclusie is dat de onderbouwing
van deze visie theologisch zwaar te kort schiet. Het
pleidooi voor een ‘eenvoudige betekenis van tek-
sten’ leidt tot het kritiekloos naspreken van de tra-
ditie en tot ‘creatieve’ exegeses die de traditie
bevestigen. 
Daar komt bij dat het dilemma ‘complementariteit
versus gelijkheid’ het zicht op de rijkdom van het Bij-
belse spreken verduistert. 
Verder blijkt dat hun visie mede is gebaseerd op de
gedachte dat God de Zoon ondergeschikt is aan God
de Vader, een gedachte die in strijd is met de gere-
formeerde belijdenis.  
RBM&W stelt ook dat de complementaire visie op
mannelijkheid en vrouwelijkheid door de weten-
schap bevestigd wordt. Ook deze stelling is geba-
seerd op het negeren van relevante bronnen en
onjuiste interpretaties van wetenschappelijk stu-
dies.  De verschillen tussen individuen onderling -
mannen èn vrouwen - zijn veel groter dan die tussen
mannen en vrouwen als groep. 

Genezing brengen

De opstellers van de Danvers-verklaring hebben de
intentie om tot zegen te zijn voor huwelijk, kerk en
samenleving. Door hun activiteiten willen zij ‘gene-
zing te brengen aan personen en relaties die zijn be-
schadigd door onvoldoend begrip van Gods wil met
betrekking tot mannelijkheid en vrouwelijkheid’. 
Dit betekent concreet dat elke man die geen leiding
geeft, niet voldoet aan de bedoeling van God en ge-
nezing moet zoeken. Het betekent ook dat elke
vrouw die mannelijke leiders niet ondersteunt maar
zelf leiding geeft, niet voldoet aan de bedoeling van
God en genezing moet zoeken. 
En wat betreft LHBTI-ers: zij moeten genezing zoe-
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ken tot mannelijke leider of vrouwelijke ondersteu-
ner. Onze indruk is dat deze genezing volgens de op-
stellers vooral moet plaatsvinden in de weg van
geloof en pastoraat.  
Wij zijn - evenals de initiatiefnemers en onderteke-
naars van de Nederlandse versie van de Nashville-
verklaring -  bezorgd over de ontwikkelingen in onze
samenleving op het gebied van seksualiteit en hu-
welijk. We delen hun visie dat Bijbelse waarden van
zegenrijk zijn. Maar we geloven niet dat - om het eu-
femistisch uit te drukken - het importeren van een
controversieel document uit het buitenland ge-
schikt is om op profetische wijze in de Nederlandse
samenleving te spreken. 
Het probleem is niet dat de ‘communicatie rondom
de publicatie’ beter had gekund en dat de ‘verwoor-
ding in de verklaring (…) op sommige punten aan-
leiding geven tot misverstanden’, zoals op
nashvilleverklaring.nl/persverklaring staat. 
Het probleem is dat de visie op mannelijkheid en
vrouwelijkheid geen recht doet aan individuele
mannen en vrouwen, pastoraal onbarmhartig is, the-
ologisch niet deugt, gebaseerd is op een dwaling,
en dat elke fatsoenlijke wetenschappelijke onder-
bouwing ontbreekt. 

Angst

Het geeft te denken dat de Nashville-verklaring zo-
veel ondertekenaars kreeg in gereformeerde en re-
formatorische kring. Mogelijk speelde angst een rol.
De angst om de Bijbel te verliezen, de angst om als
man of als vrouw je identiteit als ‘leider’ respectie-
velijk  ‘ondersteuner’ te verliezen. 
We hebben niet de indruk dat de initiatiefnemers en
de ondertekenaars  bekend zijn met de achtergron-
den van en de denkwereld achter deze verklaring. 
De Nashville-verklaring spreekt over de ‘levensver-
anderende kracht’ van de genade. Wij geloven dat
die kracht deze angst kan overwinnen. Wij geloven
ook dat die kracht de moed kan geven aan kerken
en maatschappelijke organisatie om zich volledig te
distantiëren van de Danvers-verklaring, de Nashvil-
leverklaring, en de ‘blauwe bijbel’ van Piper en Gru-
dem. 
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Kregen Adan en Eva al in het paradijs aparte rollen? Ja, menen de

opstellers van de Nashville-verklaring. Adam en Eva en in het pa-

radijs. Jan Polack (1435-1519) circa 1480-85. Onderdeel van een

vierluik, olieverf op paneel. Los Angelos County Museum of Art.


